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Cuvânt înainte
Odată cu folosirea pompelor cu circulaţie forţată în sistemele de încălzire cu apa caldă, pe lângă
îmbunătăţirea confortului termic, au apărut şi probleme cauzate de instalaţiile de încălzire tot mai
mari folosite pentru alimentarea clădirilor.
Problema principală care a apărut, a fost că în spaţiile aflate la distanţă mare de locul de producere a
agentului termic era prea frig, în timp ce în spaţiile aflate în imediata apropiere a acestuia, de multe
ori era prea cald. Evident, apa caută întotdeauna calea cu cea mai mică rezistenţă în reţeaua de
conducte, ceea ce face ca debitul de apă caldă să fie mult mai mare în apropierea pompelor montate
pe ţevi cu acelaşi diametru nominal, decât debitul care trece prin ţevile aflate la distanţe mai mari.
Întrebarea care se punea acum era dacă la rezistenţele realizate în mod artificial, atunci când acestea
sunt mai mari în apropierea pompelor şi mai mici la distanţă mai mare de ele, debitele pot fi
modificate, astfel încât la orice distanţă de pompă ar putea fi disponibilă aceeaşi cantitate de agent
de încălzire pentru consumatori la fel de mari.
Astfel a apărut ideea reglărilor hidraulice şi a modului de utilizare al acestora. În timpul crizei de
energie din anii '70, s-a constatat că prin utilizarea robinetelor de reglare, poate fi economisită
energie, pentru că prin intermediul reglării hidraulice pot fi scăzute temperaturile medii din clădiri și
în acelaşi timp se poate ajunge și la o creştere a confortului termic.
Obiectivul principal al unei reglări hidraulice, indiferent că este vorba de încălzire sau de răcire, este
de a pune la dispoziţia tuturor consumatorilor, debitele necesare în condiţiile stabilite în proiectare.
În plus, presiunea diferenţială prin toate circuitele nu trebuie să se modifice prea mult, iar debitele
din interfeţele sistemelor trebuie să rămână compatibile.
Integrarea hidraulică a sistemului primar şi secundar este posibilă într-un număr foarte mare de
variante de sisteme. Alegerea corectă a acestor posibilităţii depinde de mai mulţi factori. Printre
aceştia, se numără de exemplu, utilizarea pentru fiecare instalaţie, a sursei de energie care este
necesară şi disponibilă pentru alimentarea cu căldură a clădirilor. În prezentul text, sunt explicate cele
mai importante sisteme de bază şi de asemenea este prezentat calculul acestor sisteme.
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Introducere
Cea mai importantă condiţie pentru o instalaţie funcţionabilă este existenţa unui echipament hidraulic potrivit în sistem.
Fără acesta, problemele care pot să apară ulterior sunt intuibile încă din faza de proiectare.
De aceea, la alegerea sistemelor hidraulice trebuie să se acorde o atenţie specială asupra funcţionării fiecărui sistem,
precum şi la compatibilitatea cu celelalte sisteme din instalaţie şi la influenţele reciproce.
Integrarea hidraulică a sistemului primar şi secundar este posibilă într-un număr foarte mare de variante de sisteme.
Alegerea posibilităţii corecte a acestei integrări depinde de mai mulţi factori. Printre aceştia, se numără, de exemplu,
utilizarea fiecărei instalaţii, precum şi a sursei de energie care este necesară pentru alimentarea cu căldură şi care este
disponibilă. În această lucrare sunt explicate cele mai importante sisteme de bază, precum şi avantajele şi dezavantajele
fiecărui sistem în parte. În principiu, în reţeaua de conducte pot fi identificate trei zone: producător, distribuţie şi
consumator.
În cazul în care în reţeaua de distribuţie există o presiune diferenţială între tur şi retur, se folosesc conexiunile cu
presiune diferenţială. La distribuitoarele decuplate hidraulic printr-un rezervor tampon sau un schimbător de cale
hidraulic, nu se produce nici un fel de presiune diferenţială și este vorba de un distribuitor fără presiune diferenţială. În
acest caz, sunt folosite conexiunile fără presiune diferenţială. Domeniul de utilizare pentru distribuitoarele fără presiune
diferenţială se găsește mai ales în instalaţiile de încălzire mai mici. Trebuie să se ţină cont de faptul că fiecare
consumator trebuie să dispună de propria pompă.

Convenţii de denumire
Pentru toate exemplele de scheme şi calcul sunt valabile următoarele convenţii de denumire:
ΔpL
Pierdere de presiune prin consumator [kPa]
ΔpV
Pierdere de presiune prin robinetul de reglare (vanele cu 2 și 3 căi) [kPa]
ΔpSRV Pierdere de presiune prin robinetul de reglare a debitului pe coloane [kPa]
Δpab Pierdere de presiune prin robinetul de închidere [kPa]
ΔpSchmu Pierdere de presiune prin separatorul de impurităţi [kPa]
qp
Flux de masă (debit masic) în circuitul primar [l/h]
qs
Flux de masă (debit masic) în circuitul secundar [l/h]
tv
Temperatura pe tur în circuitul secundar [°C]
tR
Temperatura pe retur [°C]
tP
Temperatura pe tur în circuitul primar [°C]
ΔH
Presiune diferenţială la distribuitor [kPa]
Δpmv Presiune diferenţială în tronsoanele cu cantităţi variabile [kPa]
(În cazul mai multor componente de acelaşi tip se utilizează o indexare)
Elemente de calcul:
Pentru calcularea sistemelor hidraulice sunt luate în considerare doar elementele componente de bază (robinetele de
reglare), pentru că pierderile prin ţevi (din cauza lungimilor mici ale ţevilor), spre deosebire de celelalte componente,
sunt practic neglijabile.
Autoritatea vanei prin definiţie se calculează cu formula:

Sisteme hidraulice de bază
Trecerea în revistă a tuturor sistemelor
Circuit primar
Creştere
temperatură
pe retur

Debit de apă

Creştere
temperatură
pe retur

Debit de apă

Sistem cu vană
cu 2 căi

Nu

Variabil

Constant

Variabil

Influenţează alţi consumatori
din instalaţie

Sistem cu
deviere

Da

Constant

Variabil

Variabil

Nu influenţează alţi
consumatori din instalaţie

Sistem cu presiune diferenţială

Sistem

Sistem fără presiune
diferenţială

Circuit secundar
Caracterisitici

Sistem cu
injecţie cu vană
cu 2 căi

Nu

Variabil

Constant

Constant

Este posibilă combinaţia de
sisteme de încălzire prin
pardoseală cu radiatoare

Sistem cu
injecţie cu vană
cu 3 căi

Da

Variabil

Constant

Variabil

Întotdeauna temperatură
primară la ventil, o bună
capacitate de reglare

Sistem cu
amestec

Nu

Variabil

Variabil

Variabil

Întotdeauna temperatură
primară la ventil, o bună
capacitate de reglare

Sistem cu dublu
amestec

Nu

Constant

Variabil

Constant

Este posibilă combinaţia de
sisteme de încălzire prin
pardoseală cu radiatoare

Tabel 1: Trecerea în revistă a tuturor sistemelor

Tabel de selecţie rapidă
Sistem fără presiune
diferenţială

Sistem cu presiune diferenţială
Sistem

Aplicaţie

Sisteme de termoficare
Centrale termice cu
funcţionare în
condensaţie
Sisteme de încălzire cu
radiatoare
Sisteme de încălzire prin
pardoseală (cu
temperatură joasă)
Combinaţie sistem de
încălzire prin pardoseală
cu radiatoare
Echipamente de încălzire
a aerului
Echipamente de răcire a
aerului
Control zonal

Imagine 1: Selecţie rapidă

Sistem cu
vană cu 2 căi

Sistem cu
deviere

Sistem cu
injecţie

Sistem cu
injecţie

Sistem cu
amestec

Sistem cu
amestec

Cu vană cu 2
căi

Cu vană cu 3
căi

Simplu

Dublu

I. Sisteme hidraulice din instalaţiile de încălzire pentru conexiuni cu presiune diferenţială
Unele sisteme utilizate în tehnica reglării hidraulice, necesită o presiune diferenţială la distribuitor. Pentru montarea
corectă a robinetelor de reglare, trebuie cunoscută presiunea diferenţială, altfel existând riscul ca robinetele de reglare
să fie dimensionate incorect.
În cazul conexiunilor cu presiune diferenţială, se identifică patru tipuri de sisteme de bază:

1. Sistem cu vană cu 2 căi
La această variantă de sistem hidraulic, adaptarea puterii termice se realizează prin modificarea debitului volumic. În
acest caz, ventilele de reglare preiau sarcina de modificare a debitului volumic în circuitul de reglare, pentru a influenţa
de exemplu, puterea calorică a unui mediu transmiţător de căldură.
Poziţie
1
2
3
4
5
6
7

Denumire
Robinet de reglare debit
Robinet de reglare cu 2
căi cu acţionare electrică
Regulator electronic
pentru încălzire
Robinet de închidere
Separator de impurităţi
Senzor de temperatură
exterioară
Robinet de descărcare la
presiune diferenţială

4217
4037
7712

4117
2117
7712

Număr articol
4017 4218

7793
4115
4111

4112

4113

4215

4125

4218

7793
4004

Tabel 2: Sistem cu vană cu 2 căi

Imagine 2: Sistem cu vană cu 2 căi
Caracteristici: Diferenţă de presiune necesară. Debitul de apă este variabil atăt în circuitul primar căt şi în cel secundar.
Temperatura este variabilă în circuitul primar și constantă în circuitul secundar.
Reglarea puterii termice se realizează prin modificarea debitului.
Avantaje:

Rezultă o diferenţă mare de temperatură între tur și retur și prin urmare, acest sistem este potrivit
pentru cazanele în condensaţie şi pentru încălzirea de la distanţă (exemplu: centrale de termoficare).

Dezavantaje:

În cazul mai multor sisteme în reţeaua de conducte, punctul de lucru pentru pompă se deplasează ca
urmare a modificării cursei ventilului şi a modificării presiunii rezultată de aici. Modificarea de presiune
diferenţială astfel rezultată duce la influenţarea fiecărui consumator în parte.

Robinetul de reglare montat pe retur (1) serveşte la menţinerea constantă a presiunii diferenţiale şi în același timp la
limitarea (reglarea) debitului. În acest fel, este garantată o reglare sigură și fără influenţe asupra celorlalţi consumatori.
Sistemul cu vană cu 2 căi poate fi folosit peste tot unde este nevoie de temperaturi de retur scăzute şi debite volumice
variabile. Comportamentul tehnic se remarcă prin temperaturile de retur scăzute, în condiţii de sarcină redusă.

În cazuri concrete, acest sistem se recomandă pentru:
 Distribuţia sistemului de încălzire la distanţă (centrale
de termoficare);
 Racordarea rezervoarele de stocare tampon;
 Racordarea reţelei secundare la cazanele cu
funcţionare în condensaţie;
 Reglarea zonală la sistemele de încălzire cu
radiatoare şi prin pardoseală, cu temperatura de tur
reglată în funcţie de temperatura exterioară;
 Echipamente de reîncălzire şi de răcire a aerului de
toate dimensiunile.
Exemplu de dimensionare

ΔHmin = 10 + 10 + 3 + 0,7 + 1,2 = 24,9 [kPa]
După ΔH = 30 kPa, cerinţa 2 a fost îndeplinită.
Pasul 2:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetelui de reglare:
(Δpv,min = 10 kPa)

Pasul 3:
Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 4037, cu
dimensiunile DN 15 cu o valoare kvs de 4,0 şi DN 20 cu o
valoare kvs de 6,3. De obicei, se poate pleca de la premiza că
se alege valoarea kvs mai mică, pentru a se atinge pierderea
de presiune necesară.
la kvs = 6,3

Cerinţa 1 nu a fost îndeplinită!
la kvs = 4,0
Dimensiunea ţevii depinde de materialul acesteia şi de
frecarea admisă a fluidului în ţeavă.
Cerinţa 1:
Δpv ≥ ΔpL (Presiunea diferenţială prin robinetul de reglare cu 2
căi trebuie să fie mai mare sau egală cu presiunea diferenţială
de la consumator).

Cerinţa 1 a fost îndeplinită!

Pasul 1:

Robinetul de reglare are o valoare kvs de 4,0 şi dimensiunea
DN 15.

Calcularea presiunii diferenţiale minime disponibile:

Autoritatea ventilului este:

Cerinţa 2:
ΔH ≥ ΔHmin (Presiunea diferenţială disponibilă la distribuitor
trebuie să fie mai mare sau egală cu presiunea diferenţială
minimă necesară)
ΔHmin = ΔpV,min + ΔpL + ΔpSRV + ΔpAb + ΔpSchmu
ΔpSRV minim 3 kPa
Pentru pierderea de presiune la robinetul de închidere (4115)
şi la separatorul de impurităţi (4111 – mărime ochi 0,75 mm)
au fost adăugate valorile kvs pentru dimensiunea DN 25.

Autoritatea ventilului trebuie să fie cuprinsă între 0,35 şi 0,75,
nu trebuie însă să fie mai mică de 0,25, pentru că altfel
sistemul devine instabil.
Pasul 4:
Montarea robinetului de reglare a debitului pe retur.

Stabilirea presiunii diferenţiale care trebuie redusă:

Stabilirea valorii kv

Pentru un robinet cu scaun drept, modelul-4217 cu dimensiunea DN25, rezultă o reglarea prealabilă la 3,3.

2. Sistem cu deviere

Poziţie
1
2
3
4
5
6

Denumire
Robinet de reglare debit
(1a și 1b)
Robinet de reglare cu 3 căi
cu acţionare electrică
Regulator electronic pentru
încălzire
Robinet de închidere
Separator de impurităţi
Senzor de temperatură
exterioară

Articol număr
4217

4117

4037
7712

2117
7712

4017

4218

4113

4215

7793
4115
4111

4112

4125

4218

7793

Tabel 3: Sistem cu deviere

Imagine 3: Sistem cu deviere
Caracteristici:

Utilizare:

Diferenţă de presiune necesară.
Debitul de apă în circuitul primar este
constant şi în circuitul secundar variabil.
Temperatura este variabilă în circuitul primar
(în funcţie de reglarea centrală a
temperaturii) și constantă în circuitul
secundar. Reglarea puterii termice se
realizează prin variaţia debitului.
 Încălzire cu aer cald;
 Răcire;
 Reglare zonală.

Avantaje:

Datorită debitului constant din circuitul primar
nu este necesară utilizarea unei pompe cu
turaţie variabilă. Presiunea diferenţială nu se
modifică şi în acest fel consumatorii nu se
influenţează reciproc.

Dezavantaje:

Temperatura la consumator (unităţile
terminale), corespunde întotdeauna
temperaturii din circuitul primar.

Avantajele hidraulice ale acestui sistem constau în debitele
constante de agent termic în circuitul primar, datorită cărora nu
este necesară utilizarea pompelor cu turaţie variabilă.
Autoritatea hidraulică a robinetului de reglare depinde doar de
puterea termică, altfel spus alegerea vanei cu trei căi nu se
realizează în funcţie de reţeaua de distribuţie, pentru că
funcţionarea ei nu induce nici un fel de modificare în reţea.
Dezavantajul sistemului cu deviere constă în faptul că
întotdeauna la consumator vom avea temperatura din
circuitului primar şi de aceea nu se poate realiza un nivel
separat de temperatură între circuitul primar şi cel secundar.
Utilizarea acestui sistem în cazul cazanelor în condensaţie sau
a încălzirii la distanţă (centrale de termoficare) este
inadecvată, pentru că o parte din debitul din conducta de tur
trece şi se amestecă permanent cu debitul din conducta de
retur, mărindu-i acestuia din urmă temperatura.
Disponibilitatea rapidă a mediului primar de încălzire la
consumator are un mare avantaj din punctul de vedere al
reglării. O funcţionare cu debit constant a sursei de energie,
(în cazul încălzirii sau răcirii) are de asemenea un avantaj din
punctul de vedere al reglării, dar şi din punctul de vedere al
utilizării. Din punct de vedere energetic, constanţa debitului din
circuitul primar aduce cu sine şi dezavantaje, pentru că nu
este posibilă o economisire de energie la pompă.

Pasul 3:
Exemplu de dimensionare

Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 4037, cu
dimensiunile DN 25 cu o valoare kvs de 10,0 şi DN 32 cu o
valoare kvs de 16,0. De obicei, se poate pleca de la premiza
că se alege valoarea kvs mai mică, pentru a se atinge
pierderea de presiune necesară.
la kvs = 16

Cerinţa 1 nu a fost îndeplinită!
Dimensiunea ţevii depinde de materialul acesteia şi de
frecarea admisă a fluidului în ţeavă.

la kvs = 10

Cerinţa 1:
Δpv ≥ ΔpL (Presiunea diferenţială prin robinetul de reglare cu 3
căi trebuie să fie mai mare sau egală cu presiunea diferenţială
de la consumator).

Cerinţa 1 a fost îndeplinită!

Pasul 1:

Robinetul de reglare are o valoare kvs de 10 şi dimensiunea
de DN 25.

Calcularea presiunii diferenţiale minime disponibile:

Autoritatea ventilului este:

Cerinţa 2:
ΔH ≥ ΔHmin (Presiunea diferenţială disponibilă la distribuitor
trebuie să fie mai mare sau egală cu presiunea diferenţială
minimă necesară)
ΔHmin = ΔpV,min + ΔpL + ΔpSRV + ΔpSchmu

Autoritatea ventilului trebuie să fie cuprinsă între 0,35 şi 0,75,
nu trebuie însă să fie mai mică de 0,25, pentru că altfel
sistemul devine instabil.
Pasul 4:

ΔpSRV minimal 3 kPa
Pentru pierderea de presiune la robinetul de închidere (4115)
şi la separatorul de impurităţi (4111 – mărime ochi 0,75 mm)
au fost adăugată valorile kvs pentru dimensiunea DN 40.

Montarea robinetului de reglare a debitului 1a pe retur
Stabilirea presiunii diferenţiale care trebuie redusă:

ΔHmin = 25 + 25 + 3 + 0,8 = 53,8 [kPa]
După ΔH = 70 kPa, cerinţa 2 a fost îndeplinită.
Pasul 2:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetelui de reglare:
(Δpv,min = 25 kPa)

Stabilirea valorii kv

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN40 rezultă o reglarea prealabilă la 4,8.
Pasul 5:
Montarea robinetului de reglare a debitului pe by-pass:
În cazul în care consumatorul trebuie să reducă puterea,
întregul flux de masă trebuie să poată fi deviat prin by-pass.
Cerinţa 3:
ΔpSRV2 = ΔpL
Cerinţa 4:
qby-pass = qS
Din aceste cerinţe poate fi stabilită valoarea kvs a robinetului
de reglare montat pe by-pass:

Poziţie
1

2

3
4
5
6
7
8

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN40 rezultă o reglarea prealabilă la 4,0.

3. Sistem cu injecţie cu vană cu 2 căi

Denumire
Robinet de
reglare debit
(1a și 1b)
Robinet de
reglare cu 2 căi
cu acţionare
electrică
Regulator
electronic
pentru încălzire
Robinet de
închidere
Separator de
impurităţi
Senzor de
temperatură
aplicat pe ţeavă
Clapetă de
sens
Robinet de
descărcare la
presiune
diferenţială

Articol număr
4217

4117

4037
7712

2117
7712

4218

4113

4215

7793
4115

4112

4125

4218

4111
7793
2622
4004

Tabel 4: Sistem cu injecţie cu vană cu 2 căi
Caracteristici:

Utilizare:

În acest sistem, debitul de apă din circuitul secundar este
constant, spre deosebire de sistemul cu vană cu 2 căi.

Diferenţă de presiune necesară.
Debit de apă variabil în circuitul primar şi
constant în circuitul secundar.
Temperatura este variabilă la consumator.
Sisteme de încălzire cu radiatoare, încălzire
prin pardoseală, aeroterme, sisteme de
încălzire la temperaturi joase

Avantaje:

Pentru sisteme cu temperaturi pe retur
scăzute (instalaţii de incălzire la distanţă,
cazane cu condensaţie).
Sunt posibile nivele de temperaturi diferite
pentru circuitul primar şi cel secundar
(de exemplu 90 °C și 45 °C)

Dezavantaje:

Pentru dimensionarea robinetului de reglare,
trebuie să fie cunoscută presiunea
diferenţială disponibilă, iar la regiştrii de
preîncălzire, există pericol de îngheţ în cazul
ţevilor lungi.

Exemplu de dimensionare

Imagine 4: Sistem cu injecţie cu vană cu 2 căi

4017

Dimensiunea ţevii depinde de materialul acesteia şi de
frecarea admisă a fluidului în ţeavă.

Datele sunt preluate din coloana calculată.
Cerinţa 1:
Δpv ≥ ΔpH (Presiunea diferenţială prin robinetul de reglare cu 2
căi trebuie să fie mai mare sau egală cu presiunea diferenţială
de la distribuitor).

Autoritatea ventilului este:

Autoritatea ventilului trebuie să fie cuprinsă între 0,35 şi 0,75,
nu trebuie însă să fie mai mică de 0,25, pentru că altfel
sistemul devine instabil.
Pasul 3:
Montarea robinetului de reglare a debitului 1a pe tur.
Stabilirea presiunii diferenţiale care trebuie redusă:

Pasul 1:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetului de reglare cu 2 căi:
(ΔpV,min = 25 kPa)

Pasul 2:
Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 7762, cu
dimensiunea DN 10 cu o valoare kvs de 1,0. În acest caz,
poate fi selectată o valoare mai ridicată. Diferenţa de presiune
rămasă este redusă prin intermediul robinetului de reglare a
debitului 1a.
la kvs = 6,3

Stabilirea valorii kv

10,3 kPa necesare vor fi diminuate prin intermediul robinetului
de reglare a debitului.
Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN15 rezultă o reglarea prealabilă la 2,9.
Pasul 4:
Montarea robinetului de reglare a debitului 1b pe retur:
Robinetului de reglare a debitului 1b trebuie montat cu o
pierdere nominală de presiune de 3 kPa.

Robinetul de reglare cu 2 căi are o valoare kvs de 1,6 şi
dimensiunea de DN 10.

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN32 rezultă o reglarea prealabilă la 4,3.

4. Sistem cu injecţie cu vană cu 3 căi
La acest sistem hidraulic, debitele volumice în circuitul primar
şi secundar sunt constante.

Imagine 5: Sistem cu injecţie cu vană cu 3 căi
Poziţie
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire
Robinet de reglare
debit (1a și 1b)
Robinet de reglare
cu 3 căi cu
acţionare electrică
Regulator
electronic pentru
încălzire
Robinet de
închidere
Separator de
impurităţi
Senzor de
temperatură aplicat
pe ţeavă
Clapetă de sens
Robinet de
descărcare la
presiune
diferenţială

Articol număr
4217 4117 4017 4218
4037 2117
7712 7712

Utilizare:

Sisteme de încălzire cu radiatoare,
sisteme de încălzire la temperaturi joase, cu
temperaturi aproximativ egale în circuitul
primar şi cel secundar, regiştrii de încălzire,
instalaţii de încălzire în pardoseală.

Avantaje:

Datorită debitului volumic constant în circuitul
primar rezultă o capacitate foarte bună de
reglare a sistemului.

Dezavantaje:

Temperaturile din circuitul primar şi cel
secundar trebuie să fie aproximativ egale.
Temperatura pe retur creşte permanent,
motiv pentru care soluţia nu poate fi folosită
la sistemele de încălzire la distanţă sau la
cele cu cazane în condensaţie.

Avantajele acestui sistem constau în timpii morţi în funcţionare
reduşi sau chiar inexistenţi, pentru că la robinetul de reglare
există permanent apă caldă disponibilă. Această caracteristică
este utilă la utilizarea corpurilor de încălzire, unde este nevoie
rapid de cantităţi foarte mari de energie. Un alt avantaj deja
menţionat este autoritatea ventilului de reglare de aproape 1,
pentru că în tronsoanele cu debit variabil nu există aproape
nici o pierdere de presiune. De asemenea, la acest sistem
este posibilă utilizarea de temperaturi diferite în circuitul primar
şi în cel secundar.
Exemplu de dimensionare

7793
4115 4112 4113 4215 4125 4218
4111
7793
2622
4004

Tabel 5: Sistem cu injecţie cu vană cu 3 căi
Caracteristici:

Temperatura variabilă în circuitul secundar.

Diferenţă de presiune necesară.
Debit de apă constant în circuitul primar şi în
cel circuitul secundar.

Dimensiunea ţevii depinde de materialul acesteia şi de
frecarea admisă a fluidului în ţeavă.

Cerinţa 1:
Δpv > 3 kPa
Pasul 1:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetelui de reglare cu 3 căi:

(Tronsoanele cu debite variabile se limitează la piesa de bypass)
Pasul 3:
Montarea robinetului de reglare a debitului 1a pe tur:
Stabilirea presiunii diferenţiale care trebuie redusă:

Pasul 2:

Stabilirea valorii kv

Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 4037, cu
dimensiunile DN 32 cu o valoare kvs de 16,0 şi DN 40 cu o
valoare kvs de 25,0.
la kvs = 25

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN40 rezultă o reglarea prealabilă la 3,0.
Pasul 4:
Montarea robinetului de reglare a debitului 1b pe retur:

la kvs = 16

Robinetul de reglare cu 3 căi are o valoare kvs de 16 şi
dimensiunea de DN 32.
Autoritatea ventilului este:

Robinetului de reglare a debitului 1b trebuie montat cu o
pierdere nominală de presiune de 3 kPa.

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN40 rezultă o reglarea prealabilă la 5,8.
Pasul 5:
Montarea robinetului de reglare pe by-pass:
În cazul în care consumatorul trebuie să reducă puterea,
întregul flux de masă trebuie să poată fi deviat prin by-pass.

II. Sisteme hidraulice din instalaţiile de încălzire pentru conexiuni fără presiune diferenţială
Diferite sisteme în tehnica reglării nu permit nici un fel de presiuni diferenţiale la distribuitor. În cazul acestor sisteme trebuie să se ţină
cont de faptul că fiecare consumator – chiar şi cu putere redusă – necesită propria lui pompă.
În cazul conexiunilor fără presiune diferenţială, există două sisteme de bază: cu amestec şi cu dublu amestec.
Sisteme hidraulice pentru conexiuni fără presiune diferenţială şi distribuitoare hidraulice decuplate, fără presiune.
Practica a demonstrat că decuplarea hidraulică a circuitelor generatoarelor de căldură şi a circuitelor consumatorilor de căldură este
foarte avantajoasă. Prin utilizarea unei decuplari hidraulice, în ciuda debitelor volumice foarte variate de la generatoarele de căldura,
sunt asigurate relaţii constate la consumatori. În acest fel, rezultă condiţii mai bune pentru comportamentul general al întregii instalaţii.

1. Sistem cu amestec
Spre deosebire de sistemul de deviere, acest sistem hidraulic
lucrează cu un debit variabil de apă în circuitul primar şi un
debit constant de agent termic în circuitul secundar. În cazul
reglării, la sistemul de amestec, pentru consumatori este vorba
de o reglare cu temperaturi variabile şi cu debite constante.
Acest tip de sistem hidraulic este cel mai răspândit în tehnica
de încălzire, pentru că poate fi realizat foarte uşor.

Poziţie
1

2

3
4
5
6

7
8

Denumire
Robinet de
reglare debit
Robinet de
reglare cu 3
căi cu
acţionare
electrică
Regulator
electronic
pentru
încălzire
Robinet de
închidere
Separator de
impurităţi
Senzor de
temperatură
exterioară
Senzor de
temperatură
aplicat pe
ţeavă
Clapetă de
sens

Articol număr
4217

4117

4037
7712

2117
7712

4017

4218

4113

4215

7793
4115

4112

4125

4218

4111
7793

7793
2622

Tabel 6: Sistem cu amestec

Imagine 6: Sistem cu amestec

Caracteristici:

Fără diferenţă de presiune.
Debit de apă variabil în circuitul primar
şi constant în circuitul secundar.
Temperatură variabilă în circuitul secundar.

Utilizare:

Sisteme de încălzire cu radiatoare,
aeroterme.

Avantaje:

Datorită debitului volumic constant din
circuitul secundar rezultă o capacitate foarte
bună de reglare.

Dezavantaje:

Temperatura din circuitul primar şi secundar
trebuie să fie aproximativ egale.
Aceasta înseamnă că un sistem de încălzire
cu temperaturi scăzute nu poate fi cuplat la
un sistem de încălzire cu temperaturi
ridicate. Nu este permisă nici un fel de
presiune diferenţială în circuitul primar.

Robinetul de reglare de pe retur serveşte la limitarea debitului.
Exemplu de dimensionare

la kvs = 4,0

Robinetul de reglare are o valoare kvs de 4,0 şi dimensiunea
de DN 15.
În circuitul primar există două robinete de închidere (41153/4") şi un separator de impurităţi (4111-3/4" mărime ochi 0,75
mm).
Autoritatea ventilului este:

Dimensiunea ţevii depinde de material şi de fecarea
admisă a fluidului în ţeavă; datele sunt preluate din coloana
calculată.

Pierderea de presiune de la robinetul de amestec cu 3 căi
trebuie în plus recuperată de la pompă.
Pasul 3:
Montarea robinetului de reglare a debitului la 3 kPa

Pasul 1:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetelui de reglare cu 3 căi:
(ΔpV,min = 3 kPa)
Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN20 rezultă o reglarea prealabilă la 3,7.
Pasul 2:
Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 4037, cu
dimensiunile DN 20 cu o valoare kvs de 6,3 şi DN 15 cu o
valoare kvs de 4,0. De obicei, se poate pleca de la premiza că
se alege valoarea kvs mai mică, pentru a se atinge pierderea
de presiune necesară.
La kvs = 6,3

2. Sistem cu dublu amestec
O altă formă a sistemului de amestec este sistemul de
amestec cu piesă fixă de by-pass, care se foloseşte în cazul
aplicaţiilor la care apar diferenţe între nivelul de temperatură
din circuitul primar şi din cel secundar. De data aceasta, piesa
de by-pass se află în circuitul secundar în faţa robinetului de
reglare, prin care curge o cantitate permanentă de agent
termic de retur, indiferent de poziţia vanei cu 3 căi. Folosirea
acestui sistem este frecventă la sistemele de încălzire prin
pardoseală, precum şi la recuperatoarele de căldură,
rezervoare şi termocentrale.
Sistemul de amestec se realizează cu vane de reglare cu 3 căi
şi legarea directă a circuitului primar la generatorul de căldură.

Dezavantaje:

Temperatura pe tur din circuitul primar
trebuie să fie neapărat mai ridicată decât
temperatura pe tur din circuitul secundar. Nu
este permisă nici un fel de presiune
diferenţială în circuitul primar. La utilizarea
unui distribuitor sub presiune trebuie
neapărat folosit un sistem de amestec „fără
presiune”.

Exemplu de dimensionare

Imagine 7: Sistem cu dublu amestec
Poziţie
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire
Robinet de reglare debit
(1a și 1b)
Robinet de reglare cu 3
căi cu acţionare electrică
Regulator electronic
pentru încălzire
Robinet de închidere
Separator de impurităţi
Senzor de temperatură
exterioară
Senzor de temperatură
aplicat pe ţeavă
Clapetă de sens

Articol număr
4217 4117 4017 4218
4037 2117
7712 7712
7793
4115 4112 4113 4215 4125 4218
4111
7793
7793
2622

Tabel 7: Sistem cu dublu amestec
Caracteristici:

Utilizare:

Avantaje:

Dimensiunea ţevii depinde de material şi de fecarea
admisă a fluidului în ţeavă.

Fără diferenţă de presiune.
Debit de apă constant în circuitul primar
şi în circuitul secundar.
Temperatură variabilă în circuitul secundar.
Sisteme de încălzire la temperaturi joase cu
temperaturi diferite în circuitul primar şi
cel secundar. Potrivit pentru sistemele de
încălzire prin pardoseală și la sistemele de
încălzire cu temperaturi ridicate.
La utilizarea la distribuitoare fără presiune
sau cu presiune scăzută, autoritatea
robinetului de reglare este aproape 1, ceea
ce înseamnă capacitate foarte bună de
reglare. Poate fi folosit la conectarea unui
sistem de încălzire cu temperaturi scăzute
(de exemplu 90 °C și 45 °C).

Pasul 1:
Calcularea valorii kv teoretice a robinetelui de reglare cu 3 căi:
(ΔpV,min = 3 kPa)

Pasul 2:
Selectarea valorii kvs din seria de construcţie a robinetului.
Robinetele utilizate sunt din seria constructivă 4037, cu
dimensiunile DN 20 cu o valoare kvs de 6,3 şi DN 15 cu o
valoare kvs de 4,0. De obicei, se poate pleca de la premiza că
se alege valoarea kvs mai mică, pentru a se atinge pierderea
de presiune necesară.

La kvs = 6,3

Pasul 3:
Montarea robinetului de reglare a debitului la 3 kPa

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN40 rezultă o reglarea prealabilă la 5,3.

La kvs = 4,0

Pasul 4:
Montarea piesei de by-pass
Debitul de la piesa de legătură rezultă din:

Robinetul de reglare are o valoare kvs de 4,0 şi dimensiunea
de DN 15.

Montarea robinetului de reglare a debitului 1b se realizează la
perderea de presiune a robinetului de reglare (7,6 kPa)

Autoritate ventil:

Pierderea de presiune de la robinetul de amestec cu 3 căi
trebuie în plus recuperată de la pompă.

Pentru un robinet cu scaun drept model-4217 cu dimensiunea
DN32 rezultă o reglarea prealabilă la 4,0.
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