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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vykurovacie obdobie 2006/2007 bolo netypické. Zima by mala končiť, ale v Bratislave
ešte nezačala. Martin na bielom koni neprišiel, Mikuláš bol jarný, Vianoce tiež. Prešiel január,
február a počet nocí, po ktorých bolo treba na aute oškrabať námrazu, sa dá spočítať na
prstoch jedinej ruky. Počas tohto obdobia, ktoré sa dá len s nadsádzkou označiť za zimu,
nebolo potrebné riadne prehriať vykurovaciu vodu.
Po iné roky došlo pri prvých mrazoch už na začiatku vykurovacieho obdobia k prehriatiu
vody a v dôsledku toho k vylúčeniu plynov, ktoré bolo možné odvzdušniť. Koncentrácia plynov
sa vo vykurovacej vode znížila. Bolo zvykom, že po Novom roku sa problémy s preplynenou
vodou vytratili. Nízke teploty vykurovacej vody počas tejto zimy spôsobili, že poruchy
spôsobené preplynenou vodou sa stali
najčastejšou príčinou reklamácií, a to
nielen v domoch čerstvo hydraulicky
vyvážených, ale aj v domoch, ktoré boli
v predošlých rokoch bezproblémové.

Na fotografiách: Vo vykurovacej vode je
vysoký obsah rozpustených plynov (foto 1 biele zakalenie vody bezprostredne po
odpustení vody do fľaše), ktoré po znížení tlaku
za niekoľko minút vyprchajú (foto 2).

Prečo je voda preplynená?
Schopnosť vody absorbovať z okolia
plyny, je jej prirodzenou vlastnosťou. Čím
je voda chladnejšia, tým viacej plynov
z okolia dokáže pohltiť. Pohltivosť plynov
vo vode sa zvyšuje aj pôsobením vyššieho
tlaku. Naopak, pôsobením zvýšenej
teploty, alebo zníženia tlaku sa pohltivosť
plynov vo vode znižuje, v dôsledku čoho
dochádza k ich vypudzovaniu z vody vo
forme mikrobubliniek.
Na obrázku: Vylučovanie plynov z vody sa dá demonštrovať na fľaši minerálky. V zavretom stave
(vysoký tlak) vo fľaši nie sú bublinky viditeľné. Otvorením fľaše (znížením tlaku) sa plyny začínajú
vylučovať v celom objeme. Ďalšie plyny sa vylúčia pri ohriatí vody.
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Vykurovacie sústavy sú uzavreté. Procesy pohlcovania a vypudzovania plynov sú
vratné a striedajú sa v závislosti od tlaku a teploty. Ak sa plyny vylúčené z vykurovacej vody
v dôsledku zvýšenia jej teploty vypustia zo sústavy (odvzdušnením), množstvo plynov vo
vykurovacej vode sa zníži. Avšak, ak sa uvoľnené plyny zo sústavy nevypustia, pri chladnutí
vykurovacej vody sa opäť vstrebávajú a presúvajú sa na iné miesta v sústave.
Hydraulické vyváženie nie je príčinou zaplyňovania vykurovacej vody.
K zaplyňovaniu vykurovacej vody dochádzalo a dochádza bez ohľadu na vybavenosť
sústav regulačnými a vyvažovacími armatúrami. Je však pravdou, že hydraulicky
vyvážené sústavy sú náročnejšie na kvalitu vykurovacej vody a po hydraulickom
vyvážení sa výraznejšie prejavujú negatívne dôsledky preplynenia.

Prečo sú staré sústavy menej citlivé na preplynenie?
Staré
sústavy
sú
vybavené
nízkoodporovými
armatúrami
radiátorovými
kohútmi,
s hrubými
prietočnými profilmi – kohút DN 15 má
prietočný profil s plochou 1 cm2. Prúdenie
cez takéto armatúry je veľmi pomalé
a tvoriacim sa plynovým bublinkám nebráni
uniknúť smerom nahor, proti smeru
prúdenia. Vzhľadom na to, že všetky
radiátorové kohúty sú otvorené, bublinkám
nič nebráni stúpať nahor, do horných
radiátorov. Tam, v dôsledku nižšieho
statického tlaku, je nižšia schopnosť
opätovného pohltenia plynov vo vode, plyny
sa hromadia a nedá sa s nimi robiť nič iné,
ako ich odvzdušniť. Takýmto spôsobom
dochádza k pomerne rýchlemu odplyneniu
vykurovacej vody, aspoň do tej miery, že
koncentrácia
plynov
nespôsobuje
prevádzkové problémy.
Oproti tomu hydraulicky vyvážené sústavy sú vybavené vysokoodporovými
termostatickými ventilmi. Sú konštruované tak, že voda preteká cez oveľa tenšie prietočné
profily. Cez prietočný profil s plochou 5 mm2 (= kruhový otvor s priemerom 2 mm) je pri
rovnakom objemovom prietoku až 20x vyššia rýchlosť prúdenia, ako pri pôvodnom
radiátorovom kohúte DN 15. Proti takejto rýchlosti prúdenia plyny nemajú šancu uniknúť
z radiátorov a zostávajú v nich zavreté pod vysokým tlakom. Šancu uniknúť z radiátorov majú
len v čase, keď sú vypnuté obehové čerpadlá – a tie sú vypínané len vtedy, keď netreba
vykurovať, to znamená, v čase nízkej teploty vykurovacej vody. Chladnúca voda voľné plyny
pohlcuje, a teda množstvo voľných plynov, ktoré je možné v takomto čase vypustiť
odvzdušnením, je veľmi malé. Navyše, plyny môžu uniknúť len z tých radiátorov, na ktorých sú
na maximum otvorené termostatické hlavice – v čase, keď je čerpadlo vypnuté a netreba
vykurovať, je takýchto radiátorov málo. Z uvedených dôvodov sa hydraulicky vyvážené
sústavy samovoľne odplyňujú veľmi pomaly.
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Hluk na termostatických ventiloch
Hluk je spôsobený prietokom plynových bubliniek cez úzke
prietočné profily termostatických ventilov. Preplynená voda cez
ventily nepreteká hladko, je „drsná“. Bublinky sa zachytávajú pred
ventilom, deformujú sa podľa tvaru štrbiny, cez ktorú sa musia
pretlačiť a keď sa im to podarí, „vystreľujú“ do pôvodného tvaru.
Výsledkom je hluk – šumenie, až kovové zvonenie, často sa podobá
na hluk vzdialeného čerpadla.
Na plynulosť prietoku vykurovacej vody (aj preplynenej) cez
termostatický ventil má vplyv jeho konštrukcia, predovšetkým tvar
prietočného profilu. Niektoré termostatické ventily majú prietočný
profil tvaru úzkej dlhej štrbiny, po celom obvode sedla ventilu. Pri
priemere sedla ventilu 8 mm zodpovedá prietočnému profilu 5 mm2
šírka štrbiny 0,3 mm. Často sa stáva, že plynové bublinky sa
nedokážu cez tenkú štrbinu pretlačiť, zachytávajú a hromadia sa
v telese ventilu a bránia prietoku vykurovacej vody.
Riziko zachytávania bubliniek je menšie pri ventiloch, ktoré
majú prietočný profil v tvare kratších, ale o to širších otvorov – napríklad pri ventiloch, v ktorých
sa veľkosť prietočného profilu nastavuje pomocou otočnej kulisy.
Ďalším konštrukčným detailom, ktorý má vplyv
na hlučnosť ventilu, je dĺžka úseku, na ktorom
dochádza k tlakovej strate ventilu. Pri ventiloch,
v ktorých voda preteká jedným prúdom a k tlakovej
strate dochádza na len hrane kulisy, dochádza
k hluku pomerne často. Ventily, v ktorých dochádza
k úbytku tlaku vo viacerých stupňoch a prietok
rozdeľujú do viacerých prúdov, sa javia voči vzniku
hluku pri prietoku preplynenej vody odolnejšie.

Ako dostať plyny z vykurovacej sústavy?
Manuálne odvzdušňovanie je na odvádzanie plynov nedostatočné. Obyvatelia
v najvyšších bytoch odvzdušňujú svoje radiátory spravidla až vtedy, keď im kvôli plynom
prestávajú vykurovať. A to je neskoro. Odvádzať plyny treba z radiátorov čím častejšie, aby
nedošlo k ich opätovnému pohlcovaniu chladnúcou vodou.
Množstvo odvádzaných plynov sa môže podstatne zvýšiť pomocou automatických
odvzdušňovacích ventilov, avšak vhodného typu.
 Plavákové odvzdušňováky reagujú na prítomnosť vzduchu rýchlo, ale mnohé z nich sú
rizikové z dôvodu vytopenia. Pri ich výbere treba klásť dôraz na bezpečnosť.
 Hygroskopické odvzdušňováky bývajú bezpečnejšie z hľadiska úniku vody, ale pomalšie
reagujú na prítomnosť plynov. Fungujú na princípe zmeny hrúbky tesnenia – suché je
tenké a prepúšťa plyny, ale vplyvom vody nabobtná a uzavrie sa. Pri ich výbere treba klásť
dôraz na rýchlosť schnutia tesnenia, najmä pri nízkych teplotách vykurovacieho telesa.
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Na postup odvzdušňovania má vplyv vzájomná poloha termostatického ventilu (vtoku do
radiátora) a odvzdušňovacieho ventilu. Nevhodná vzájomná poloha môže byť v niektorých
prípadoch prekážkou samovoľného odvzdušňovania automatickými odvzdušňovákmi. Pred
ručným odvzdušňovaním treba na chvíľu zatvoriť termostatický ventil.
Osobitným prípadom je umiestnenie odvzdušňovacieho ventilu mimo radiátora, na
pripojovacej rúrke (pred termostatickým ventilom!!!) v niektorých objektoch s horizontálnymi
bytovými okruhmi. Cez odvzdušňovací ventil je možné odvzdušňovať jedine po zatvorení
prívodného uzáveru bytového vykurovacieho okruhu a pri úplnom otvorení termostatického
ventilu.
Odvzdušňovanie horných radiátorov je viac-menej rutinnou
záležitosťou, ale čo so spodnejšími radiátormi s termostatickými
ventilmi? Radiátory na spodnejších podlažiach nie sú vybavené
odvzdušňovacími ventilmi.
Montážne firmy niekedy odvzdušňujú povolením šroubenia pri
termostatickom ventile. Takéto odvzdušňovanie je rizikové z dôvodu
poškodenia tesniacich plôch, nie je vhodné na pravidelné
odvzdušňovanie a už vôbec nepatrí do rúk užívateľa bytu.
Na to, aby plyny dokázali uniknúť nahor, von z radiátora, je
potrebné správne spádovanie radiátora a prívodnej rúrky a úplné
otvorenie termostatickej hlavice. Ďalšou podmienkou je prerušenie
toku vykurovacej vody – zatvorením prívodného uzáveru na päte
stúpačky, sekcie, domu. Bublinky plynov, ktoré z radiátorov uniknú
do horného poschodia, sa dajú odvzdušnením vypustiť. Ich objem
treba v radiátoroch nahradiť a preto je dôležité, aby párový uzáver
na spiatočnom potrubí zostal otvorený. Voda, ktorá doplňuje
vypustené plyny prúdi cez otvorený prívodný uzáver, v protismere
prevádzkového prietoku, čím napomáha „vyťahovať“ uviaznuté
bubliny z radiátorov.
Čiastočné odplynenie stúpačky, sekcie, objektu takýmto spôsobom má krátke trvanie,
pretože s obnovením prevádzkového prietoku odplynená voda odteká spiatočkou z domu a do
domu priteká nová, preplynená voda. Je preto vhodné, keď sa plyny vyháňajú z vody naraz, vo
všetkých pripojených domoch. V tom má nezastupiteľné miesto dodávateľ tepla, ktorý môže
procedúru so zatvorením prívodného uzáveru vykonať na výstupe zo zdroja tepla (OST,
kotolne). Vzhľadom na to, že plyny sa z vody vypudzujú pri zvýšení teploty, je veľmi dôležité
zatváranie prívodného uzáveru častejšie opakovať, najmä v čase vyššej teploty vykurovacej
vody, alebo vylučovaniu plynov napomôcť krátkodobým zvýšením teploty vykurovacej vody
pred týmto úkonom. Zdôrazňujem nutnosť zatvorenia prívodného uzáveru: vypnúť obehové
čerpadlo nestačí, pretože prietok v prevádzkovom smere, ktorý bráni plynom uniknúť
z radiátorov, môže pretrvávať z účinku vztlaku.
Vypudenie plynov z vykurovacej vody je náročný a dlhodobý proces, preto stará,
odplynená vykurovacia voda sa stáva najväčším pokladom vykurovacej sústavy. Túto
skutočnosť treba zohľadniť v prevádzke vykurovacej sústavy na všetkých úrovniach – ako
u dodávateľa tepla, tak aj u odberateľov tepla. Každé preplynenie, bez ohľadu na to, kde a
akým spôsobom k nemu došlo, má nepriaznivý vplyv na hluk v celej vykurovacej
sústave, vo všetkých pripojených domoch.
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Ako predchádzať preplyneniu vykurovacej vody?
Najčastejšou príčinou preplynenia je doplňovanie vody po opravách vo vykurovacej
sústave a práve konaním pri opravách sa dá vykurovacej vode najviac uškodiť. Pri opravách
treba dodržiavať tieto pravidlá:
- Informovať montážne firmy o problematike preplynenia vykurovacej vody.
- Vypúšťať len toľko vykurovacej vody, koľko je nevyhnutne potrebné. To znamená, že
v sústave musia byť funkčné a prístupné uzávery. Je tragédiou, ak sa kvôli malej
oprave, namiesto vypustenia vody zo stúpačky, vypustí celý objekt, alebo dokonca celá
vykurovacia sústava.
- Dbať na to, aby sa systém dopúšťal
o zohriatou vykurovacou vodou – v zohriatej vykurovacej vode je pohltených
omnoho menej plynov, ako v studenej vode
o cez spiatočku – v protismere prevádzkového prietoku, aby počas napúšťania
mohli plyny unikať z radiátorov
o pomaly – aby cez úzke prietočné profily termostatických ventilov plyny stačili
unikať
o súčasne s dopúšťaním vody odvzdušňovať – aby nedošlo k vytvoreniu plynových
vankúšov a kontaktnej hladiny voda-vzduch pod zvýšeným tlakom.
o nikdy!!! nedopúšťať vodovodnou vodou! Vodovodná voda obsahuje s ohľadom
na nízku teplotu a vysoký tlak veľké množstvo absorbovaných plynov.
Vodovodná voda musí najprv odstáť v beztlakovej zásobnej nádrži.
o vyraďovať z prevádzky tlakové expanzné nádrže s kontaktnou hladinou vodavzduch.
Nie vždy sa dajú dodržať všetky podmienky. Napríklad v lete sa sústava nedá doplňovať
teplou vodou. V niektorých prípadoch (spätná klapka na spiatočnom potrubí v 3-rúrových
sústavách) nie je možné napúšťať cez spiatočku. V každom radiátore je určitý
neodvzdušniteľný objem, kde nutne dochádza ku kontaktu voda-vzduch pod vysokým tlakom.
Tieto zákonitosti treba poznať a riziká preplynenia minimalizovať.

Expanzné a doplňovacie systémy ako zdroje preplynenia
Otvorené expanzné nádrže sa v súčasnosti používajú výnimočne. Z hľadiska
preplynenia sú málo rizikové, pretože sa nachádzajú na strechách objektov a aj keď majú
voľnú kontaktnú hladinu voda-vzduch, nie je to kontakt pod tlakom. Otvorené expanzné nádrže
musia mať riešenú ochranu proti zamrznutiu trvalou cirkuláciou vykurovacej vody. Vyššia
teplota vody v otvorenej nádrži bráni pohlcovaniu plynov zo vzduchu.
Tlakové expanzné nádrže s otvorenou hladinou vodavzduch sú dodnes najčastejšie používaným typom expanzných
a doplňovacích systémov. Kotolne, v ktorých sa nachádzajú, sú
spravidla situované v najnižších častiach vykurovacích sústav – a teda
v mieste najvyššieho statického tlaku. V dôsledku toho je kontaktná
hladina voda-vzduch pod vysokým tlakom, navyše, vzhľadom na
skutočnosť, že vykurovacia voda v nich stojí, je vychladnutá.
Pôsobením nízkej teploty vody a vysokého tlaku vzduchu dochádza
k sýteniu plynov do vykurovacej vody.
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Tlakové expanzné nádrže s otvorenou hladinou voda-vzduch je potrebné vyraďovať
z prevádzky. Je možné nahradiť ich expanznými nádržami s vakom/membránou, alebo
zmeniť ich účel na beztlakové zásobné nádrže s doplňovaním vody do systému
elektronicky riadeným čerpadlom.
Dopúšťanie z vysokotlakových primárnych rozvodov, bez
expanzných nádob sa používa v tlakovo nezávislých OST s vyššou
úrovňou statického tlaku v primárnej sústave. Úroveň preplynenia
v prostredí primárnej sústavy a vysokého statického tlaku nemusí
spôsobovať žiadne prevádzkové problémy. Avšak v tej istej vode,
prepustenej z vyššej tlakovej úrovne do nižšej, dochádza
k vylučovaniu plynov v dôsledku zníženia tlaku. Problémom takýchto
sústav je, že pri náraste objemu vody pri zohriatí je prebytočný objem
odpúšťaný von zo sústavy, do kanalizácie a pri každom zmenšení
objemu pri znížení teploty musí byť dopustená nová voda. Cyklická
výmena vody bráni samovoľnému odplyňovaniu sekundárnej
vykurovacej vody.
Z dôvodu odstraňovania faktorov brániacich odplyňovanu vykurovacej vody je nutné
znižovať frekvenciu výmeny vody doplnením expanzných nádrží s vakom/membránou v
OST, aspoň na vykrytie 24-hodinových objemových zmien (akýkoľvek objem expanznej
nádoby je lepší, ako žiadny).

Záver
Problematiku odplyňovania je možné koncepčne a trvalo riešiť pomocou
odplyňovacích automatov. Táto prednáška sa zámerne problematike odplyňovacích
automatov nevenuje, pretože jej cieľom je poukázať na úskalia odplyňovania
vykurovacej vody na existujúcich technologických zariadeniach.
Spôsoby odplyňovania vykurovacej vody môžu byť účinné len za podmienky spolupráce
dodávateľov a odberateľov tepla a pri dodržiavaní disciplíny pri opravách a údržbe vo
vykurovacích sústavách. Každý zákrok, ktorý sa stáva zdrojom preplynenia vykurovacej vody,
bez ohľadu na to, či v zariadení dodávateľa tepla, alebo v niektorom z domov, vždy spôsobuje
problémy v celej sústave, vo všetkých domoch.
Odstránenie hluku v postihnutých objektoch nie je možné dosiahnuť autonómnymi
opatreniami v jednotlivom dome. Opatrenia na odplynenie vykurovacej vody v jednom dome
nemôžu byť pre tento dom účinné, pretože odplynená voda odchádza spiatočkou z domu a do
domu nateká preplynená voda. Účinok odplyňovacích opatrení sa prejavuje v celom tepelnom
okruhu a profitujú z neho všetky domy v okruhu. Aj pri všemožnej snahe o odplynenie vody
v dome, k odplyneniu vody vnútri tohto domu nedôjde skôr, ako v ostatných objektoch
tepelného okruhu.

Odplyňovanie vykurovacej vody nie je záležitosťou domu, ale
záležitosťou celého vykurovacieho okruhu. Preplynenie vykurovacej vody
môže spôsobiť hocikto a hocikde, ale jej odplynenie nie je možné bez
aktívnej súčinnosti dodávateľa tepla.

