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Хидравличният баланс
в топлофикационната система
Установяването на хидравличен баланс в една система често
е въпрос на регулиране на диференциалното налягане до нивото,
необходимо за работата на абонатната станция, а с това и
регулиране на дебита в отделните разклонения. Регулирането
на диференциалното налягане и дебита в системата може да бъде
от полза както за абонатите, така и за топлофикационното
дружество. Това в бъдеще ще постави хидравличния баланс
в топлофикационните системи в центъра на вниманието с оглед
на непрекъснатия стремеж към намаляване на
експлоатационните разходи.
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Предварителното условие за доброто
функциониране на топлофикационна
система с голяма температурна разлика ΔT между подаващия и връщащия
тръбопровод и нисък дебит е водният
поток в цялата система да бъде добре
балансиран. Това означава: в системата
трябва да бъде създаден хидравличен
баланс. Системата може да се раздели
на три участъка, които могат да бъдат
балансирани поотделно. Те са (вижте
фигура 1):

Все пак, отоплителната система на сградата обикновено не е част от районната
топлофикационна система. Хидравличният баланс в тази части на цялостната
система е много важен за поддържането на ниска възвратна температура
в районната топлофикационна мрежа.
Методите за постигане на хидравличен
баланс в тази част на системата обаче не
са предмет на настоящата статия.

• разпределителните мрежи,

Една топлофикационна мрежа е в хидравлично равновесие, когато водният
поток към отделните потребители е
точно такъв, какъвто им е необходим за
покриване на нуждата от отопление в

• централната отоплителна система
(битовите абонатни станции),
• сградните отоплителни системи.
Видовете системи в една разпределителна мрежа могат да бъдат:

Хидравличен баланс в подаващата
мрежа

сградата. По техническо задание хидравличният баланс означава ограничаване
на диапазона на дебита в една система
до стойности съответстващи на действителното потребление. Последствията от
неправилен хидравличен баланс са:
• ниско ΔT в подаващата система,
• висок дебит,
• високи топлинни загуби в тръбопроводната мрежа,
• високи разходи за работата на помпите, което означава ненужно изразходване на енергия.

• системи с постоянен дебит (не се
използват често)
• система с променлив дебит.
В централната отоплителна система типът на абонатната станция може да бъде:
• директно свързани системи с и без
смесителен контур,
• индиректно свързани системи с топлообменници.
Сградните отоплителни системи могат
да бъдат:
• еднотръбни системи (не се използват
често при съвременните отоплителни
системи),

ФИГУРА 1: Районна топлофикационна система разделена на 3 основни групи.

• двутръбни системи.
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Установяването на хидравличен баланс
в една разпределителна система е
въпрос на регулиране на водния поток
в системата така, че да съответства на
максималния действително необходим
разход в цялата система.
Причини за неправилно хидравлично
балансирани системи
Ако в една система няма хидравличен
баланс причините биха могли да бъдат:
• свръхоразмерени управляващи
вентили,
• потреблението не съответства на
техническото задание,
• липса на устройства за регулиране
диапазона на дебита,
• неподходящо или неизправно регулиращо оборудване,
• свръхоразмерени или неправилно
регулирани помпи,
• не е била осъществена подготовка за
въвеждане в експлоатация.

ФИГУРА 2: Регулатори на диференциално налягане, ограничители на дебит и
регулатори на дебит, които могат да се използват в централни
системи и районни топлофикационни системи за поддържане на
хидравличен баланс.

Оборудването за установяване на хидравличен баланс в една система може да
бъде (фигура 2):
• ръчни баланс вентили,
• регулатори на диференциално налягане,
• регулатори на дебит,
• регулатор на диференциално налягане комбиниран с ограничител на
дебит,
• регулатор на диференциално налягане комбиниран с ограничител на
дебит,
• управление на помпите (не се разглежда в тази статия).

a
b

c

Къде се използват
Ръчните баланс вентили най-често се
използват в малки отоплителни контури
с незначително вариране на диференциалното налягане.
Регулаторите на диференциално налягане се използват често в системи с високо
диференциално налягане и големи колебания на диференциалното налягане.
Системата може да бъде настроена в
съответствие с необходимото диференциално налягане в абонатната станция.
Регулаторът на дебит ще бъде добро решение при системи, където доставяните
мощности в отделните разклонения са
известни. Също много често се използва
като база за разпределен дебит в тарифна система.
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ФИГУРА 3: Линейни (а) и стъпаловидни (b) мрежови системи.
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Изборът дали да се използва регулиране
на диференциалното налягане, ограничаване на дебита или регулиране на
дебита в една система зависи от:
• типа на системата,
• размерите на системата,
• данните за дебита в системата,
• системите на тарифиране.

Разпределителна система
Най-грубо, топлофикационната разпределителна система може да се раздели
на две категории – линейни мрежови
системи и разклонени мрежови системи
(фигура 3).
Линейна мрежова система
Линейната мрежова система има една
подаваща линия до отделните групи потребители. Дебитът в тръбопроводната
мрежа следователно зависи от индивидуалното потребление.

ФИГУРА 4: Система с постоянен дебит

При предварителното условие, че максималните дебити за отделните потребители са добре документирани, може да се
приложи регулиране на дебита на отклоненията за отделните групи а, b и с. Това
не се наблюдава толкова често.
Разклонена мрежова система
Дебитът в тръбопроводната мрежа
зависи от потреблението в отделните
групи потребители. Този тип мрежа се
използва често.
Регулиране на дебита и диференциалното налягане в отделните звена не е
възможно, тъй като те се снабдяват едновременно от различни тръбопроводи.
Освен това, разпределителната система може да се раздели на категориите
системи с постоянен дебит (фигура 4) и
системи с променлив дебит (фигура 5).
И при двете системи има предимства и
недостатъци.
Система с постоянен дебит
Предимството на системата с постоянен
дебит е високата степен на хидравличен баланс. Недостатъците са високата
връщана температура, високи топлинни
загуби в мрежата и високи разходи за
помпите.
Регулиране на потока и налягането в
система с постоянен дебит
При разпределителна система където
дебитът във всички абонатни станции е
добре регулиран, хидравличният баланс
е просто въпрос на достатъчно налягане
от помпите.
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Топлофикационна битова
абонатна станция, директно свързана,
с компенсация по външната температура

ФИГУРА 5: Система с променлив дебит
Регулаторите за диференциално налягане и ръчните баланс вентили могат да
се използват за ограничаване на дебита
при този тип система.
При системи с колебания на диференциалното налягане за предпочитане са
комбинираните регулатори или регулаторите на диференциално налягане.
Система с променлив дебит
Предимствата на системата с променлив
дебит са ниската връщана температура
и ниските топлинни загуби в мрежата.
Недостатъкът е риска от недостатъчен
хидравличен баланс.
Ако в система с променлив дебит може
да се постигне хидравличен баланс, тази
система е за предпочитане като топлофикационна подаваща мрежа.

чен баланс в система с променлив дебит.
Както бе споменато преди това, регулаторите на диференциално налягане и
регулаторите на дебит не се използват
често за постигане на хидравличен
баланс в мрежовите разклонения.
Регулаторите на диференциално налягане обаче често се използват в мрежата,
за да се предотврати високо диференциално налягане в разклонението и
за осигуряване на достатъчно високо
налягане на по-високите места в обслужвания район. Ето защо, хидравличното
балансиране трябва да бъде извършено
в централната система.

В този доклад ще предоставим информация за това как да се постигне хидравли-
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Централна система (абонатна станция)

Регулаторът на диференциално налягане може да работи като ограничител
на дебита в комбинация с управляващ
мотор-вентил (фигура 7). Все пак не са
чести случаите, когато се използват за
тази цел.

Типичните видове приложения при централни отоплителни системи с променлив дебит са:
• директно свързани системи с и без
смесителни контури,
• индиректно свързана система.

Комбиниран вентил

Регулаторите, които се използват при
централни системи за да се поддържа
хидравличния баланс, могат да бъдат:
• регулатор на дебит,

При системи с ограничен капацитет или
когато тарифата се базира на разпределена мощност, може да се предпочете
някакъв вид ограничаване на дебита или
комбинация на ограничител на дебит с
регулатор на диференциално налягане.
Има две основни функции, които могат
да се използват:

• регулатор на диференциално налягане,
• регулатор на диференциално налягане с ограничаване на дебита,
• регулатор на диференциално налягане с регулиране на дебита,

• комбиниран регулатор на диференциално налягане с ограничаване на
дебита,

• комбиниран регулатор на температура и регулатор на диференциално
налягане.

• комбиниран регулатор на диференциално налягане с регулиране на
потока.

Регулатор на дебит
Регулаторът на дебит има диафрагмен
елемент с ограничител интегриран към
горната част на вентила.

Комбиниран регулатор на диференциално налягане с ограничаване на
дебита
Комбинираният регулатор на диференциално налягане и ограничител
на дебита се състои от регулатор на
диференциално налягане с интегриран
ограничител върху вентила. Тъй като
ограничаването на потока при този регулатор е на база на всички ограничения,
в рамките на присъединителните точки
където се свързват импулсни тръбички, този тип ограничител на дебита
често се използва в контури, при които
диференциалното налягане при всички
компоненти на оборудването в контура
е добре дефинирано.
Регулаторът поддържа постоянно Δp
през съпротивителния вентил и управляващия мотор-вентил. Ограничаването на дебита е на база на размера на
вентила и настройката на вътрешния
дроселен вентил в ограничителя на
дебита.

Регулаторът на дебит поддържа постоянно диференциално налягане от двете
страни на вградения ограничител и по
този начин регулира дебита в системата
(фигура 6).
Регулаторът на дебит няма вградена
функция за диференциално налягане за
системата.
Типични приложения на регулатори на
дебит са:
• в системи, при които колебанията на
Δp налягането са много ниски,
• в еднотръбни системи като регулатор
на вертикален щранг.
Регулатор на диференциално налягане
Регулаторът на диференциално налягане се състои от регулиращ вентил и
диафрагмен елемент. Регулаторите на
диференциално налягане се използват
главно за поддържане на постоянно диференциално налягане от двете страни
на управляващ мотор-вентил или цяла
система.

ФИГУРА 6: Отоплителен контур с регулатор на дебит.

където,
Q: регулиран дебит в m3/h,
kv:

капацитет на частта от системата в
границите на присъединителните
точки на капилярните тръбички, в
m3/h,

Δpv: регулирано Δp през частта от
системата в границите на точките
на присъединяване на импулсните
тръбички, в bar.
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ФИГУРА 7: Регулиране на диференциалното налягане на паралелно свързана
абонатна станция.
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Общият дебит QTotal на последователно
свързани вентили, ограничител и управляващ мотор-вентил се изчислява по
следния начин:

Ако kv1 на вградения дроселен вентил
в ограничителя на дебит е логическия
оператор на съвкупността, изменението
в капацитета на управляващия моторвентил kv2 не оказва значително влияние
на общата пропускателна способност.
От друга страна, колкото по-високо е
съпротивлението в дроселния вентил,
толкова по-ниска ще бъде управляващата автономност на мотор-вентила
(фигура 10).

ФИГУРА 8: Комбиниран регулатор на диференциално налягане и ограничител
на дебита в отоплителна система.

Приложения с ограничаване на дебита
Регулирането на потока с ограничител
на дебита се базира на съпротивлението в границите на присъединителните
точки за импулсните тръбички.
Ограничаването на дебита се използва
често за създаване на хидравличен
баланс в индиректно свързани системи с
един или два паралелно свързани управляващи мотор-вентили (фигура 11).
Ограничаването на дебита не може да
се използва при успоредно свързани
топлофикационни абонатни станции
или двустепенна система без функция
за приоритет на горещата вода. В такъв
случай ограничаването на дебита се управлява чрез двата успоредно свързани
управляващи вентила.
Когато функцията за приоритет е задействана, максималното ограничение
на дебита трябва да бъде настроено в
съответствие с максималния дебит необходим в участъка с по-висок капацитет
(този за производство на битова гореща
вода или този за отопление).
Ограничаването на дебита може да бъде
избрано като метод само при системи,
където съпротивлението между присъединителните точки на импулсните
тръбички е добре дефинирано. Поради
това то не се препоръчва при директно свързана система, тъй като цялото
съпротивление (радиаторните вентили)
обикновено не е добре дефинирано.
Ограничаване на дебита обикновено
не се избира, ако ще се използва с цел
тарифно разпределение, тъй като част
от него (управляващия мотор-вентил)
е собственост на потребителя. Поради
това топлофикационното предприятие
няма влияние върху тази част от системата за ограничаване на дебита.
6

ФИГУРА 9: Регулаторът на Δp поддържа постоянно Δp през управляващия
мотор-вентил и ограничителния вентил на регулатора на Δp.
Ограничаването на дебита се настройва на регулатора на Δp.

ФИГУРА 10: Общ капацитет на система с комбинация от два последователно
свързани вентила (Δpset = 0.5 bar).
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Комбиниран регулатор на диференциално налягане и регулатор на дебит
Комбинираният регулатор на диференциално налягане и дебит има два
диафрагмени елемента. Регулаторът има
ограничител вграден във вентила по същия начин както ограничителя на дебит.

кръг

Елементът в близост до регулатора
контролира и ограничава водния поток
в системата независимо от функцията на
регулатора на диференциално налягане.
Долният диафрагмен елемент регулира
диференциалното налягане в контура на
системата.
Регулаторът на Δp поддържа постоянно
Δp в цялата система чрез долната диафрагма. Горната диафрагма е за регулиране на дебита, тя поддържа постоянно
Δp 0.2 (0.5) bar през ограничителния
вентил в зависимост от Δp от двете
страни на управляващия мотор-вентил
(фигура 11).

ФИГУРА 11: Комбинирано регулиране на диференциалното налягане и дебита
в директно свързана система със смесителен контур.

Ако в система със смесителен контур се
предпочете регулиране на капацитета,
правилното решение е комбиниран
регулатор на дебит и диференциално
налягане.
Типични системи с регулиране на дебита
(фигура 12):
• директно свързани системи,
• системи при които тарифирането е на
базата на максималния дебит,
• системи, при които ограничаването
на максималния дебит е по-ниско от
максималния за системата капацитет.
Системи с приоритет на БГВ (битова
гореща вода).
Точност на ограничаване на дебита
Очакваната точност на ограничаване на
дебита зависи от варирането на налягането в онази част на системата, която
е между точките, в които са свързани
импулсните тръбички.

ФИГУРА 12: Директно свързана система с комбинирано регулиране на
диференциалното налягане и дебита.
където,

Тъй като регулаторът на диференциално
налягане е пропорционален регулатор,
колебанието в налягането, което може
да се наблюдава ще съответства на промяната в отклонението на регулатора
ΔXp по време на колебания на диференциалното налягане в подаващата мрежа.
Точността във варирането на потока ΔQ
може да се изчисли. ΔQ при увеличено
диференциално налягане в мрежата е:

Δpset: зададена стойност на диференциалното налягане в bar.

където,
ΔQ : вариране на дебита в m3/h
Q1 : минимален дебит в системата
в m3/h,
Q2 : максимален дебит в системата
в m3/h,
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ΔXp: колебание на отклонението при
регулиране вследствие на пропорционалния обхват на регулатора, в
bar,

Фиг. 13 показва изчислената точност
на ограничаване на дебита, ако като
ограничител на дебита се използва
регулатор на диференциално налягане.
Точността е по-висока при повишено регулирано диференциално налягане Δpset.
Работа при по-ниско Хр може да увеличи
точността на ограничаване на дебита.
Обаче, колкото по-ниско е Хр, толкова
по-големи са размерите на регулаторите
на диференциално налягане.
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Комбиниран вентил
Освен кръга за отопление, често пъти
към абонатната станция са свързани и
други кръгове. Обикновено допълнителните кръгове са за производство на
битова гореща вода и за климатизация.
Ако се избере един общ регулатор на
диференциално налягане да регулира
диференциалното налягане в цялата
система, настройката на налягането на
регулатора трябва да съответства на
най-високото диференциално налягане,
необходимо в отделните кръгове. Това
означава, че в другите кръгове ще има
по-високо диференциално налягане
отколкото е необходимо. Следователно, общият дебит в системата ще бъде
по-висок отколкото е необходимо, освен
ако не се избере приоритетна система.
В такъв случай комбинирани вентили
с вградено регулиране на дебита и управляващ мотор-вентил във всеки кръг
ще представлява едно добро решение
(фигура 14).

ФИГУРА 13: Изчислена точност на ограничаване на дебита, ако като
ограничител на дебита се използва регулатор на диференциално
налягане. Точността е по-висока при повишено диференциално
налягане Δpset.

Резюме
Установяването на хидравличен баланс в
една система често е въпрос на регулиране на диференциалното налягане
до нивото, необходимо за работата на
абонатната станция, а с това и регулиране на дебита в отделните разклонения.
Регулирането на диференциалното
налягане и дебита в системата може да
бъде от полза както за абонатите, така
и за топлофикационното дружество.
Преимуществата за клиентите са:
• добре дефинирани спецификации за
оразмеряване на вентилите,
• опростено настройване на абонатната станция,
• стабилизиране на температурното
регулиране,
• ниско ниво на шум в системата,
• удължен живот на регулиращото
оборудване.

ФИГУРА 14: Абонатна станция за отопление на сграда и битова гореща вода
снабдена с комбинирани вентили.

Предимствата за топлофикационното
предприятие са:
• добро и равномерно разпределение на дебита на вода в подаващата
мрежа,
• определяне на количествени граници
на циркулиращата в мрежата вода
и по този начин постигане на ниска
връщана температура в мрежата.
Между другото, това в бъдеще ще постави хидравличния баланс в топлофикационните системи в центъра на вниманието с оглед на непрекъснатия стремеж
към намаляване на експлоатационните
разходи.
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