Riadenie vykurovania

na báze ekvitermickej regulácie
Ján Pite¾
Klasickým overeným prístupom pri riadení
vykurovania je pouitie ekvitermickej regulácie, ktorá
sa úspene vyuívala u v analógových regulátoroch
pri riadení vykurovania na procesnej úrovni. Èíslicové
regulaèné systémy na riadenie vykurovania na tejto
úrovni majú v sebe implementované algoritmy
klasickej ekvitermickej regulácie z oblasti spojitého
riadenia, ale aj nové prístupy k ekvitermickej regulácii
na báze znalostí z oblasti umelej inteligencie.

chu. Takéto riadenie procesu vykurovania potom nazývame riadením s ekvitermickou reguláciou.

Ekvitermická regulácia

Ekvitermická krivka je závislos medzi teplotou vykurovacej vody
a vonkajou teplotou a nepriamo fyzikálne opisuje vykurovaný
priestor a vykurovací systém. Táto závislos je nelineárna a je daná
tepelno-izolaènými vlastnosami vykurovaného objektu a výkonnosou vykurovacieho systému. Jednoducho povedané, strmos
ekvitermickej krivky je tým menia, èím je objekt lepie tepelne
izolovaný a taktie èím väèí je pomer plochy vykurovacích telies
voèi ploche vonkajích stien objektu.

Ekvitermická regulácia sa pouíva vo vykurovacích systémoch
a jej cie¾om je zabezpeèi poadovanú teplotu vo vykurovanom
priestore pri rôznych externých podmienkach. Na splnenie tejto
poiadavky je potrebné nájs rovnováhu medzi dodávaným výkonom a tepelnou stratou objektu, t. j. zabezpeèi optimálnu teplotu
vykurovacej vody. Táto vykurovacia voda potom cirkuláciou vo vykurovacích telesách zabezpeèí poadovanú teplotu v priestore vykurovaného objektu. Pretoe tepelná strata objektu zatia¾ nie je
jednoducho merate¾nou velièinou, musí sa nahradi inou velièinou.
Pre potreby riadenia vykurovania je vhodné pri niektorých objektoch tepelnú stratu objektu nahradi teplotou vonkajieho vzduAT&P journal 3/2004

Ekvitermická regulácia je vlastne pecifickým prípadom vleènej
regulácie. Pri vleènej regulácii je iadaná hodnota riadená niektorou pomocnou fyzikálnou velièinou z regulovanej sústavy alebo
signálom z inej sústavy. V prípade ekvitermickej regulácie je iadaná hodnota  teplota vody vo vykurovacej sústave riadená teplotou vonkajieho vzduchu. Táto závislos je daná tzv. ekvitermickými krivkami.

Výsledný efekt ekvitermickej regulácie závisí od správne zvolenej
ekvitermickej krivky, a preto na praktické pouitie ekvitermickej
regulácie je k dispozícii viacero ekvitermických kriviek, ktoré sú
charakterizované svojou strmosou (èíslom). Príklad ekvitermic-
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Obr.1 Príklad ekvitermických kriviek

kých kriviek je uvedený na obr. 1. Ak sa zvolí krivka s vyou
strmosou (èíslom) ne vyaduje vykurovaný priestor, dochádza
k trvalému prekurovaniu objektu. Táto vlastnos sa niekedy pouíva pri tzv. predregulácii pre väèí poèet uívate¾ov objektu, prièom
mieru vykurovania jednotlivých priestorov si uívatelia doregulujú
sami priamou reguláciou, napr. termostatickými hlavicami na vykurovacích telesách.
Okrem strmosti krivky sa pri zoraïovaní ekvitermickej regulácie
nastavuje aj tzv. posun krivky vo zvislom smere (v niektorých prípadoch aj vo vodorovnom smere). Potrebnú korekciu nastavenia
krivky je moné odhadnú pod¾a toho, o ko¾ko sa líi poadovaná
teplota v objekte pri nízkych, stredných a vyích vonkajích teplotách. Ak je rozdiel stále rovnaký, staèí krivku posunú. Ak rozdiel
medzi poadovanou a skutoènou teplotou rástol s klesajúcou vonkajou teplotou, je potrebné zvýi jej strmos (èíslo). Ak naopak
skutoèná teplota voèi poadovanej bola tým vyia, èím bolo vonku
chladnejie (t. j. dochádzalo k prekurovaniu keï sa ochladilo), je
potrebné strmos krivky zmeni.
Okrem nastavenia tzv. základnej ekvitermickej krivky pre komfortnú poadovanú teplotu vo vykurovanom objekte sa nastavujú aj
útlmy tejto krivky pre útlmové poadované teploty vo vykurovanom objekte. Tieto útlmy sa realizujú posunom základnej ekvitermickej krivky do mínusových hodnôt vo zvislom smere.
Pre moderné èíslicové regulaèné systémy umoòujúce vykurovanie na rôzne hladiny s monosou vypínania vykurovania od rôznych podmienok je v niektorých prípadoch diskutabilný tvar ekvitermických kriviek pod¾a obr. 1. Krivky tohto tvaru sa uvádzajú
v literatúre týkajúcej sa ekvitermickej regulácie a pouívajú sa
vo väèine regulaèných systémov. Prehodnotenie tvaru ekvitermickej krivky je potrebné najmä pri vyích vonkajích teplotách,
keï dochádza k automatickému vypínaniu vykurovania. Vzh¾adom
na zlepenie tepelno-technických parametrov vykurovaných budov je potrebná aj niia strmos kriviek. Príklad upravených ekvitermických kriviek je na obr. 2.
Ekvitermická regulácia s korekciou
na referenènú teplotu
Klasická ekvitermická regulácia je nepriamou reguláciou vnútornej teploty, keïe regulácia prebieha pod¾a vopred stanovenej závislosti výkonu (teploty vykurovacej vody) od vonkajej teploty,
a nie je riadená hodnotou vnútornej teploty. Preto sa, najmä v rodinných domoch a meních objektoch, ekvitermická regulácia dopåòa ete reguláciou pod¾a vnútornej teploty (teploty referenènej
miestnosti). Takáto regulácia sa potom nazýva ekvitermická regulácia s korekciou na referenènú teplotu. Pri tejto regulácii je vak
dôleitý výber miestnosti pre referenènú teplotu, ktorá by za vetkých okolností reprezentovala skutoènú teplotu v objekte.
Princíp korekcie na referenènú teplotu môe by zaloený na tom,
e sa okrem vonkajej teploty sníma aj vnútorná teplota miestnosti. Rozdiel medzi iadanou a skutoènou vnútornou teplotou kori-
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Obr.2 Príklad upravených ekvitermických kriviek

guje na základe urèitých kritérií vypoèítanú hodnotu vykurovacej
vody pod¾a navolenej ekvitermickej krivky a vonkajej teploty tak,
aby skutoèná teplota miestnosti zodpovedala iadanej. Sú moné
viaceré teoretické monosti výpoètu korekcie (napr. pouitie lineárnych regulátorov typu P, PI, fuzzy regulátorov, neuro-fuzzy systémov). Pri praktickom pouití v konkrétnych ekvitermických regulátoroch sa zvyèajne vyuíva know-how konkrétneho výrobcu
regulátora.
Klasická ekvitermická regulácia zabezpeèí rovnováhu medzi dodávaným tepelným výkonom do vykurovaného priestoru a tepelnou stratou objektu, prièom ekvitermická regulácia s korekciou na
referenènú teplotu navye zabezpeèí kompenzáciu ostatných tepelných ziskov alebo strát vo vykurovanom priestore.
Spôsoby regulácie tepelného výkonu
vhodné na pouitie s ekvitermickou reguláciou
Na pouitie s ekvitermickou reguláciou sú vhodné spôsoby regulácie tepelného výkonu, pri ktorých sa mení teplota vykurovacej
vody vstupujúcej do vykurovacích telies (tzv. kvalitatívna regulácia). Princíp kvalitatívnej regulácie spoèíva v zmene teploty vykurovacej vody pri stálom prietoku vo vykurovacom systéme. Na rozdiel od kvantitatívnej regulácie (zmena prietoku teplonosnej látky
krtením alebo rozdelením), objemové mnostvo teplonosnej
látky vo vykurovacích telesách zostáva kontantné (kontantný
hmotnostný prietok), èím je rozdelenie teplôt na vykurovacích
telesách rovnomernejie. K výhodám patrí aj vyia stabilita hydrauliky siete.
Ak budeme uvaova o regulácii na zdroji tepla, sú moné dva základné spôsoby regulácie teploty vykurovacej vody.
1. Regulácia zmenou teploty kotlovej vody. Tá je z h¾adiska
technologického zapojenia vykurovacieho systému jednoduchá
a nevyaduje ïalie regulaèné komponenty. Kotlová voda
z výstupu kotla prostredníctvom èerpadla priamo cirkuluje
do vykurovacích telies. Ekvitermická regulácia riadením kotla
(reguláciou výkonu horáka a vypínaním kotla) zabezpeèuje poadovanú teplotu pod¾a ekvitermických kriviek na výstupe kotla, a tým aj na vstupe do vykurovacích telies. Táto regulácia je
pouite¾ná iba pri nových generáciách kotlov (kotly z nehrdza-
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1  zdroj tepla, 2  spotrebiè tepla, 3  obehové èerpadlo

Obr.3 Regulácia tepelného výkonu zmenou
teploty kotlovej vody

AT&P journal 3/2004

vejúcej ocele, nízkoteplotné alebo kondenzaèné kotly), pri ktorých nízka teplota vratnej vody do kotla nie je kritická.
2. Regulácia zmieavaním. Zmena teploty vykurovacej vody sa
dosahuje mieaním teploty vody z výstupu kotla s vodou ochladenou vo vykurovacej sústave pomocou zmieavacieho ventilu,
èím sa zníi teplota privádzanej vody do sústavy pri stálom prietoku v sekundárnom obvode. Ekvitermická regulácia zabezpeèuje prestavovaním polohy zmieavacieho ventilu poadovanú
teplotu pod¾a ekvitermických kriviek na vstupe do vykurovacích telies, prièom je moné dosiahnu presnú a stabilnú reguláciu tejto teploty. Zmieavací ventil je trojcestný alebo tvorcestný. Trojcestný zmieavaè je vhodný pre kondenzaèné kotly
(nezvyuje teplotu vratnej vody do kotla). tvorcestný zmieavaè je vhodný pre kotly s vyou poadovanou teplotou vratnej
vody. Výhodou je aj jednoduchá príprava teplej úitkovej vody,
pretoe teplota v kotlovom okruhu môe by vyia ako je poadovaná teplota vykurovacej vody.
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Pri aplikácii ekvitermickej regulácie vykurovania je potrebné nastavi vhodnú ekvitermickú krivku. Ak je táto krivka nevhodne nastavená, potom môe by kvalita procesu vykurovania znehodnotená v podobe vyej alebo niej teploty vo vykurovaných
priestoroch, resp. vysokou spotrebou tepla a pod. Preto je dôleité
venova pozornos algoritmom riadenia vykurovania na procesnej
aj dispeèerskej úrovni riadenia, ktoré umoòujú automatickú zmenu parametrov ekvitermickej krivky. Nové algoritmy riadenia vykurovania na báze umelej inteligencie v spojení s výhodami ekvitermickej regulácie, ako základnej regulácie teploty vykurovacej
vody, môu prispie k zlepeniu riadenia procesov vykurovania najmä v najmodernejích regulaèných a dispeèerských systémoch,
ktoré svojím technickým a programovým vybavením podporujú
tvorbu aplikácií aj na báze umelej inteligencie.
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Obr.4 Regulácia zmieavaním
na báze tvorcestného zmieavaèa

Ak budeme uvaova o regulácii v odovzdávacej stanici tepla
(OST), regulácia teploty vykurovacej vody závisí od typu pouitej
stanice. Môe sa to uskutoèni:
1. Zmieavaním v tlakovo závislých staniciach. Zmena teploty vykurovacej vody sa dosahuje mieaním teploty vody vstupujúcej do odovzdávacej stanice s vodou ochladenou vo vykurovacej sústave. Ekvitermická regulácia, podobne ako pri
regulácii zmieavaním v zdroji tepla, prestavovaním polohy ventilu zabezpeèuje poadovanú teplotu pod¾a ekvitermických kriviek na vstupe do vykurovacích telies. Na zmieavanie je moné poui trojcestný zmieavaè alebo dvojcestný regulaèný
ventil s primieavaním z vratnej vody pred èerpadlom.
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Obr.5 Regulácia zmieavaním
na báze trojcestného zmieavaèa
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Obr.6 Regulácia tepelného výkonu zmenou prietoku
na vstupe výmenníka
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