Zásady vykurovania

v priemyselných prevádzkach
Patrik Tesaø
1. Základná definícia
strojného zariadenia
Strojné zariadenie musí by navrhnuté
a vyrobené tak, aby sa zabránilo monosti
výbuchu spôsobeného buï samotným
strojným zariadením, alebo plynmi, kvapalinami, prachmi, parami èi inými látkami
vznikajúcimi alebo pouívanými v strojnom
zariadení.
Je potrebné zabezpeèi nevyhnutné opatrenia, aby sa:
a) zamedzilo nebezpeènej koncentrácii látok,
b) zabránilo vznieteniu potenciálne výbunej zmesi so vzduchom,
c) obmedzili na minimum úèinky kadého
výbuchu tak, aby v prípade jeho vzniku
neohrozoval okolie.
Ak sa predpokladá monos výbuchu, elektrické zariadenie tvoriace èas strojného
zariadenia musí vyhovova ustanoveniam
zvlátnych právnych predpisov.

2. Definícia
výbuného prostredia
Náhodná iskra v kritickom mnostve nebezpeèných plynov, pár a èiastoèiek prachu môe spôsobi výbuch. Na medzinárodnej úrovni boli vykonané pecifické
merania, aby sa zabránilo následným materiálnym stratám a stratám na ivotoch.
Tieto merania sa realizovali najmä v chemickom a petrochemickom priemysle, kde
takáto nebezpeèná atmosféra môe vzniknú produkciou, transformáciou, transportom a uskladnením hor¾avých produktov.
Súèasou rizikového prostredia sú aj intalácie, kde sa spracúva a stláèa výbuný
prach.
Èo je potenciálne výbuné prostredie?
Aby dolo k výbuchu, musia by skombinované 3 elementy:
a) Kyslík v okolitom vzduchu  vdy prítomný.
b) Hor¾avá substancia (plyn, kvapôèky,
prach).
c) Zdroj zapálenia: elektrické zariadenie
alebo akýko¾vek zdroj tepla.
Iskra alebo plameò nie sú jedinými dôvodmi výbuchu. Vzostup teploty na stroji alebo
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vykurovacom aparáte môe spôsobi výbuch v prostredí, ktoré je nasýtené výbunými látkami.
Èo je výbuné prostredie?
Je to prostredie, v ktorom je prítomná
zmes hor¾avých plynov, pár alebo prachu
so vzduchom alebo iným okyslièovadlom
v takom zloení, e môe by privedená
k výbuchu zdrojom s dostatoènou energiou. Predpokladom vzniku explózie sú hor¾avé zmesi spolu so zápalnými zdrojmi.
Presná klasifikácia nebezpeèných prostredí sa nachádza v EN 60079-10, IEC 6007910 (1995) a EN 1127-1 a IEC 61241-3 z roku 1997.

3. Ochrana
pred vznikom výbuchu
Primárna ochrana
V snahe zabráni výbuchu a s ním súvisiacemu nebezpeèenstvu musí operátor zabezpeèi efektívnu protivýbuchovú ochranu. Ide o tieto stupne ochrany:
 Zabráni hromadeniu kritického mnostva výbunej látky v prostredí.
 Zabráni prítomnosti oxidantu.
 Zabráni vzniku vznietenia v kritickom
mnostve výbunej látky.
 Zabráni tomu, aby výbuch ohrozil bezpeènostnú zónu.
Sekundárna ochrana
Metódy pouívané v prostredí s rizikom výbuchu upravuje norma CENELEC EN 50
014. Rozdelené sú do skupín A, B, C.
Uvádzame príklady druhov metód pouitých v tejto norme:
Skupina A: Princíp spoèíva v zabránení prístupu výbunej zmesi k moným zdrojom
zapálenia, a to prostredníctvom:
 hermetického uzáveru (skratka m),
 olejového uzáveru (skratka o),
 pretlakového uzáveru (skratka p).

Vykurovacie trubky

Skupina B: Ochrana nebráni prístupu výbunej zmesi k zdroju zapálenia, ale zabraòuje rozíreniu výbuchu do okolia prostredníctvom:
 pieskového uzáveru (skratka q).
 tlakového uzáveru (skratka d).
Skupina C: Zariadenie je skontruované
tak, aby nemohlo dôjs k elektrickým výbojom alebo teplotným zmenám schopným
zapáli výbunú zmes. Bráni tomu:
 zaistené vyhotovenie (skratka e),
 iskrová bezpeènos (skratka i).

4. Spôsob
vykurovania v prostredí
s rizikom výbuchu
Ako vyplýva z uvedeného, najúèinnejia
ochrana pred explóziou v prostredí, kde sa
hromadia látky spôsobujúce explóziu, je
neustále odsávanie týchto látok klimatizáciou (vetraním), prièom elektrické a teplo
emitujúce èasti sa nachádzajú v nevýbunej zóne vykurovaného priestoru. Kadý
typ vykurovania, ktorý chceme poui v potenciálne výbunom prostredí, musí ma
certifikát na pouitie v konkrétnej skupine
výbuného prostredia. Typy vykurovania,
ktoré sa najèastejie pouívajú v prostredí
s rizikom výbuchu sú:
 vykurovacie trubky,
 vykurovacie rohoe,
 vykurovacie sudy.

5. Spôsob
vykurovania v prostredí
bez rizika výbuchu
 priemyselné budovy
V priemyselných budovách bez nebezpeèenstva výbuchu sú najefektívnejie tieto
typy vykurovania:
 klimatizácia,
 podlahové vykurovanie ve¾koploné,

Vykurovacie rohoe

Vykurovacie sudy
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 sálavé panely,
 teplovzduné jednotky,
 sálavé infraiarièe.

charakteristiky
pracovná teplota [°C]

V nasledujúcich bodoch by sme sa radi
bliie venovali vykurovaniu infraiarièmi,
ktoré je vhodné do ve¾kých výrobných
priestorov, kde dochádza k väèej výmene
vzduchu. Keïe priestory sú výkovo nad
5 m, klasický spôsob vykurovania klimatizáciou alebo teplovzdunými jednotkami
nedosahuje poadovaný úèinok, pretoe
pod¾a fyzikálnych zákonov sa teplý vzduch
ako ¾ahí udriava pod stropom, a nie
v priestore, ktorý je potrebné vykurova,
teda do výky 1,8 m nad podlahou. Platí ale
zásada, e vykurovanie infraiarièmi nie je
vhodné do prevádzok s rizikom výbuchu!

intenzita iarenia
[k.W.m-2]
èas zahriatia [s]
sálavá úèinnos []
odolnos proti
tepelným rázom
svietivos
montána výka [m]
monosti odvodu spalín
prispôsobivos

5.1 Princíp
sálavého vykurovania
Pri sálavom spôsobe vykurovania interiéru
odovzdáva vykurovacia plocha P tepelný
tok sálaním okolitým plochám interiéru
bez prostredníctva vzduchu interiéru. Pri
tom platí, e úèinná teplota okolitých
ochladzovaných plôch interiéru je vyia
ako teplota vzduchu v interiéri.
Vykurovacia plocha s tepelným príkonom
Qp odovzdáva teplo do interiéru zväèa sálaním ochladzovaným plochám a len malé
mnostvo tepelného toku odovzdáva konvekciou vzduchu v interiéri.
5.1.1 Typy sálavých infraiarièov
Infraiarièe sú zdrojmi sálavého tepla s vysokou povrchovou teplotou, prièom ich sálajúca plocha môe by ve¾mi malá.
Rozdelenie infraiarièov z h¾adiska médií
uvádza tab. 1.
Plynové infraiarièe
Moderné plynové infraiarièe spa¾ujú
plyn na zohriatie peciálneho radiaèného
povrchu. Povrch je zohrievaný kontaktom
s priamym plameòom alebo so spa¾ovanými plynmi. Charakteristiky plynových
infraiarièov uvádza tab. 2.
Plynové infraiarièe mono ïalej rozdeli
na:
 Tmavé plynové infraiarièe  spa¾ovanie prebieha vo vnútri spa¾ovacích komôr. Týmito komorami môu by trubimédium
plyn

rozdelenie infraiarièov
tmavé
svetlé
kombinované

olej
elektrická energia

olejové
tmavé
svetlé

Tab.1
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typ 1 a 2
350  500
100  150
nízka do 24

typ 3
870  980

typ 4
340  370

stredná 54 a 100

nízka 2,5 a 9,5

180
0,35 a 0,55
výborná

60
0,35 a 0,65
výborná

300
bez údajov
výborná

tmavoèervená
3 a 15 m
volite¾né
dobrá

ltoèervená
4 a 15 m
limitované
ve¾ký rozsah
tepelných intenzít
a montánych moností

iadna
do 3 m
limitované
na aplikácie
s nízkotepelnou
intenzitou

Tab.2

ce alebo panely, môu ma kovové alebo
keramické komponenty. Väèinou sú vybavené tlakovým ventilátorom na odvod
spalín.
 Svetlé plynové infraiarièe  zdrojom
sálania býva keramická doska, ktorá sa
bezplameòovým povrchovým spa¾ovaním plynu zahrieva na teplotu 800 
900 °C. Môe to by aj katalyzátor, ktorý
spôsobuje oxidáciu bez dosiahnutia vidite¾ných plameòov. V tejto kategórii rozoznávame dva druhy, ktoré sa rozliujú
pouitým iaruvzdorným materiálom:
 Svetlé infraiarièe s pórovitou dotièkou  zdrojom sálania svetlých plynových IÈ s pórovitou dotièkou býva
dotièka z ako tavite¾ného materiálu
(porézna keramika, keramika s vyvàtanými otvormi, nehrdzavejúca oce¾ alebo kovová mrieka).
 Infraiarièe vyuívajúce katalytickú
oxidáciu  sú podobné svetlým infraiarièom s pórovitou dotièkou v kontrukcii, vzh¾ade a prevádzke. iaruvzdorným materiálom je vak väèinou
sklená vata, radiaèným povrchom je
katalyzátor, ktorý spôsobuje oxidáxiu
bez dosiahnutia vidite¾ných plameòov.
 Kombinované infraiarièe  majú èinnú sálavú plochu z keramiky, ktorá je
zohrievaná na 800 °C. Spaliny sa odvádzajú do interiéru pod infraiarièom.
V zákryte sa vytvára teplá vrstva spalín,
ktorá ohrieva postranné krídelká na 300
a 500 °C, èím sa z nich vytvára sálavá
plocha.

Olejové infraiarièe
Sú ve¾mi podobné sálavým plynometom
z h¾adiska kontrukcie, vzh¾adu a prevádzky. Musia by vybavené peciálnymi èistiacimi otvormi, pretoe spa¾ovaním oleja sa
produkuje viac sadzí. Povrchová teplota sálavej plochy olejových infraiarièov je taktie priemerne 350 a 550 °C. Odvod spalín
musí by vdy mimo vykurovaný priestor.

základné typy
sálavé teplomety
kompaktné infraiarièe
infraiarièe s pórovitou dotièkou
katalytické infraiarièe
primárna sálavá plocha  keramická
pórovitá dotièka, sekundárna sálavá
plocha: postranné krídelká
sálavé teplomety
elektrické sálavé panely
infraiarièe s kovovým puzdrom
infraiarièe s reflektorovou iarovkou
infraiarièe s Si trubicou
infraiarièe s trubicovitou Si lampou
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Elektrické infraiarièe
Z h¾adiska odovzdávania tepla sálaním
predstavujú najefektívnejí spôsob vykurovania, vhodný do vetkých druhov objektov obèianskej vybavenosti, administratívy,
kolstva, bytovej výstavby, priemyslu a po¾nohospodárstva. Elektrické infraiarièe
mono rozdeli na dve kategórie:
 Tmavé elektrické infraiarièe  pracujú na princípe ohrevu èinnej plochy sálavého panela na teplotu 100 a 200 °C.
Skladajú sa z cca 25 mm hrubého pozinkovaného oce¾ového panela z grafitovým
alebo ni-chrómovým vykurovacím prvkom.
 Svetlé elektrické infraiarièe  zdrojom sálania je buï keramické teliesko,
alebo kovová rúrka s keramickou náplòou, ktorá je odporovo zohrievaná na
teplotu 400 a 800 °C. Tepelné lúèe vysielané zdrojom sú usmernené buï rotaèným, alebo korýtkovým reflektorom
z lesklého kovu do vykurovaného priestoru.
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