ОПАЛЕННЯ

Реставрація Кафедрального
собору в місті Тренто
Останні декілька років робота
з реставрації собору в м. Тренто,
що знаходиться на півночі Італії,
ведеться настільки активно,
що її неможливо не помітити:
після відновлення даху,
покрівельного покриття
і кам’яних стін до собору
повернулася його колишня
велич. У найближчому
майбутньому буде відкрита
відреставрована капела
Альберті, у якій уже практично
завершилися відбудовні роботи.
За цим значним етапом робіт
підуть інші, спрямовані
на внутрішню реконструкцію
собору

¥шення залишити недоторканим
п¥длогове покриття неф¥в негайно
позначилося на вибор¥ обладнання ¥
технолог¥й: була повн¥стю виключена можлив¥сть променистого опалення, ¥ вс¥ суперечки стосовно цього виду опалення залишилися осторонь. В¥домо, що променисте
опалення в¥др¥зняється п¥двищеною тепловою ¥нерц¥єю, через що мало п¥дходить для
опалювання прим¥щень, у яких присутн¥сть
людей непост¥йна, як, наприклад, у церкв¥.
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пристрої, що дозволяють стежити за процесом опалення.

Виробництво гарячого
повітря в режимі конденсації: ККД 108%
Теоретично проста, але практично складна задача з оптим¥зац¥ї процесу виробництва
тепла була вир¥шена при застосуванн¥ принцип¥в рекуперац¥ї конденсату, використовуваних при
виробництв¥ гарячої води та гарячого пов¥тря.
Як в¥домо, конденсат, що утворюється в
результат¥ ефективного охолодження продукт¥в згоряння до температури нижче точки
роси, сприяє:

Жвава суперечка м¥ж прихильниками
п¥длогового опалення (все част¥ше використовуваного при буд¥вництв¥ житла ¥ зр¥дка
застосовуваного для внутр¥шнього опалення церков) ¥ його супротивниками (¥з зрозум¥лих причин стурбованими високою
• рекуперац¥ї енерг¥ї при поверненн¥ тепварт¥стю обладнання й експлуатац¥ї) посту- лоти пароутворення (у противному випадку у
пилася м¥сцем не менш захоплююч¥й тем¥: процес¥ гор¥ння енерг¥я витрачається на вонеобх¥дност¥ йти попередн¥м шляхом ¥ вико- дяну фракц¥ю конденсату);
ристовувати пов¥тряне опа- Торгова марка
Tecnoclima
лення з акцентом на ефек- Теплова потужн¥сть, кВт
448
П¥ч + конвективн¥ низх¥дн¥ потоки
тивн¥сть, що є вир¥шальним Напрямок теплових поток¥в
Природний газ
Паливо
фактором в умовах енергеРегулювання
теплової
тичної кризи.
потужност¥ / ампл¥туда, %
Плавне керування / 40—100
Ватикан продемонструНапрямок поток¥в
Зворотний х¥д
вав особливу чутлив¥сть до
Циркуляц¥я пов¥тря
Два в¥дцентров¥ здвоєн¥
ц¥єї вимоги ¥ замовив
вентилятори подв¥йного
всмоктування
спец¥альний проект ¥з висо3
/год
55 000 / 300
Об’ємний
пот¥к
пов¥тря,
м
ким коеф¥ц¥єнтом енергопотр¥бний нап¥р, Па
ефективност¥. Незважаючи
Регулювання потоку
Плавне керування
на специф¥чн¥ ¥ важко здо- пов¥тря / ампл¥туда, %
з ¥нвертором / 70—100
ланн¥ перешкоди техн¥ко- Габарити
2 500 х 2 300 х 2 600
арх¥тектурного характеру, (ширина х довжина х висота), мм
було висловлене прохання Характеристики повітронагрівача
застосувати найб¥льш переВ¥льно програмована
Тип апаратури
дов¥ ¥ сучасн¥ технолог¥ї для
Контрольован¥ зм¥нн¥
Температура навколишнього
опалення собору в Тренто.
середовища ¥ гранична температура
пов¥тря на виход¥
Задача виявилася досить
Контроль
температури
Максимальна зм¥нна/
складною, тому що роботи
на виход¥
м¥н¥мальна ф¥ксована
могли вестися т¥льки за меСкорочений режим
«Вв¥мкнено — вимкнено» з контролем
жами собору, тобто в
м¥н¥мальної тривалост¥ циклу
техн¥чних прим¥щеннях, у Інтерфейс
Клав¥атура та р¥дкокристал¥чний
дисплей
яких встановлен¥ апарати з
виробництва тепла ¥ керуюч¥ Характеристики системи терморегулювання
8/2008

Дата випробувань

13.12.07

Умови вим¥рювань

Стаб¥льн¥,
при повному навантаженн¥

Споживання природного газу, м3/год

46,4

Вх¥дна потужн¥сть нижча/вища теплотворна здатн¥сть (QP/QP), кВт

445,0 / 493,5

Середня температура, OС /
площа корпусу, м2

20,2 / 25,0

Втрати через корпус, кВт

0,440

Температура димових газ¥в /
локальна температура, OС

25,0 / 18,0

Втрати в труб¥, кВт

1,420

Рекуперац¥я з конденсац¥єю

59,0 л/год х
0,64 кВт•год /кг = 37,760 кВт

В¥дцентров¥ вентилятори
дозволяють
зд¥йснювати
плавне керування потоком
пов¥тря залежно в¥д потреб
прим¥щення ¥ досягати встановлених температур при
безшумн¥й робот¥ апарата.
Робота у скороченому режим¥, особливо виг¥дна в
м¥жсезоння, сприяє економ¥ї
електроенерг¥ї ¥, таким чином, первинної енерг¥ї.

Процес гор¥ння «дов¥рений» газовому пальнику останнього покол¥ння з низьБаланс та коефіцієнт енергоефективності вузла
ким р¥внем викид¥в NOХ ¥ мо• ризику виникнення короз¥ї поверхонь дульованим регулюванням, що значно знипри вплив¥ на них кислотного конденсату, жує забруднення, а модуляц¥я зводить пракутвореного в середовищ¥ СО2.
тично до нуля втрати тепла при переривчасЯкщо виробник звичайних
пов¥тронагр¥вач¥в повинен у
будь-який спос¥б уникати утворення конденсату, що спричиняє короз¥ю, то той, хто добре
розбирається в технолог¥ї конденсац¥ї ¥ йде на використання
дорогих нержав¥ючих матер¥ал¥в
для теплообм¥нника, повинен
будь-що домагатися утворення
конденсату для п¥двищення
енергоефективност¥.
При
так¥й
альтернатив¥
вар¥анти проект¥в ¥ наступне
конструкторське р¥шення, розроблене спец¥ально для цього
випадку
¥тал¥йським
п¥дприємством Tecnocl¥ma, св¥товим л¥дером у ц¥й галуз¥, призвели до розробки ун¥кальної установки з показниками, що перевищують результати кращих
конденсац¥йних котл¥в, як¥ ¥снують на св¥товому ринку. ККД ц¥єї
установки складає 108% з моАвтономні моноблочні установки DUOMO
менту вв¥мкнення.
тому функц¥онуванн¥ ¥ визначає необх¥дну поКонструктивні характеристики
тужн¥сть полум’я для швидкого об¥гр¥вання
прим¥щення.
теплогенератора Tecnoclіma
Процес теплообм¥ну в¥дбувається в двох
Ретельне виконання кожуха кр¥м зручност¥
наступних секц¥ях: камер¥ згоряння ¥ трубчас- при обслуговуванн¥ забезпечує м¥н¥мальн¥
тому теплообм¥ннику спец¥альної форми в втрати тепла.
к¥лька ряд¥в. Обидв¥ секц¥ї беруть участь у
Пор¥вняно з¥ звичайним процесом опатеплообм¥н¥ з реверсивним ходом. Р¥вне зли- лення пов¥тря через нагр¥вання води (конвання конденсату забезпечується напрям- денсац¥йний котел) ¥ наступною передачею
ком ¥ потоком димових газ¥в, подавання тепла за допомогою батареї запропоноване
пов¥тря зд¥йснюється за допомогою двох у цьому випадку р¥шення є системою безпов¥дцентрових вентилятор¥в.
середнього теплообм¥ну без теплонос¥я (воЕфективна потужн¥сть, кВт

481,0

Загальний ККД на QP, %

108,1
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ди). Таким чином, в¥дсутня теплова ¥нерц¥я ¥
небезпека замерзання.

Інші особливості проекту
Для в¥дведення продукт¥в згоряння уже з
моменту проектування необх¥дно було враховувати розгалуження димогарної труби:
буд¥вл¥ певних епох мають багато «сюрприз¥в», таких як в¥дгалуження або звуження,
непом¥тн¥ нав¥ть при уважних в¥деоперев¥рках, через як¥ доводиться руйнувати
частину ст¥ни.
При проектуванн¥ ¥ конструюванн¥ була
поставлена мета уникнути розшарування
пов¥тря ¥ забезпечити подавання великого
об’єму пов¥тря при невисок¥й температур¥,
так щоб не в¥дчувати протяг¥в.
Враховуючи все перераховане вище,
один з аспект¥в, що переважно сприяє п¥двищенню ефективност¥, — це
система терморегулювання.
Залежно в¥д необх¥дної потужност¥ можна в¥дрегулювати
пот¥к пов¥тря ¥ його температуру. Таким чином, при зниженн¥
потреби в опаленн¥ скорочується швидк¥сть пов¥тряного
потоку. При цьому лише трохи
знижується
температура
пов¥тря.
Система терморегулювання також передбачає обмеження м¥н¥мальної ¥ максимальної температури пов¥тря
на виход¥, щоб уникнути
в¥дчуття протягу ¥ розшарування пов¥тря (особливо при запуску). При м¥н¥мальних навантаженнях на початку ¥ в
к¥нц¥ опалювального сезону
система працює в скороченому режим¥ ¥, в раз¥ необх¥дност¥, повн¥стю в¥дключається,
з дотриманням тимчасових
настройок, як¥ не дозволяють занадто часте вв¥мкнення ¥ вимкнення апарата.
Лоренцo Штраусс,
¥нженер T.E.S.I. Eng¥neer¥ng srl
Tecnoclima S.p.A.
www.tecnoclimaspa.com
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