Progresívne vykurovacie systémy - sálavé stropné vykurovanie plynovými
infražiaričmi
Vykurovanie plynovými infražiaričmi - všeobecne
Veľkoobjemové priestory s veľkou konštrukčnou výškou , ako sú napr. niektoré výrobné haly,
údržbárske dielne, sklady, telocvične a pod. sa vyznačujú vysokou energetickou náročnosťou
súvisiacou so zabezpečením tepelnej pohody a predpísanej hygienickej výmeny vzduchu. V minulosti
bolo vykurovanie takýchto objektov riešené v prevažnej miere systémom teplovzdušného vykurovania,
ba dokonca vykurovacími systémami s registrami z hladkých či rebrových rúr. Po zreálnení (zdražení)
cien palív a energie, ale tiež v prevažnej miere po zmene účelu využitia objektov alebo ich
prevádzkového režimu (zníženie zmennosti), sa tieto vykurovacie systémy ukazujú ako málo
efektívne. Vhodným riešením na zníženie energetickej náročnosti sa javí sálavé stropné vykurovanie
plynovými infražiaričmi. Jeho výhodnosť je zrejmá z nasledujúceho popisu systémov a schém
porovnania s klasickým teplovzdušným vykurovaním.

Plynové infražiariče
Plynové infražiariče sú zdrojom sálavého tepla s vysokou povrchovou teplotou, pričom ich sálajúca
plocha môže byť malá. Moderné plynové infražiariče spaľujú plyn na zohriatie špeciálneho radiačného
povrchu. Povrch je zohrievaný kontaktom s priamym plameňom alebo so spaľovanými plynmi.
Plynové infražiariče sa delia na :
- tmavé infražiariče
- svetlé infražiariče
- kombinované
Plynové infražiariče (tmavé alebo svetlé) sú zariadenia, ktoré sa využívajú na vykurovanie veľkých
priestorov (priemyselných hál, skladov, krytých tržníc, športových hál, telocviční, kostolov a pod.).
Optimálne sú stavby s takou výškou, aby výšky zavesenia žiaričov boli v rozmedzí 4 – 8 m. Možno ich
použiť aj v prašných prevádzkach, pretože ich prevádzka je umožnená prívodom spaľovacieho
vzduchu z vonkajšieho prostredia ale zanášanie povrchu zhoršuje ich účinnosť a je potom potrebné
venovať pozornosť ich čisteniu a údržbe..

1. Tmavé plynové infražiariče
Pri tmavých plynových infražiaričoch prebieha spaľovanie vo vnútri spaľovacích komôr. Tieto komory
môžu byť trubice alebo panely, môžu mať kovové alebo keramické komponenty. Väčšinou bývajú
vybavené ventilátorom na odvod spalín.
Tmavé infražiariče, známe tiež ako sálavé plynové teplomety, pracujú pri povrchových teplotách 350 –
550°C.
Kompaktné infražiariče sú špeciálnym typom tmavých infražiaričov. Pracujú pri povrchových teplotách
do 150°C. Sálavé potrubie sa vedie pod stropom haly tak, aby sálaním rovnomerne pokrylo celú
vykurovanú plochu. Vyrábajú sa individuálne pre rôzne dĺžky a výkony podľa potreby haly. Jedným
zariadením je možné rozviesť po hale teplo s príkonom napr. 2,5 MW.

2. Svetlé plynové infražiariče
Pri svetlých plynových infražiaričoch býva zdrojom sálania keramická doska, ktorá sa bezplamenným
povrchovým spaľovaním plynu zohrieva na teplotu 800 – 900 °C, alebo katalyzátor, ktorý spôsobuje
oxidáciu bez dosiahnutia viditeľných plameňov.
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Zdrojom sálania svetlých plynových infražiaričov s pórovitou doštičkou býva doštička z ťažko
taviteľného materiálu (porézna keramika, keramika s vyvŕtanými otvormi, nehrdzavejúca oceľ alebo
kovová mriežka prípadne dierovaný plech.) Infražiariče sú uzatvorené okrem hlavného povrchu
smerom k vykurovanému priestoru. Spaľovacia zmes plynu a vzduchu vstupuje do injektora,
prechádza cez ťažko taviteľný materiál k nekrytej časti a distribuuje sa rovnomerne pórovitým
povrchom ťažko taviteľného materiálu. Spaľovanie prebieha rovnako na celom nekrytom povrchu.
Plameň vstupuje do pórov doštičky, ktorá po rozžeravení sála. Povrchová teplota doštičky býva ~
900°C. Svetlé infražiariče s pórovitou doštičkou bývajú vybavené atmosférickým horákom.
Infražiariče využívajúce katalytickú oxidáciu sú podobné svetlým infražiaričom s pórovitou
doštičkou v konštrukcii, vzhľade a prevádzke, ale žiaruvzdorným materiálom je väčšinou sklená vata
a radiačným povrchom je katalyzátor, ktorý spôsobuje oxidáciu bez dosiahnutia viditeľných plameňov.

3. Kombinované plynové infražiariče
Kombinované infražiariče majú činnú sálavú plochu z keramiky zohrievanú na~ 800°C (svetlý
infražiarič). Odvod spalín je do interiéru pod infražiaričom. V zákryte sa vytvára teplá vrstva spalín,
ktorá ohrieva postranné krídelká na 300 až 500°C,čím sa z nich vytvára sálavá plocha (tmavý
infražiarič).

Výhody vykurovania plynovými infražiaričmi, možnosti úspor
Vo vyspelých štátoch Európy koncepciu vykurovania veľkopriestorových objektov ovplyvnilo
používanie plynových infražiaričov. Ustupuje sa od centrálnych zdrojov tepla, rozvodov horúcej vody,
prípadne pary v priemyselnom závode (pokiaľ nie je nevyhnutná pre technologický proces).
Odporúčajú sa menšie plynové kotolne pre administratívne budovy a menšie objekty, zatiaľ čo
veľkopriestorové objekty sa vykurujú energeticky úspornejšími sálavými sústavami – plynovými
infražiaričmi. Nie je to určite módny trend, ale logický dôsledok racionálneho prístupu k využívaniu
primárnych zdrojov energie.
Výhodou vykurovania plynovými infražiaričmi na báze zemného plynu je aj lacnejšia distribúcia
zemného plynu do miesta spotreby a jeho spaliny môžu byť v plynových infražiaričoch využité na
vykurovanie priamo, bez ďalšieho energonosiča ako je para, teplá či horúca voda. Možné úspory
energie sú preto omnoho vyššie ako pri využívaní plynu na výrobu pary či horúcej vody. Porovnanie
z hľadiska vplyvu vykurovacích systémov na tepelné straty veľkopriestorových objektov je zrejmé
z obr. č.1. Vyplýva z neho, že objekty so sálavým vykurovaním vykazujú podstatne nižšie straty ako
s vykurovaním konvekčným.

Obr.č.1
Z obr. č.1 je zrejmé aj to, že v dôsledku nižšej teploty pod strechou sú nižšie tepelné straty a zároveň
podstatne priaznivejšia teplota podlahy a celkove rovnomernejšia teplota v pobytovej (pracovnej)
zóne, čo je tiež veľmi dôležitý efekt.
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Porovnanie celkovej účinnosti využitia primárneho paliva pri centrálnom vykurovaní a vykurovaní
infražiaričmi na obr. č.2

Obr.č.2
Z porovnania celkovej účinnosti využitia primárneho paliva sa výhodnosť sálavých vykurovacích
systémov pri vykurovaní veľkopriestorových objektov prejavuje ešte výraznejšie.
Využitie plynových infražiaričov je spojené s ďalšími výhodami:
a) na pracoviskách so sálavým vykurovaním infražiaričmi je zabezpečená lepšia tepelná pohoda,
pretože teploty vzduchu pri podlahe sú o 2 až 3 °C vyššie ako vo výške1,5 nad podlahou.
b) je rovnomernejšie rozložený teplotný gradient v celej výške vykurovanej haly medzi plynovými
infražiaričmi a podlahou ( viď. Obr. č.4).
c) pri sálavom vykurovaní infražiaričmi sa v hale nevíri prach.
d) použitie infražiaričov sa významne podieľa na ochrane životného prostredia tým, že šetrí palivo
a toto palivo(zemný plyn) je vzhľadom na životné prostredie najvýhodnejšie.
e) pri vykurovaní plynovými infražiaričmi nie je potrebné ďalšie médium, oproti teplovodnému,
horúcovodnému či parnému vykurovaniu, je vylúčená spotreba vody.
f) ohrev po rannom spustení infražiaričov je veľmi rýchly, za 10 až 25 min. sa na pracoviskách
dosiahne globálna tepelná pohoda.
g) pri správnom návrhu riadenia výkonu infražiaričov možno zabezpečiť oddelené vykurovanie
vybraných pracovísk, jednotlivých častí haly (zónové vykurovanie – Obr. č.3) ), prípadne
reguláciou výkonu pre celý priestor postupným zapájaním jednotlivých sekcií do prevádzky od 25
až do 100 %.
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Obr. č.3
Zónové vykurovanie

h) pružnejšia regulovateľnosť vykurovania, rýchlejšia reakcia na regulačné podnety.
i) v konečnom dôsledku podstatne nižšia spotreba primárnej energie na zabezpečenie žiadanej
tepelnej pohody
Obr.č.4
Výškové rozdelenie teplôt (orientačné) pri sálavom a teplovzdušnom vykurovaní:

4

Popis infražiaričov s vlastnou inteligenciou

Infražiarič s vlastnou inteligenciou
IQ infražiariče patria do kategórie inteligentných zariadení s integrovaným mikroprocesorovým
riadením. Majú integrované funkcie optimalizácie spaľovacieho procesu a samodetekcie poruchy.
Systém vykurovania je možné veľmi jednoducho integrovať buď do existujúceho energetického
riadenia podniku, alebo vybudovať vlastný komplexný systém vykurovania a riadenia klimatických
podmienok vo výrobných halách schopný okamžite reagovať na nové požiadavky naň kladené.
Nie sú spínané privedením napájacieho napätia a je ich možné trvale pripojiť na ľubovoľný zdroj
230V~.
Disponujú vlastnou inteligenciou, takže k svojmu riadeniu nepotrebujú žiadny iný riadiaci systém.
Odvod spalín z infražiaričov môže byť realizovaný do vykurovaného priestoru, alebo do vonkajšieho
prostredia, podľa požiadaviek na pracovné prostredie a podľa technických možností.
Do vonkajšieho prostredia môžu byť spaliny odvedené samostatne z každého jedného infražiariča,
alebo spoločným komínovým výduchom. Pri centrálnom odvedení spalín sú spaliny spoločne
odsávané ventilátorom.
Pri definitívnom návrhu riešenia, možno zvážiť aj použitie infražiaričov s rekuperáciou a
recykláciou, ktoré majú tieto výhody:
a) Majú spoločnú spaľovaciu a ventilátorovú komoru;
b) Konštrukcia horákovej skrine zabezpečuje rekuperáciu a recykláciu spalín a tým zvyšuje účinnosť
zariadenia;
c) Sú dodávané s vysoko teplotne odolnou sálavou rúrou;
d) Vďaka jedinečnému riešeniu konštrukcie nepoznajú problém tepelných dilatácií;
e) Vyznačujú sa veľkou spoľahlivosťou, stabilitou výkonu, nízkymi emisiami a nízkymi prevádzkovými
nákladmi.
Zákazník vhodný pre aplikáciu sálavého stropného vykurovania:
1. prevádzkujúci veľkoobjemové výrobné i nevýrobné objekty
2. prevádzkujúci staršie objekty s nevyhovujúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami
3. u ktorého došlo z určitých organizačných alebo prevádzkových zmien k zníženiu plošného využitia
objektov
4. došlo k zníženiu zmennosti výroby oproti obdobiu, kedy bol objekt s pôvodným vykurovacím
systémom vybudovaný
5. objekt má prerušovaný režim vykurovania
6. došlo k zmene účelu využitia objektu
7. vykurovací systém je zastaraný, za hranicou životnosti a zákazník uvažuje s jeho rekonštrukciou
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Príklady aplikácií tmavých plynových infražiaričov.
Vo výrobnej hale alebo sklade

V hale so žeriavovou dráhou

V železničnom depe
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V telocvični

V športovej hale

Príklady použitia svetlých plynových infražiaričov
Na vykurovanie sakrálnych stavieb (kostolov)
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Na rozmrazovanie železničných vagónov

Vykurovanie (temperovanie) skladov
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