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S t r e s z c z e n i e  

Zawieszenia przewodów instalacji energetycznych stanowią jeden z licznych rodzajów mostków 
termicznych powodujących zazwyczaj trudne do określenia straty ciepła. W artykule przedstawiono 
wyniki badań rozkładu temperatury dla zawieszenia pionowego rurociągu parowego. Badania wykonano 
kamerą termograficzną, a do modelowania numerycznego wykorzystano programy GAMBIT i FLUENT. 
Uzyskane rezultaty badań i obliczeń numerycznych są wstępnym etapem prac, których celem jest ocena 
wielkości strat ciepła generowanych przez różnorodne mostki termiczne rurociągów energetycznych i 
przemysłowych. Wskazują one, że wymienione wyżej narzędzia mogą być wykorzystane do identyfikacji 
warunków pracy tych elementów, uwzględniając np. oddziaływanie otaczającego je środowiska.  
Słowa kluczowe: zawieszenie rurociągu, termogram, modelowanie numeryczne 

A b s t r a c t  
The power systems pipe hangers are one of the large types of thermal bridges, usually causing difficulties 
in determining the heat losses. The paper presents the temperature distribution of the vertical steam piping 
hanger. Researches were carried out using thermographic camera. For numerical modelling the GAMBIT 
and FLUENT software were used. The obtained results of measurements and numerical investigations are 
the introductory stage of work that aim is to estimate the magnitude of heat losses caused by different 
types of thermal bridges that occurs in power and industrial pipelines. Obtained results show the applied 
methods can be used for determining operating conditions of listed elements taking into account influence 
of the surrounding environment for example. 
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1. Wstęp  

Zjawiskiem powszechnym w energetyce cieplnej są straty ciepła, związane najczęściej z 
przesyłaniem np. pary wodnej z miejsc, gdzie jest ona wytwarzana do miejsc jej 
wykorzystania. Ocenia się, że ich wartość dla sieci ciepłowniczych wynosi około 14% 
ilości przesyłanego ciepła, wzrastając nawet ponad dwukrotnie w sezonie letnim, gdy jego 
dostawy pokrywają tylko potrzeby wynikające z przygotowania ciepłej wody użytkowej 
[1]. W przypadku energetyki zawodowej i przemysłowej straty te odgrywają również 
istotną rolę, mimo mniejszych rozległości stosowanych instalacji. Powodem tego są 
znacznie wyższe temperatury czynników roboczych, np. kondensatu czy pary przegrzanej. 
Należy też zauważyć, że z zagadnieniem strat ciepła związane są też bezpośrednio kwestie 
ochrony środowiska naturalnego i ekonomiczne. Stąd problematyka ta stanowi ważny 
przedmiot zainteresowań naukowych i użytkowych, jest celowa i ciągle aktualna.  

Dla ograniczenia strat cieplnych maszyny i urządzenia energetyczne, a także rurociągi 
parowe są izolowane [2–5]. Jednak jakość izolacji pozostawia często wiele do życzenia, co 
potwierdzają badania [6, 7]. Jej stan techniczny jest niekiedy przyczyną specyficznych 
mostków termicznych [8] powodujących bliżej nieokreślone ubytki energii.  

Obok strat ciepła związanych z niedoskonałościami izolacji istotne znaczenie w ich 
generowaniu mają również mostki termiczne spowodowane zabudową w instalacje 
rurociągowe takich elementów jak zawieszenia, zamocowania stałe i ruchome, zasuwy, 
połączenia kołnierzowo-śrubowe, króćce pomiarowe i in. Niektóre z ich podzespołów, jak 
np. stopy, podstawy, uchwyty, półobejmy poziome lub pionowe, prowadnice, w części są 
„zatopione” a w części wystają ponad izolację rurociągów. Należy się spodziewać, że w ich 
przypadku na wartość strat ciepła mają wpływ różnorakie czynniki. Z ważniejszych można 
wymienić: stosowane rozwiązanie konstrukcyjne, wymiary podzespołów, materiały użyte 
do budowy, parametry przesyłanych czynników, oddziaływanie otoczenia, a także aktualny 
stan techniczny.  

Mostki termiczne [8–11], będące elementami charakteryzującymi się zwiększonymi 
stratami cieplnymi do otoczenia w porównaniu do miejsc pozostałych, są przedmiotem 
identyfikacji, np. w zagadnieniach związanych z chłodnictwem i klimatyzacją, w układach 
termoizolacyjnych środków transportu żywności [12], a zwłaszcza w budownictwie 
ogólnym [13–15]. Natomiast trudniej jest znaleźć materiały informacyjne, opracowania czy 
publikacje naukowe dotyczące obiektów stosowanych w energetyce cieplnej. Obecnie, w 
przypadku wymienionych wyżej typów mostków termicznych powodowane przez nie 
straty są albo w ogóle pomijane, albo uwzględniane w bardzo uproszczony sposób. Zwykle 
wprowadzane są zastępcze wartości lub współczynniki [4, 16]. Dlatego też sprawą otwartą 
jest ilościowa ocena strat cieplnych do otoczenia dla typowych mostków termicznych, a 
identyfikacja rzeczywistych warunków ich eksploatacji stanowi jeden z etapów tego 
procesu. W pracy przedstawiono rozkłady temperatury w podzespołach wybranego mostka 
termicznego, jakim jest dwucięgnowe zawieszenie pionowe wysokoprężnego rurociągu 
parowego. Do realizacji zadania wykorzystano kamerę termograficzną oraz możliwości, 
które daje modelowanie numeryczne.  
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2. Wyniki badań i symulacji numerycznej zawieszenia rurociągu parowego  

Jednym ze stosowanych powszechnie mocowań rurociągów jest zawieszenie pionowe 
dwucięgnowe [4, 17–19]. Jego konstrukcję pokazano na rys. 1a [19], a widok na rys. 1b.  

               

Rys. 1. Dwucięgnowe pionowe zawieszenie rurociągu parowego: a – konstrukcja (1 – półobejma,  
2 – wieszak sprężynowy, 3 – utwierdzenie, 4 – klocek oporowy, 5 – łącznik, 6 – cięgno), b – widok 

Fig. 1. Spring hanger of the steam pipeline: a – construction (1 – steel riser clamp, 2 – spring hanger,  
3 – affixing, 4 – retain block, 5 – connector, 6 – rod), b – view 

Na rys. 1 można zauważyć, że stalowe półobejmy w części znajdują się pod izolacją 
właściwą, a w części wystają poza nią. Fakt ten powoduje znaczny „odpływ” ciepła na 
zewnątrz wskutek przewodzenia ze strefy styczności tych podzespołów z rurociągiem do 
miejsc, gdzie mają one kontakt z otoczeniem. Dlatego temperatura widocznych fragmentów 
półobejm (które można traktować jak żebra częściowo izolowane), a także śrub, łączników 
i cięgien jest dość wysoka. Potwierdzają to wyniki pomiarów dla półobejmy podobnego 
zawieszenia, przedstawione na rys. 2. Jak można zauważyć, jej temperatura w strefie 
wierzchołkowej wynosi około 65 oC, wzrastając do ok. 190 oC w pobliżu płaszcza ochron-
nego izolacji.  

 

Rys. 2. Temperatura wystającej ponad izolację półobejmy zawieszenia rurociągu parowego 
(pozycje: pierwsza – pirometr firmy Raytek, druga – miernik stykowy firmy Ahlborn) 

Fig. 2. Temperature of the riser clamp of steam pipeline hanger sticking out above insulation 
(positions: first – pirometer Raytek firm, second – contact meter Ahlborn firm) 

a b 



 212

Badania lokalnych temperatur na powierzchni widocznego na rys. 1b zawieszenia oraz 
jego otoczenia, wykonano za pomocą przenośnej kamery termograficznej typu V-20, 
produkowanej przez polską firmę VIGO System S.A. Użyty przyrząd posiada dwa zakresy 
pomiarowe (jeden 15–101 oC, drugi 0–601 oC), czas tworzenia obrazu wynosi ok. 4–25 s, a 
rozdzielczość termiczna jest równa 0,05 oC. Używaną podczas badań kamerę charakte-
ryzuje stała wartość współczynnika emisyjności, wynosząca 0,95. Należy jednak zauważyć, 
że nie stanowi to poważniejszej przeszkody, ponieważ dla większości powierzchni emisyj-
ność jest wysoka i często zbliżona lub równa wyżej podanej. Tę właściwość potwierdza 
porównanie wartości temperatur na rys. 2. Użyty podczas pomiarów pirometr miał współ-
czynnik emisyjności równy 0,95, a jak można zauważyć, uzyskane wartości są zbliżone. 
Zatem także termogramy (rys. 3) badanych obiektów będą odpowiadały rzeczywistości z 
wystarczającą dokładnością.  

     

                  

Rys. 3. Zdjęcie i termogramy zawieszenia pionowego rurociągu parowego (z półobejmami, które są 
widocznymi mostkami termicznymi): zakres pomiarowy 15–101 oC (a) oraz 0–601oC dla strony lewej 

(b) i prawej (c) 

Fig. 3. Picture and thermograms of the vertical steam pipeline hanger (with pipe riser clamps, which 
are visible thermal bridges):  measurement range 15–101 ºC (a), as well as 0–601 ºC for left (b) and 

right side (c) 

a 

b c 
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Działanie kamer termograficznych polega na rejestracji promieniowania 
podczerwonego emitowanego przez ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego 
(0 K). Mierzone ciepło jest następnie przetwarzane za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania na mapy temperatur, określane jako termogramy. Dla badanego obiektu 
przedstawiono je na rys. 3. Tutaj są one pokazane w wersji czarno-białej z odcieniami 
szarości (im wyższa jest temperatura danego miejsca tym jest ono jaśniejsze). Na 
termogramie, dla zakresu kamery 15–101 oC (rys. 3a), jest dobrze widoczny rozkład 
temperatury powierzchni płaszcza ochronnego izolacji, natomiast duże białe obszary na 
wystających nad izolację fragmentach półobejm świadczą o przekroczeniu zakresu 
pomiarowego. Dlatego badania tych miejsc wykonano dla zakresu 0–601 oC. Z analizy 
uzyskanych termogramów wynika, że ich temperatura jest wysoka i po lewej stronie 
zawiera się w zakresie od ok. 85 oC do ok. 197 oC (rys. 3b), a po prawej, od ok. 70 oC do 
ok. 165 oC (rys. 3c). Należy tutaj dodać, że podczas badań parametry przesyłanej 
rurociągiem pary przegrzanej wynosiły: ciśnienie 9,5 MPa, temperatura 510 oC. Stwier-
dzone różnice temperatur po obu stronach zawieszenia są prawdopodobnie spowodowane 
napływem powietrza przez uchylone okno (rys. 3a), powodując większe wychłodzenie tych 
części półobejm, w porównaniu z przeciwległymi, osłoniętymi częściowo przez konstrukcję 
nośną budynku hali maszyn.  

Obok przedstawionych badań, wykonanych za pomocą kamery termograficznej, dla 
określenia warunków eksploatacji podzespołów zawieszenia pionowego, a ściślej jego obu 
półobejm tworzących mostki termiczne, wykorzystano możliwości, jakie dają obliczenia 
numeryczne. Można zauważyć, że w omawianym przypadku uzyskanie rozwiązania 
dokładnego byłoby trudne, a przyjęcie jednowymiarowego modelu przepływu ciepła, jak 
zakłada się często w prętach i żebrach [20, 21], stanowiłoby uproszczenie. Dlatego 
wykorzystano programy GAMBIT i FLUENT [22]. Model obiektu obejmuje wymienione 
podzespoły, fragment rurociągu, do którego one przylegają, izolację i otaczające 
środowisko, rys. 4a.  
 

                   

Rys. 4. Zawieszenie rurociągu z fragmentem jego otoczenia: a – widok siatki numerycznego modelu, 
b – przyjęty w symulacji kierunek napływu powietrza (od strony lewej do prawej)  

Fig. 4. Pipeline hanger with fragment its surrounding: a – mesh numerical model view, b – air inflow 
direction assuming in the numerical simulation (from the left side to the right side) 

a b 
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Wartości danych niezbędne do wykonania obliczeń ustalono na podstawie dokumentacji 
technicznej [19] i pomiarów wykonanych na obiekcie, w tym np. temperatur otaczającego 
powietrza 30 oC i wewnętrznej powierzchni rurociągu 510 oC (założono, że ta ostatnia jest 
równa temperaturze przesyłanej nim pary przegrzanej). Model wykonano dla rurociągu 
φ 323,9 × 32 mm. Zadanie traktuje się jako rozpoznanie przydatności wymienionego 
oprogramowania (możliwość uzyskania stabilnego rozwiązania) do identyfikacji warunków 
pracy zawieszenia. Dlatego wstępnie założono idealny kontakt obu półobejm z rurą, a dla 
materiałów przyjęto stałe wartości współczynników przewodzenia ciepła. Wygenerowaną 
siatkę dla modelowanego układu pokazano na rys. 4a.  

W warunkach rzeczywistych możliwe jest różne oddziaływanie otaczającego instalacje 
energetyczne środowiska. Symulując je wybrano przypadek omywania analizowanego 
układu przez powietrze z kierunku, który nazwano „od czoła”, biorąc pod uwagę położenie 
półobejm zawieszenia, co schematycznie pokazano na rys. 4b. Obliczenia wykonano, 
zakładając prędkość napływu powietrza równą 0,5 m/s, 1,0 m/s oraz 1,5 m/s. Dla pierwszej 
z podanych wartości pokazano na rys. 5a i 5b pola prędkości dla przekrojów poprzecznych 
w płaszczyznach przecinających modelowany układ, jedna w połowie wysokości półobejm, 
druga tylko rurociąg i jego izolację.  
 

Rys. 5. Pole prędkości dla przekroju poprzecznego modelowanego układu w płaszczyźnie 
przecinającej: a – rurociąg i półobejmę w połowie jej wysokości, b – zaizolowany rurociąg  

Fig. 5. Velocity field for modelling cross-section system in the cutting plane: a – pipe and riser clamp 
in the half its height, b – insulating pipeline 

Wyniki w postaci pól temperatury, w przekroju wzdłużnym przechodzącym w połowie 
grubości wystających nad izolację fragmentów jednej z półobejm zawieszenia, przedstawia 
rys. 6. Dla drugiej półobejmy sytuacja jest analogiczna, ponieważ w analizowanym 
przypadku cechą charakterystyczną jest symetria obu tych podzespołów zawieszenia. Jak 
można zauważyć, pola temperatury po lewej i prawej stronie półobejmy, dla danej 
prędkości powietrza, różnią się. Od strony, z której jest jego napływ jest ona chłodniejsza w 
porównaniu z drugą, gdzie znajduje się odpływ. Zauważalny jest także wpływ prędkości 
powietrza na wartość temperatury metalu po obu stronach półobejmy.  
 

a 

b 
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Rys. 6. Symulacja numeryczna – rozkład temperatury w przekroju wzdłużnym, w połowie grubości 
wystających nad izolację fragmentów półobejmy zawieszenia rurociągu, w zależności od prędkości 

powietrza (po lewej – strona napływu powietrza, po prawej – strona odpływu powietrza)  

Fig. 6. Numerical simulation – temperature distribution in the alongness section, in the centre 
thickness of the fragments riser clamp of the pipeline hanger sticking out above insulation, versus on 

air velocity (on the left – air inflow side, on the right – air outflow side) 

Zmianę temperatury w podanym przekroju dla całej półobejmy od jej strony lewej do 
prawej, wzdłuż przykładowo wybranej linii, poprowadzonej w połowie wysokości tego 
elementu, dla obliczeniowych wartości prędkości powietrza, pokazano na rys. 7 (odległość 
liczona jest w obie strony od geometrycznego środka układu – widocznego na rys. 4b, przy 
czym wymiar c odpowiada części obwodu półobejmy w pobliżu rurociągu).  

Można zauważyć, że uzyskane z obliczeń numerycznych wartości temperatury 
wystających ponad izolację fragmentów półobejmy (odcinek a na rys. 7) są wyższe o około 
15%–25% w porównaniu ze zmierzonymi (rys. 2 i 3). Wynika to głównie z przyjętych 
założeń, tj. pominięcia oporów kontaktu, stałości współczynników przewodzenia ciepła 
materiałów elementów układu czy nieuwzględnienia przekładki izolacyjnej pomiędzy 
rurociągiem i półobejmami (należy dodać, że w przypadku tego ostatniego, mimo iż jest to 
zalecane, to w praktyce często nie są one stosowane).  

Na podstawie rys. 7. daje się też zauważyć większy spadek temperatury w strefie 
półobejmy znajdującej się w obrębie izolacji termicznej (na rys. 7 odcinek b) w porównaniu 
z częścią wystającą ponad nią (rys. 7, odcinek a). Jest to efekt rozpraszania ciepła do 
otoczenia na powierzchniach zawieszenia.  
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Rys. 7. Temperatura wzdłuż półobejmy zawieszenia rurociągu (w połowie wysokości, w płaszczyźnie 
leżącej w połowie grubości) dla różnych prędkości powietrza przepływającego od strony lewej do 

prawej, jak na rys. 4b (wymiar fragmentu półobejmy: a = e – nad izolacją, b = d – wewnątrz izolacji 
właściwej, c – w części obejmującej rurociąg)  

Fig. 7. Temperature along the riser clamp of the pipeline hanger (in the half-height, in the plane 
located in the centre thickness) for various air flow velocities from the left side to right, see Fig. 4b 
(dimension of the riser clamp fragment: a = e – above insulation, b = d – inside the insulation, c – in 

the part including the pipe) 

Dość wysokie temperatury wystających ponad izolację elementów zawieszenia powo-
dują, że stanowią one mostki termiczne, generujące straty energii. Do ich oszacowania, 
uwzględniając różnorodność typów konstrukcji i warunków eksploatacji, można będzie 
wykorzystywać wyniki uzyskiwane dzięki symulacjom numerycznym, na co wskazuje 
uzyskana stabilność rozwiązania.  

3. Uwagi końcowe  

Badania instalacji energetycznych za pomocą kamer termograficznych pozwalają 
skutecznie wykrywać występujące w nich mostki termiczne i identyfikować rozkłady 
temperatury na ich powierzchniach.  

Symulacje numeryczne można wykorzystać do określenia warunków pracy mostków 
termicznych rurociągów, uwzględniając różne oddziaływanie otaczającego je środowiska. 
Ponadto, stworzone modele umożliwią wykonanie obliczeń dla różnych wymiarów tych 
elementów ze względu na typoszereg średnic rur stosowanych w przemyśle.  

Powyższe pozwoli zastąpić kosztowne i pracochłonne badania doświadczalne mostków 
termicznych rurociągów energetycznych i przemysłowych (byłyby one ograniczone do 



 217 

weryfikacji poprawności modelu numerycznego). Umożliwi to także oszacowanie 
generowanych przez nie strat ciepła oraz opracowanie metod postępowania w celu 
zmniejszenia tych strat i uwzględnienia ich w obliczeniach instalacji energetycznych.  
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