ОПАЛЕННЯ

Головний компонент
опалювальної системи
Як часто ви ставили
собі запитання: який компонент
є найбільш важливим у системі
опалення? Звичайно, найперше,
що спадає на думку,
це те, що має найбільшу вартість:
котел, насос, опалювальні
прилади та інше. А вода?
Яким вона є компонентом:
головним чи другорядним?
Насправді вода є найважливішим
компонентом будь-якої
циркуляційної системи.
Тут вочевидь стикаємося
з парадоксом: найдешевший
компонент є водночас
найголовнішим! Чому
так – спробуємо розібратися

• шум у систем¥: в опалювальних приладах ¥ трубопроводах;
• короз¥я сталевих елемент¥в системи
опалення;
• зниження теплов¥ддач¥;
• несталий тиск ¥ температура у систем¥;
• висока ймов¥рн¥сть рев¥з¥ї, позапланових роб¥т ¥ ремонту обладнання, очищення
системи в¥д забруднення.
Сл¥д зауважити, що вода може проходити добру ф¥льтрац¥ю, з неї може видалятися
кисень (х¥м¥чними способами чи парою), однак це не є вир¥шенням проблеми через те,
що кисень ¥ бруд з’являються у вод¥ в процес¥ експлуатац¥ї системи. У чому тут суть
попробуємо роз¥братися за допомогою
компан¥ї Spirotech (Н¥дерланди), яка вже
протягом 40 рок¥в досл¥джує вплив зазначених фактор¥в на роботу системи та пропонує д¥єв¥ заходи щодо зменшення вказаного
негативного впливу.

Видалення повітря

ода – головний, а в деяких випадках,
основний компонент тепло- чи холодонос¥я. Вода циркулює у систем¥
опалення ¥ може впливати на роботу вс¥х
¥нших пристроїв. Саме як¥сть води в к¥нцевому результат¥ визначає строк експлуатац¥ї
системи опалення (або холодопостачання) та
к¥льк¥сть позапланових ремонт¥в обладнання.
Якою водою заповнюють систему опалення? Звичайно в¥дф¥льтрованою та пом’якшеною. Однак кр¥м солей жорсткост¥ у вод¥
пост¥йно м¥ститься певна к¥льк¥сть пов¥тря та
бруду. Саме ц¥ чинники найб¥льше впливають
на роботу системи опалення (або холодопостачання).
Пов¥тря ¥ бруд у систем¥ це:
• проблеми в робот¥ обладнання: насос¥в,
теплообм¥нник¥в, арматури;
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Існує дек¥лька хибних думок про потрапляння пов¥тря до закритої циркуляц¥йної системи та його видалення.
Помилка перша. Пов¥тря потрапляє у закриту циркуляц¥йну систему п¥д час п¥дживлювання або ремонту обладнання.
Це не зовс¥м так. Чи доводилося вам чути
про те, що пов¥тря саме якимось чином з’являється у систем¥? Мова йде про те, що система була добре п¥дготовлена до роботи –
видалено пов¥тря з опалювальних прилад¥в ¥
труб. Система починає працювати: немає
п¥дживлювання, не проводяться ремонти,
але пов¥тря все одно зв¥дк¥лясь береться.
Пов¥тря у систем¥ може з’являтися через
низку фактор¥в:
• розширювальний бак малий або несправний;
• неправильно обране м¥сце встановлення розширювального бака;
• неправильний тиск заповнення системи;
• р¥зниця тиску на арматур¥, регулювальних клапанах;

• помилки п¥д час проектування чи монтажних роб¥т.
Висновок: пов¥тря вид¥ляється з води в
процес¥ експлуатац¥ї!
Помилка друга. Пов¥тря видаляється за
допомогою автоматичних пов¥тров¥дв¥дних пристроїв та кран¥в на опалювальних
приладах.
Як в¥домо, пов¥тря у вод¥ може бути в
трьох формах: у вигляд¥ в¥льного пов¥тря (великих бульбашок), м¥кробульбашок та у розчиненому стан¥. Сл¥д знати, що автоматичний
пов¥тров¥дв¥дний пристр¥й (¥ кран Маєвського) видаляє лише в¥льне пов¥тря. Тобто
пов¥тря, яке збирається у верхн¥й зон¥ опалювальної системи, в опалювальних приладах ¥
т. д. А що ж решта? М¥кробульбашки та розчинен¥ гази не збираються у верхн¥й частин¥
системи. Вони м¥стяться просто у вод¥, вони
рухаються з нею, створюють шум в опалювальних приладах, у трубах тощо.
Істор¥я наводить багато приклад¥в того,
що все ген¥альне просте ¥ з’являється воно
майже випадково. Так Ньютону яблуко впало
на голову, а Арх¥мед приймав ванну. Ц¥ два
випадки з ¥сторичними особами спричинили
появу закон¥в всесв¥тнього тяж¥ння та закону
Арх¥меда. Щось под¥бне може в¥днайти ¥ в
¥стор¥ї компан¥ї Spirotech (Н¥дерланди). Компан¥я ¥снує понад 60 рок¥в. В¥д самого початку компан¥я розробляла нагр¥вальн¥ елементи для пов¥трозаб¥рник¥в вантажних автомоб¥л¥в. Однак з часом хтось спробував використати нагр¥вальний елемент як уловлювач бруду на систем¥ опалення. Нав¥ть неозброєним оком було видно результати, ¥ це
стало поштовхом для розвитку нового напрямку в компан¥ї – розробки сепаратор¥в
пов¥тря та бруду. Сьогодн¥ компан¥я Spirotech
є винах¥дником, розробником ¥ виробником
вказаного обладнання.
Компан¥я виробляє сепаратори п¥д торговою маркою Spirovent. Сепаратори призначен¥ для видалення пов¥тря та бруду ¥з
тепло- та холодонос¥я у системах опалення
та кондиц¥онування. На в¥дм¥ну в¥д звичай-
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ного картриджного ф¥льтра, що застосовується для механ¥чного очищення води,
робота сепаратор¥в грунтується на ун¥кальних властивостях трубки Spiro, що здатна
створювати в корпус¥ приладу зони, де турбулентний пот¥к переходить у лам¥нарний.
Трубка (сп¥раль) Spiro – це особливим чином напаяна навколо м¥дної трубки м¥дна
проволока. Незвична конструкц¥я сепаратора є запатентованим винаходом ¥нженер¥в Spirotech.
Принцип д¥ї сепаратора м¥кробульба-

кон Генр¥, зд¥йснює абсорбц¥йну деаерац¥ю
вс¥єї системи.
Переваги Spirovent’Air так¥:
• немає необх¥дност¥ в примусов¥й
деаерац¥ї (вручну) п¥сля запуску системи ;
• оптимальна робота системи, оптимальний теплообм¥н;
• зб¥льшений строк експлуатац¥ї вс¥єї
системи;
• в¥дсутн¥сть кав¥тац¥ї та короз¥ї;
• малий г¥дравл¥чний оп¥р;
• в¥дсутн¥сть шум¥в у трубопроводах та

шок Spirovent’Air такий.

опалювальних приладах;

При проходженн¥ потоку води через сепаратор у його корпус¥
лам¥нарний режим теч¥ї зм¥нюється на турбулентний. У вертикальн¥й частин¥ сепаратора
в¥дбувається ¥нтенсивне перем¥шування теплонос¥я. Завдяки розвинен¥й поверхн¥ трубки Spiro

• строк служби сепаратор¥в Spirovent’Air –
30 рок¥в.

Видалення бруду

Залишки частинок шламу після проходження
через Spirovent’Dirt
тиском самої системи в процес¥ роботи.
Причому процес очищення займає всьогона-всього л¥чен¥ секунди.
Варто в¥дзначити, що сепаратори бру-

Що стосується потрапляння бруду
в систему, то тут ситуац¥я б¥льш
зрозум¥ла, н¥ж з пов¥трям. ду виробництва Spirotech п¥дходять лише
Бруд може потрапляти п¥д час для циркуляц¥йних контур¥в. Сепаратори
монтажних роб¥т або п¥д час ек- бруду Spirovent’Dirt не можуть бути викосплуатац¥ї. П¥д час монтажу забруднен- ристан¥ для очищення води у системах пона н¥й збираються
ня в¥дбувається за рахунок п¥ску, части- бутового водопостачання. Це пов’язане з
пухирц¥ пов¥тря, як¥
нок монтажних матер¥ал¥в, окалини тим, що видалення бруду в¥дбувається за
в¥дводяться постуСепаратор повітря Spirovent’Air
в¥д зварювальних роб¥т та ¥н.
пово через пов¥тродек¥лька цикл¥в. П¥сля 10 цикл¥в ефекП¥д час експлуатац¥ї бруд потрапляє ра- тивн¥сть роботи сепаратора бруду складає
в¥дв¥дний пристр¥й, установлений у верхн¥й
зом ¥з живильною водою, а також як в¥дкла- близько 80%!
частин¥ сепаратора.
Хочеться в¥дзначити, що наведений дення на трубах та частинки, що залишилися
Переваги сепаратора бруду Spirovent’Dirt
спос¥б деаерац¥ї води п¥дходить лише для п¥сля промивання системи.
так¥:
Присутн¥сть бруду в систем¥ – це короз¥я,
циркуляц¥йних контур¥в. Сепаратори пов¥тря
• для видалення бруду не треба зупиняти
Spirovent’Air не можуть бути використан¥ для функц¥ональн¥ порушення, передчассистему;
деаерац¥ї живильної води, наприклад, для ний вих¥д ¥з ладу обладнання. Тому
• необх¥дн¥сть техн¥чного обслугопарових котл¥в. Це пов’язане з тим, що вида- ф¥льтри є обов’язковим елеменвування зведена до м¥н¥мулення пов¥тря в¥дбувається за дек¥лька том циркуляц¥йної сисму (не потр¥бна зам¥на або
цикл¥в. П¥сля 20 цикл¥в ефективн¥сть роботи теми. Це означає, що
очищення ф¥льтр¥в);
сепаратора пов¥тря оц¥нюється близько додатков¥ витрати на
• не потр¥бна обв¥дна
80%, тобто саме така к¥льк¥сть м¥кробульба- обслуговування ф¥льл¥н¥я для очищення й обслуговування;
шок видаляється ¥з системи!
тр¥в неминуч¥.
• видалення нав¥ть м¥кроскоп¥чних
Сепаратор пов¥тря Spirovent’Air має бути
Але є й ¥нший шлях – викочастинок в¥д 3 мкм;
змонтований у найб¥льш гарячому м¥сц¥ сис- ристання сепаратор¥в бруду
• малий г¥дравл¥чний оп¥р;
теми. У систем¥ опалення це м¥сце п¥сля кот- Spirovent’Dirt. Трубка Spiro ¥ в цих
• тривалий терм¥н експлуатац¥ї – до
ла, у систем¥ кондиц¥онування – перед чиле- виробах є головним компонентом.
30 рок¥в.
ром. Саме у цих м¥сцях найб¥льш ¥нтенсивно Завдяки особлив¥й конструкц¥ї вона
Компан¥я Spirotech виробляє також ¥
зв¥льняються м¥кробульбашки. Їх утворення сприяє в¥докремленню та ос¥данню
комб¥нован¥ модел¥ сепаратор¥в, Spiroгрунтується на розчинност¥ газ¥в у вод¥. Роз- нав¥ть найменших частиvent’Air&Dirt, як¥ дозволяють одСепаратор бруду Spirovent’Dirt
чинн¥сть газ¥в у вод¥ досл¥див англ¥йський нок бруду – до 3 мкм.
ночасно видаляти м¥кробульбашвчений Генр¥, який ¥ був автором однойменОсоблив¥ властивост¥ сепаратор¥в бруду ки та бруд. Зрозум¥ло, що ¥ в комб¥нованих
ного закону. Зг¥дно з його висновками роз- дозволяють видаляти бруд, у той час як сис- моделях головним елементом є трубка Spiчинн¥сть зменшується при п¥двищенн¥ темпе- тема продовжує працювати. Використання ro – ун¥кальний запатентований елемент.
ратури та/або зниженн¥ тиску. Це пояснює, звичайних с¥тчастих чи картриджних
чому сепаратори сл¥д установлювати в най- ф¥льтр¥в вимагає зупинки або ж часткового
За матер¥алами, наданими
гаряч¥шому м¥сц¥.
зливання води ¥з системи для очищення.
компан¥єю «ВІЛО Україна»
За умови зниження тиску розчинн¥сть Сепаратор бруду Spirovent’Dirt збирає бруд
газ¥в, зг¥дно ¥з законом Генр¥, також зни- у нижн¥й частин¥ пристрою, а видалення
жується. Правильно встановлений сепара- бруду зд¥йснюється при в¥дкритт¥ крана. Татор пов¥тря Spirovent’Air, застосовуючи за- ким чином зливання бруду в¥дбувається п¥д

7/2007

25

