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Streszczenie 
 
Celem badań było oszacowanie strat strumienia ciepła suchego  
i mokrego z powierzchni basenów do przemysłowego chowu ryb 
ciepłolubnych. Pomiary parametrów cieplno-wilgotnościowych 
powietrza i wody w zbiornikach produkcyjnych przeprowadzono w 
czterech eksploatowanych pomieszczeniach fermowych. Uzy-
skano duże zróżnicowanie wartości strumienia ciepła traconego 
do otoczenia, przy czym zdecydowanie większy udział miał stru-
mień ciepła mokrego. Do inżynierskich obliczeń mocy urządzenia 
podgrzewającego wodę cyrkulującą w basenach zaproponowano 
przyjmować straty strumienia ciepła o gęstości 100 W/m2. 

 
Słowa kluczowe: straty strumienia ciepła, baseny, kontrolowa-
ny chów ryb 
 
 

Wstęp 

Każdy gatunek ryb wykazuje swoiste preferencje termiczne, a dla ryb ciepło-
lubnych (np. karpiowate, sumy i sumiki) optymalny zakres temperatury wody 
mieści się w granicach 22-25oC [Kuczyński, Pilarczyk 1999]. Z potrzeby 
ograniczenia kosztów energii niezbędnej do utrzymania stabilnej temperatu-
ry równej 25oC przez cały okres tuczu wynika konieczność przyjęcia syste-
mu pozwalającego na wielokrotne wykorzystanie raz podgrzanej wody [Ku-
czyński i in. 1999]. Stąd chów ciepłolubnych gatunków ryb prowadzi się  
w systemach zamkniętych z wielokrotnym wykorzystaniem tej samej wody 
oraz w basenach wewnątrz budynku fermowego. Ze względu na potrzebę 
fizycznego usunięcia azotanów z systemu, w przypadku chowu suma euro-
pejskiego i afrykańskiego wymienia się ok. 20% wody z obiegu, a w przy-
padku produkcji węgorza 5% [Kuczyński 2001]. Ta podyktowana względami 
technologicznymi wymiana wody wraz ze stratami ciepła z powierzchni ba-
senów musi spowodować obniżenie się temperatury wody w zbiornikach. 
Fakt ten wymusza potrzebę stałego dogrzewania cyrkulującej cieczy. Moc 
urządzenia grzewczego powinna być w miarę precyzyjnie dobrana, bowiem 
zarówno nadmierne ochłodzenie wody, jak i jej przegrzanie wywołują nega-
tywne skutki fizjologiczne u ryb i przyczyniają się do zmniejszenia wydajno-
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ści chowu [Kuczyński, Pilarczyk 1999]. Z tego względu wynika potrzeba po-
znania skali zjawiska strat ciepła z powierzchni wody w basenach produk-
cyjnych. 
 
Celem pracy było oszacowanie strat strumienia ciepła suchego i mokrego  
z powierzchni basenów do kontrolowanego chowu ryb ciepłolubnych w ist-
niejących obiektach fermowych. 

 
Materiał i metody 

Badania wymiany ciepła między wodą w basenach z rybami a otoczeniem 
oceniano: 
1) w fermie w Bańskiej koło Zakopanego, 
2) w fermie w Szczyrku, 
3) w laboratorium znajdującym się na parterze budynku należącego do Za-

kładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, 
4) w laboratorium znajdującym się na pierwszym piętrze budynku należą-

cego do Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. 
 

Niezbędne parametry ośrodków, na podstawie których wyznaczono oblicze-
niowo straty strumienia ciepła z wody basenowej, ustalono na podstawie 
badań instrumentalnych, które przeprowadzono w okresie zimowym między 
11.02 a 10.03.2000 r. Pomiary wykonano miernikiem mikroklimatu MM-01, 
składającym się z komputerowej jednostki centralnej i zespołu sond na sta-
tywie. W każdym obiekcie przy centralnie położonym zbiorniku wykonano 
jednorazową serię pomiarów, składającą się z 32-69 odczytów temperatury 
powietrza, temperatury promieniowania, wilgotności względnej powietrza, 
prędkości ruchu powietrza i temperatury wody.  
 
Czujniki charakteryzujące stan obszaru powietrznego umieszczano nad po-
wierzchnią wody, a sondę do oceny temperatury wody zagłębiono w base-
nie.  
 
Parująca woda jest źródłem ciepła suchego i mokrego, stąd ciepło całkowite 
przekazywane przez źródło jest równe [Lipska, Nawrocki 1997]: 
 

Qc = Qs + Qm                          (1) 

gdzie: 
Qs – ciepło suche, J, 
Qm – ciepło mokre, J. 

  
Ciepło suche z powierzchni wody przekazywane jest do pomieszczenia 
przez promieniowanie i konwekcję w wyniku różnicy temperatur tej po-
wierzchni i powietrza w pomieszczeniu [Lipska, Nawrocki 1997]. Jest to za-
tem złożony mechanizm ruchu ciepła, w którym ciepło suche jest sumą cie-
pła konwekcji i promieniowania [Kowalczyk 1999]: 
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Qs = Qk + Qp                                                  (2) 

gdzie: 
Qk – ciepło konwekcji, J, 
Qp – ciepło promieniowania, J. 
 
Strumień ciepła suchego, wymienianego na drodze konwekcji między po-
wierzchnią wody i powietrzem nad basenem obliczono ze wzoru [Lipska, 
Nawrocki 1997]: 
 

Ψk = hk ⋅ A ⋅ (ϑpc – ti)                       (3) 
gdzie: 
hk  – współczynnik wnikania ciepła przez konwekcję, W⋅ (m2⋅K)-1, 
A  – pole powierzchni, m2, 
ϑpc – temperatura powierzchni wody (z tabel na podstawie temperatury wody 

tw [Przydróżny 1991]), oC, 
ti  – temperatura powietrza wewnętrznego, oC. 
 
Współczynnik wnikania ciepła wyznaczono z zależności [Lipska, Nawrocki 
1997]: 
 

h = 5,7 + 4,07v                                                   (4) 
gdzie: 
v – prędkość powietrza omywającego powierzchnię wody, m/⋅s. 
 
Strumień ciepła wypromieniowany z powierzchni wody wyznaczono na pod-
stawie wzoru [Kowalczyk 1999]: 
 

Ψp = hp A (ϑpc – tp)                                              (5) 
gdzie: 
hp  – współczynnik wnikania ciepła przez promieniowanie, W⋅ (m2⋅K)-1, 
A  – pole powierzchni wody w basenie, m2, 
ϑpc – temperatura powierzchni wody, oC, 
tp  – temperatura promieniowania, oC. 
 
Współczynnik wnikania ciepła przez promieniowanie obliczono z zależności 
[Kowalczyk 1999]: 
 

hp = ε1-2  Co ⋅ 10-8 (T pc
4 – Tp

4) ⋅ (T pc – Tp)-1                         (6) 
gdzie: 
ε1-2 – emisyjność wzajemna (o charakterze wielkości zredukowanej), zależna 

od emisyjności ośrodka pierwszego, emisyjności ośrodka drugiego i od 
stosunków konfiguracji w układach powierzchni wymieniających ciepło, 

Co  – techniczna stała promieniowania równa 5,67 W⋅m-2⋅K-4, 
T pc  – bezwzględna temperatura powierzchni wody, K, 
Tp  – bezwzględna, średnia temperatura powierzchni otaczających, K. 
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W sytuacji, kiedy wymiana ciepła odbywa się między dwiema powierzchnia-
mi zamykającymi przestrzeń, z których jedna nie jest wklęsła, oraz gdy po-
wierzchnia A2 jest bardzo duża (A2 >> A1), to emisyjność wzajemna ε1-2 dąży 
do wartości ε1 (emisyjności ciała pierwszego). Ma to miejsce właśnie pod-
czas promieniowania jakiegoś ciała do otoczenia [Kostowski 1993]. Stąd za 
emisyjność wzajemną ε1-2 podstawiono emisyjność powierzchni wody, równą 
0,95 [Kostowski 1993]. Z kolei za średnią temperaturę powierzchni otaczają-
cych przyjęto pomierzoną w poszczególnych obiektach temperaturę promie-
niowania, gdyż o wartości liczbowej tego parametru decydują właśnie tem-
peratury powierzchni otaczających to pomieszczenie [Śliwowski 2005]. 
 
Strumień ciepła mokrego unoszącego się z powierzchni wody w zbiornikach 
obliczono ze wzoru [Lipska, Nawrocki 1997]: 
 

Ψm = mp ip(ϑpc)                                                 (7) 
gdzie: 
mp  – strumień wody odparowującej z powierzchni, kg/⋅s, 
ip(ϑpc) – entalpia powietrza przy powierzchni wody o temperaturze ϑpc, kJ/kg. 
 
Do określenia strumienia wody odparowującej z powierzchni wykorzystano 
wzór Daltona [Lipska, Nawrocki 1997]: 
 

mp = σ · [ps (υpc) – ppi] · A · 1000 · po
-1                             (8) 

w którym: 
σ  – współczynnik przejmowania masy w procesie parowania, 

kg/(s·Pa·m2), 
ps (υpc) – ciśnienie cząstkowe pary wodnej w warstwie granicznej woda – 

powietrze równe ciśnieniu nasycenia w temperaturze υpc, Pa, 
ppi  – ciśnienie cząstkowe pary wodnej zawartej w powietrzu w pomiesz-

czeniu, Pa, 
A  – powierzchnia parowania, m2, 
po  – ciśnienie powietrza wilgotnego (przyjęto 1013 hPa). 
 
Współczynnik przejmowania masy w procesie parowania wyznaczono z za-
leżności: 
 

σ = 2,1 · 10–6 · (a + 0,017 v)                                  (9) 
gdzie: 
v – prędkość powietrza omywającego powierzchnię wody, m/s, 
a – współczynnik uwzględniający ruch otaczającego powietrza, równy 0,022 

dla temperatury powierzchni cieczy do 30oC. 
 

W obliczeniach wszystkie strumienie ciepła odniesiono do powierzchni jed-
nego metra kwadratowego wody lub ścianki basenu, stąd we wzorach przy-
jęto A = 1 m2, a ostateczne wartości liczbowe są w takim przypadku gęsto-
ściami strumienia ciepła. 
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Wyniki i ich omówienie 
Straty strumieni ciepła suchego, tj. konwekcyjnego i radiacyjnego, z 1 m2 
powierzchni wody w basenach przemysłowych dla czterech badanych po-
mieszczeń w sposób graficzny zobrazowano na rysunku 1. W obiektach 
fermowych w Bańskiej i Szczyrku nie zanotowano strat ciepła tymi drogami. 
Ruch ciepła od cieczy w zbiornikach do otoczenia stwierdzono jedynie w 
chłodniejszych wnętrzach obiektu w Gołyszu, przy czym w pomieszczeniu 
na parterze wystąpiły jedynie straty konwekcyjne, a na piętrze zdecydowanie 
wyraźniejsze były straty ciepła na drodze unoszenia niż promieniowania. 
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Rys. 1. Straty strumieni ciepła konwekcyjnego i ciepła promieniowania z 1 m2 powierz-
chni wody do otoczenia w czterech pomieszczeniach do kontrolowanego chowu 
ryb ciepłolubnych 

Fig. 1. Losses of convective and radiation heat streams per 1 m2 of water surface to 
the surroundings in four rooms for controlled breeding of thermophilous fish 

 
Porównawcze zestawienie strat strumienia ciepła suchego i mokrego z ba-
senów na ryby zamieszczono na rysunku 2. W przypadku budynku w Bań-
skiej wartości tych dwóch strumieni w sposób wyraźny informują o wielokrot-
nie większych stratach ciepła potrzebnego do odparowania wody ze zbiorni-
ków w porównaniu z łącznym ciepłem konwekcyjnym i radiacyjnym, a w przy-
padku pozostałych ferm strumienie ciepła mokrego były jedynymi strumie-
niami przekazywanymi z powierzchni wody do środowiska wewnętrznego.  
 
Sumaryczne zestawienie strat strumieni ciepła z basenów produkcyjnych 
przedstawiono na rysunku 3. Ich zróżnicowanie sięga nawet 256%, stąd 
trudno mówić o uniwersalnej, obliczeniowej wartości strat ciepła, którą moż-
na byłoby zalecić jako wielkość stosowaną w inżynierskiej praktyce sporzą-
dzania bilansu cieplnego. Wydaje się jednak, że do obliczeń termicznych 
bezpiecznie należałoby przyjmować szacunkową gęstość strumienia ciepła 
traconego z powierzchni zbiorników na ryby rzędu 100 W/m2.  
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Rys. 2. Straty strumieni ciepła suchego i mokrego z 1 m2 powierzchni wody do oto-
czenia w czterech pomieszczeniach do kontrolowanego chowu ryb ciepło-
lubnych 

Fig. 2. Losses of dry and wet heat streams per 1 m2 of water surface to surroundings 
in four rooms for controlled breeding of thermophilous fish 
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Rys. 3. Łączne straty strumienia ciepła z 1 m2 powierzchni wody do otoczenia w czte-

rech pomieszczeniach do kontrolowanego chowu ryb ciepłolubnych 
Fig. 3. Total losses of the heat stream to surroundings per 1 m2 of water surface in 

four rooms for controlled breeding of thermophilous fish 
 
Wnioski 
1. Straty strumienia ciepła z basenów na drodze radiacji wystąpiły tylko  

w jednym z pomieszczeń do kontrolowanego chowu ryb, a jego bardzo 
mała wartość 0,53 W nie ma istotnego znaczenia – przekazywanie ciepła 
tą drogą do otoczenia można pominąć w bilansach cieplnych. 

2. Ciepło suche ma znikomy udział w stratach energii z powierzchni wody  
w zbiornikach fermowych w porównaniu ze stratami ciepła mokrego. 
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3. Do obliczeń mocy urządzenia podgrzewającego wodę w zamkniętych 

systemach recyrkulacyjnych można szacunkowo przyjmować straty stru-
mienia ciepła o gęstości 100 W/m2. 
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