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Klíèovým souborem v parní soustavì CZT je výmìníková stanice a následnì pak zpùsoby pøipojování jednotlivých
spotøebièù tepla. Výmìníková stanice se stojatými výmìníky, uzavøeným parokondenzátním okruhem a regulací výkonu na stranì kondenzátu øeší nìkteré nedostatky v soustavách zásobovaných párou.
Dosavadní zpùsoby pøipojování odbìratelù tepla a následný provoz v parních
soustavách CZT je ukázkou používání
zastaralých principù øešení samotných
výmìníkových stanic. Chybí soulad mezi
zdrojem tepla, tepelnou sítí a vlastními
spotøebièi. Mnozí projektanti a autoøi odborných èlánkù se zabývají pouhým vyhodnocováním urèitých prvkù (výmìník,
armatura apod.) bez jakékoliv souvislosti
s celkovým øešením soustavy. Tento postup je znaènì zavádìjící.

Výmìníkové stanice
s otevøeným
parokondenzátním okruhem

Nejvíce rozšíøený princip zapojení stanice je øešení s otevøeným parokondenzátním okruhem, regulací výkonu na parní
stranì a sbìrem kondenzátu do nádrže
s následným pøeèerpáváním (obr. 1). Tento princip se praktikuje od samých zaèátkù zásobování teplem. Byl uvádìn v nìmecké publikaci Rietschel v padesátých
letech minulého století. Schéma bylo

však používáno již dlouhá léta pøed jejím
vydáním. Na obr. 1??? jsou klíèová místa,
kde dochází k bezúèelnému maøení energie, zvýraznìna tmavším podkladem a vykøièníkem.
Regulaèní ventil (HRV), který plní zároveò
s výmìníkem (VP-V) havarijní funkci, zcela
bez užitku zmaøí pøetlak páry. Ve sbìrné nádrži na kondenzát (KN) spojené s venkovní
atmosférou dojde ještì ke ztrátì odparem.
Do soustavy je zapotøebí vložit další novou
energii, potøebnou pro pøepravu kondenzátu zpìt do zdroje tepla (KÈ).
Na stranì sekundární pøicházejí v úvahu
tlakové ztráty ve výmìníku (VP-V), tlakové
ztráty regulaèních ventilù a vkládání nové
energie v podobì provozu obìhových èerpadel jednotlivých sekcí (RV + OÈ). V pøípadì použití deskových výmìníkù s velkým
odporem dochází k vysokým provozním nákladùm bìhem celé doby životnosti zaøízení. Dlouholeté pùsobení tohoto technického
øešení používané odbornou veøejností má
negativní vlivy na hospodárný provoz celé
soustavy zásobování teplem (párou).

Obr. 1 Výmìníková stanice s otevøeným parokondenzátním okruhem
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Výmìníkové stanice pára
– voda s uzavøeným
parokondenzátním okruhem

Všechny uvádìné nedostatky øeší princip
zapojení výmìníkové stanice s uzavøeným
parokondenzátním okruhem. Pro uvedený zpùsob transformace pára – voda a odstranìní celého technologického souboru
sbìru a pøeèerpávání kondenzátu se nejlépe hodí stojaté výmìníky s rovnými teplosmìnnými trubkami (pára v plášti, voda
v trubkách), neboś zpùsobují minimální
hydraulické ztráty jak na stranì primární,
tak i sekundární.
Nehodí se naopak výmìníky deskové èi kapilárové, které mají jednak velké hydraulické odpory jak na parní, tak sekundární
stranì a také vyžadují regulaci na stranì
páry s následným budováním kondenzátního hospodáøství.
Problematické jsou rovnìž výmìníky spirálové (pára v trubkách) s ohledem na
nekvalitní regulaci pøi zaplavování. Není
u nich možná výmìna teplosmìnných
trubek. Pøípadná porucha otopné trubky
znamená odstavení výmìníku. Zaslepení
poškozené trubky mùže podstatnì omezit výkon. V mnoha pøípadech dochází ke
kompletní výmìnì výmìníku. U výmìníkù
s rovnými trubkami lze buï provést výmìnu trubièky, nebo tolerovat pøípadné zaslepení. Výmìník má podstatnì vìtší množství krátkých trubièek. Jeho výkon se pøi
eventuálním zaslepení trubièky zmenší minimálnì (obr. 2).
Transformace pára – voda pøi
dostateèném tlaku páry pro dopravu
kondenzátu zpìt do zdroje tepla
Schematické znázornìní výmìníkové stanice, která odstraòuje všechny zmínìné
nedostatky, je uvedeno na obr. 2. Pára
(01) se pøivádí do stojatého výmìníku (4)
pøes ruèní uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávìr (3). Pøi znaènì kolísajících
tlacích v parní nebo kondenzátní síti mùže
být havarijní ventil nahrazen regulaèním
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ventilem s havarijní funkcí, který udržuje
konstantní pøetlak pøed výmìníkem. Pøed
vstupem páry do výmìníku se zaøazuje zamezovaè vzniku vakua (19), jehož úkolem
je vyrovnání pøetlaku uvnitø výmìníku pøi
pøerušení provozu.
Parokondenzátní okruh je uzavøen na výstupu kondenzátu z výmìníku speciálním
regulaèním ventilem (5), který má ve svém
tìlese filtr a dva malé uzavírací ventilky,
které umožní zastavit prùtok kondenzátu,
filtr vyjmout a vyèistit. Ventil v tomto provedení se vyrábí pouze v dimenzi DN 15.
U velkých výkonù výmìníkù, kdy tento ventil nestaèí, se pøed regulaèní ventil zaøazuje ještì uzavírací ventil a filtr. Za regulaèní
ventil se doporuèuje zaøadit prùhledítko
(6), kterým se kontroluje, zda je výmìník
v provozu èi nikoliv. Naprosto tichý provoz
je dán konstrukèním typem výmìníku –
stojatý s rovnými trubkami. Následuje zpìtný ventil nebo klapka (7) a ruèní uzavírací
ventil (8) na výstupu kondenzátu ze stanice (02). Odpor výmìníku na parní stranì
je minimální a pohybuje se v rozmezí od
20 do 500 mbar (1 bar = 10 Pa) podle
délky trubièek ve výmìníku.
Sekundární strana má bìžné armatury a zaøízení zajišśující její funkci. Na vstupu zpìtné
vody sekundární strany (03) je klapka nebo
kulový uzávìr (9), za kterou následuje filtr
(10) a obìhové èerpadlo (18), které však
mùže být zaøazeno i do pøívodního potrubí
(04). V této èásti stanice se umísśuje pojišśovací ventil (11). Okruh je uzavøen klapkou
nebo kulovým uzávìrem (12).
Expanzní zaøízení (05) se pøipojuje buï
za èerpadlem, nebo pøed èerpadlem. Volba místa závisí na hydraulice sekundární
strany a zpùsobu pojištìní sekundární soustavy. Odpor výmìníku s rovnými trubkami na sekundární stranì je rovnìž naprosto zanedbatelný. Pøi délce trubek L1
= 1 000 mm je ∆p2 = 20 až 150 mbar.
Výkon výmìníku je regulovatelný v rozmezí 0 až 100 %.
Tlakový diagram
Na obr. 3 jsou uvedeny tlakové diagramy
pro zimní i letní provoz. Tlak páry dodávané ze zdroje tepla (Po = 10 barp) je celoroènì konstantní. V zimním špièkovém
období díky vìtšímu odbìru, a tím vìtší tlakové ztrátì (Po – 1P1 = 3 bary) je na vstupu do stanice k dispozici tlak 1P1 = 7 barp.
Celý soubor armatur a výmìník (1P1 až
1P4) spotøebuje cca 0,4 bar. Potom pøed
vstupem do regulaèního ventilu bude k dispozici 1P4 = 5,9 bar.
Armatury za regulaèním ventilem mají tlakové ztráty cca 0,2 bar. Na výstupu ze stanice je ve špièce a pøi nárazovém èerpání kon-

Obr. 2 Výmìníková stanice s uzavøeným okruhem

denzátu od jiných odbìratelù požadován
pøetlak 3,0 bary. Potom pro dimenzování regulaèního ventilu na stranì kondenzátu zbývá ∆p = 5,9 - 3,2 = 2,7 bar.
V letním období, menším odbìru a menších tlakových ztrátách v sítích probíhají tlaky podle druhého diagramu s tím, že
se na stranì páry uvažuje s použitím havarijního ventilu s regulaèní funkcí, který umožní vytvoøit vhodné podmínky pro
funkci regulaèního ventilu na stranì kondenzátu. Tento ventil mùže být zaøazen do
schématu stanice i pro zimní provoz nebo
samostatnì do obchozu.

Obr. 3 Tlakové diagramy pøi dostateèném tlaku páry

Transformace pára – voda pøi
nedostateèném tlaku páry pro dopravu
kondenzátu zpìt do zdroje tepla
Schéma stanice je uvedeno na obr. 4. Pára
se pøivádí do stojatého výmìníku (4) pøes
ruèní uzavírací ventil (1), filtr (2) a havarijní uzávìr (3) a zamezovaè vzniku vakua
(19). Parokondenzátní okruh je uzavøen
na výstupu kondenzátu z výmìníku dvìma
zpùsoby, které vyplývají z provozních podmínek primární sítì. V zimním období, kdy
je velký odbìr a tlak páry nepostaèuje pro
vracení kondenzátu zpìt do zdroje tepla, je
pøímý odtok uzavøen ventilem (13). Èerpadlo (16), které je dimenzované na množství cca o 1/3 vìtší, než je výkon výmìníku, je zaøazeno do parokondenzátního
okruhu otevøením ventilù (15 a 17). Otevøe
se rovnìž zkrat (14), který je dimenzován
na tøetinové množství výkonu výmìníku
a tlakovou ztrátu stejnou, jaká je potøebná pro dopravu kondenzátu do zdroje tepla
vèetnì tlakových ztrát regulaèního ventilu
(5) a dalších vložených armatur (6, 7, 8).
Do obchozu lze místo ruèního regulaèního
ventilu (14) zaøadit clonu vypoèítanou na
požadované parametry.
Obchoz zajišśuje bezpeèný provoz èerpadla,
i když se výkon stanice blíží nulové hodnotì
a regulaèní ventil uzavírá odtok kondenzátu.
Sekundární strana má totožné armatury jako
ve variantì bez kondenzátního èerpadla.
Tlakový diagram
Tlakový diagram jak pro zimní, tak i letní provoz ukazuje obr. 5.
Tlaková ztráta páry na úseku zdroj – výmìníková stanice je Po – 1P1 = 2,5 bar. Potom na vstupu do stanice je k dispozici tlak
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1 = 2,5 barp. Soubor armatur a výmìník
spotøebují cca 1,1 bar a soubor armatur za
výmìníkem cca 0,2. Pro regulaèní ventil
a dopravu kondenzátu zbývá celkem: ∆p =
2,5 – 1,1 – 0,2 = 1,2 bar. Protože tlaková
ztráta kondenzátního potrubí (1P8 – PKO)
èiní 2 bar a není ještì pokryta tlaková ztráta regulaèního ventilu, bude nutné zaøadit
do okruhu kondenzátu pro toto roèní období èerpadlo. Pro dané množství kondenzátu bylo zvoleno èerpadlo, které má pracovní bod pøi ∆pè = 2,6 bar. Po odeètení všech
tlakových ztrát ve stanici a respektování
potøebného tlaku pro dopravu kondenzátu
do zdroje tepla zbývá pro dimenzování regulaèního ventilu:

po = 7 barp; 2p1 = 5,5 bar; 2p6 = 4,4 bar;
2p = 2,0 bar; 2p = 1,8 bar.
7
8

∆pRV = (1p4 + ∆pè) – (1p7 – 1p8) – (1p8 –
pKO) = (1,4 + 2,6) – (2,2 – 2,0) – (2,0 – 0)
= 4,0 – 0,2 – 2,0 = 1,8 bar.

Regulace výkonu stanice
a zabezpeèovací funkce
01 – pøívod páry – snímání pøetlaku páry
(PA) v pøípadì, že provozní podmínky vyžadují redukci tlaku na konstantní hodnotu. Ventil (3) je pak regulaèní s havarijní funkcí.
02 – odvod kondenzátu – snímání teploty
kondenzátu (TA) v pøípadì, že je požadováno nepøekroèení stanovené teploty. V této fázi
provozu se pak reguluje výkon výmìníku v závislosti na teplotì kondenzátu. Snímání pøetlaku (PA) – pro udržování konstantní tlakové diference mezi 01 – PA a 02 – PA v pøípadì, že
v kondenzátní síti dochází ke zmìnám protitlaku. Tuto diferenci udržuje regulaèní ventil (3).
04 – pøívodní potrubí sekundáru – snímání
teploty (TA) pro regulaci výkonu; snímání teploty (TC) pro havarijní funkci – pøekroèení dovolené teploty; snímání pøetlaku (PA) pro havarijní funkci – podkroèení dovoleného tlaku.

Tlaková ztráta zkratu je totožná s tlakovou
ztrátou kondenzátního potrubí vèetnì všech
armatur až do zdroje tepla:
∆ps = ∆pRV + (1p7 – 1p8) + (1p8 – 1pKO) =
2,0 + (2,2 – 2,0) + (2,0 – 0) = 4,2 bar.
Tímto øešením je uzavøen celý parokondenzátní okruh pro zimní provoz.
V letním období, kdy je tlaková ztráta v obou
èástech primární sítì podstatnì menší, je
reálné provozovat stanici bez kondenzátního èerpadla. Prùbìh tlakù ukazuje diagram s následujícími hodnotami v klíèových
místech stanice:

Kolísání tlakù zvládne bez problémù regulaèní ventil na stranì kondenzátu.
Pøístroje a èidla pro ovládání stanice
Pro vizuální kontrolu parametrù primární
i sekundární strany je zapotøebí osadit výmìníkovou stanici následujícími pøístroji:
01 – pøívod páry – teplomìr (T) a manometr (M),
02 – odvod kondenzátu – teplomìr (T),
03 – zpìtné potrubí sekundáru – teplomìr (T),
04 – pøívodní potrubí sekundáru – teplomìr (T) a manometr (M).

Provozní podmínky
uzavøeného
parokondenzátního okruhu

Stojaté výmìníky a uzavøený parokondenzátní
okruh vyžadují specifické podmínky v provozu.
S ohledem na malý objem vody v trubkách výmìníku nelze zastavit její cirkulaci, aniž by bylo
zkondenzováno veškeré množství páry ve výmìníku pøi jeho odstavení. Stejnì tak nelze otevøít
parní i kondenzátní stranu souèasnì s ohledem
na nebezpeèí vniknutí páry do kondenzátního
potrubí. Proto pøi navrhování software je zapotøebí respektovat následující podmínky:

Provoz bez èerpadla
v kondenzátním potrubí
(obr. 2 )
První najíždìní
• výchozí stav – armatury na všech vstupech uzavøeny (1, 3, 5, 8, 9, 12),
• otevøít armatury (1, 8, 9, 12) – ruènì,
• zajistit prùtok vody výmìníkem – uvést do
chodu obìhové èerpadlo (18),
• po 5 sekundách pomalu otevírat pøívod
páry (3) – cca 5 min,
• uvést do chodu regulaci výkonu v závislosti
na výstupní teplotì sekundáru (TA 04) +
regulaèní ventil (5) na stranì kondenzátu.
Poznámka: Èasová prodleva pøi otevírání
pøívodu páry je nutná z dùvodu potøebného zaplavení výmìníku kondenzátem. Tímto
postupem se zabrání vniknutí páry do kondenzátního potrubí – na regulaèní ventil.
Odstavení
• uzavøít odvod kondenzátu regulaèním
ventilem (5),
• po uzavøení ventilu (5) uzavøít pøívod páry (3),
• po 10 minutách zastavit cirkulaci sekundární teplonosné látky výmìníkem odstavením èerpadla (18). Zamezovaè vzniku vakua (19) vyrovná tlakové podmínky
v parním prostoru výmìníku.
Najíždìní bìhem provozu
• Uvést do chodu cirkulaci vody na sekundární stranì – èerpadlo (18),
• Po 5 sekundách pomalu otevírat pøívod páry
(3) – cca 3 minuty. Zkrácený interval proti prvnímu najíždìní se uvažuje proto, že se pøedpokládá urèitý objem kondenzátu ve výmìníku.
• Uvést do funkce regulaci výkonu – ventil
(5) + TA (04).

A. Provoz s kondenzátním
èerpadlem (obr. 4)

Obr. 4 Schéma stanice pøi nedostateèném tlaku páry
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První najíždìní
• Výchozí stav – armatury na všech vstupech
uzavøeny (1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17).
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softwarem. Jelikož je možné regulovat výkon výmìníku v rozsahu 0 až 100 %, mùže
dojít k situaci, kdy pøi minimálních výkonech
stoupá hladina kondenzátu až do pøívodního parního potrubí. Aby se zabránilo vniknutí kondenzátu do parní pøípojky, instaluje se pøed vstupem páry do výmìníku èidlo
(LA – 01) snímání hladiny. Pøi dosažení této
úrovnì hladiny se musí otevøít regulaèní
ventil na stranì kondenzátu a opìtovnì vrátit do provozní polohy. Zajistí se tak èásteèný odtok kondenzátu, a tím snížení jeho hladiny do prostoru výmìníku.

Obr. 5 Tlakové diagramy pøi nedostateèném tlaku páry

• Otevøít armatury (1, 8, 9, 12, 14, 15, 17),
ventil (13) uzavøen.
• Uvést do chodu obìhové èerpadlo (18)
sekundárního okruhu.
• Po 5 sekundách pomalu otevírat pøívod
páry (3) – cca 5 minut.
• Uvést do chodu regulaci výkonu v závislosti na výstupní teplotì na sekundární
stranì (TA – 04) – regulaèní ventil (5)
a kondenzátní èerpadlo (16).
Odstavení
• Uzavøít odvod kondenzátu regulaèním
ventilem (5) a odstavením èerpadla (16).
• Po uzavøení ventilu (5) uzavøít pøívod
páry (3).
• Po 10 minutách zastavit prùtok sekundární teplonosné látky výmìníkem (18).
• Zamezovaè vzniku vakua (19) vyrovná
tlakové podmínky v parním prostoru výmìníku.

Vychlazení kondenzátu
Výkony výmìníkù jsou stanoveny tak, aby
teplota kondenzátu byla v každém provozním stavu maximálnì o 3 až 5 K vyšší, než
je teplota zpìtné vody na sekundární stranì.
V pøípadì, že je dodavatelem tepla požadována urèitá limitní hodnota teploty kondenzátu a jeho teplota by stoupala, pøechází regulace výkonu z èidla (TA – 01) na èidlo (TA
– 02). Pak se reguluje výkon podle hodnot
t2 = konst. požadované dodavatelem tepla.

Funkèní podmínky
sekundárního okruhu

Jednou z nejdùležitìjších velièin pro správnou
funkci sekundární soustavy je statický pøetlak.
Jeho úroveò je dána bodem varu teplonosné látky v nejvyšším bodì soustavy. V tomto
místì by mìl tlak odpovídající tlaku bodu varu
pøesahovat cca o 0,5 baru.Neménì dùležitá
je potøebná hodnota statického pøetlaku, který zabraòuje odpaøování vlivem pøehøátí vody
v trubkách výmìníku v místì vstupu páry do
výmìníku. Jeho hodnota závisí na konstrukci
výmìníku, pøetlaku páry a provozní teplotì na
sekundární stranì.

Závìr

Výmìníková stanice se stojatými výmìníky, uzavøeným parokondenzátním okruhem
a regulací výkonu na stranì kondenzátu
prakticky øeší následující nedostatky v soustavách zásobovaných párou:
• Úplnì se odstraòuje odpar kondenzátu. Snižují se ztráty tepelné energie ve stanici a zvyšuje
se její životnost (technologie, MaR a elektro).
Zvýšená vlhkost v prostøedí stanice s otevøeným parokondenzátním okruhem zpùsobuje
pøedèasnou korozi a èasté poruchy.
• Úplnì odstraòuje kondenzátní hospodáøství – snižuje poøizovací náklady jak na
samotnou stanici, tak na plošné nároky.
• Stabilizuje hydraulické podmínky v kondenzátní síti.
• Podstatnì zjednodušuje technologické schéma výmìníkové stanice a snižuje
rovnìž poèet potøebných armatur.
• Maximálnì využívá tlaku páry pro funkci celé
soustavy – doprava kondenzátu zpìt do
zdroje tepla bez další vynaložené energie.
Foto a obrázky: archiv autora
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Najíždìní bìhem provozu
• Uvést do chodu cirkulaci na sekundární
stranì (18).
• Po 5 sekundách pomalu otevøít pøívod
páry (3) – cca 3 minuty.
• Uvést do chodu regulaci výkonu – regulaèní ventil (5) + kondenzátní èerpadlo
(16) + TA (04).

Funkèní podmínky
primárního okruhu
Zaplavení výmìníku kondenzátem
Pøi provozu uzavøeného parokondenzátního
okruhu vznikají v extrémních stavech specifické podmínky, které je zapotøebí ošetøit

Pøi nedodržení tìchto vzájemných vazeb mùže
dojít k hlukovým projevùm (tluèení) ve výmìníku a následné destrukci otopných trubek.
V diagramu na obr. 6 jsou znázornìny dva pøíklady pro stojatý výmìník s rovnými trubkami.
Podle prvního pojistného kritéria pro otopnou
soustavu s výškou 10 m a teplotním spádem
90/70 °C by postaèil pøetlak 1,5 baru.
Podle druhého kritéria místní pøehøátí s párou o 5 bar pøetlaku je pojišśovací pøetlak
u výmìníku na stranì vody s teplotním spádem 90/70 °C roven 2,6 bar. Z tohoto
porovnání vyplývá nutnost posouzení obou
vlivù a volba vyšší hodnoty pro pojištìní soustavy, což je v daném pøípadì 2,6 bar.

Obr. 6 Funkèní podmínky sekundárního okruhu

Èlánek byl zpracován z podkladù autora
èásteènì prezentovaných na konferenci Vykurovanie 2009 – Tatranské Matliare a portálu Tzb-info.cz.
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