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Oblasť techniky
Technické riešenie spadá do oblasti vykurovacích systémov, ktorá je súčasťou odboru stavebníctvo.
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Doterajší stav techniky
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Systémy sálavého kúrenia s využitím tepelného média v podobe vody využívajú na prenos tepla rúrky inštalované v roznášacej vrstve. Rúrky na systémy podlahového kúrenia, stenového a stropného kúrenia alebo
chladenia sú vyrábané z kombinácie rôznych materiálov, aby sa dosiahli také vlastnosti rúrok, ktoré umožnia
dobrú tepelnú vodivosť a odovzdávanie tepla, odolnosť proti abrazívnemu opotrebovaniu pevných častíc rozpustených vo vode, ktoré z dlhodobého hľadiska vznikajú vo vode vplyvom oxidácie v podobe inkrustov.
Vznik inkrustov priamo súvisí so stupňom ochrany rúrky proti difundácii vzdušného kyslíka (podľa ISO
17455), s obsahom minerálov vo vode, ktorá sa do vykurovacieho systému dopĺňa, inhibítorov, ako aj použitých materiálov tvoriacich vykurovaciu sústavu ako celok. Preto sa požiadavky na kvalitu vykurovacej vody
v posledných rokoch sprísňujú, pričom snahou odborníkov v tejto oblasti techniky je zakotviť požiadavky aj
legislatívne. Príkladom je smernica VDI 2035 (SWKI 97-1, ÖNORM H5195-1) a DIN EN 14868.
V súčasnosti sa pre systémy sálavého kúrenia alebo chladenia využíva takmer výhradne systém, kde rúrky
po inštalácii vytvoria pevnú súčasť stavby v súlade s normou STN EN 1264-4. Uvedená norma uvádza aj požiadavky na rúrky, medzi ktorými je požadovaná životnosť 50 rokov, kde pri dodržaní požiadaviek na kvalitu
vody reálna životnosť presahuje požadovaný čas. Podrobnejšie požiadavky na vlastnosti rúrok z jednotlivých
materiálov sú stanovené v normách EN ISO 15874-1 (na rúrky z materiálu PP), EN ISO 15875-1 (na rúrky
z materiálu PE-X), ISO 15876-1 (na rúrky z materiálu PB-Polybutén) a EN ISO 22391-1:2007 (na rúrky
z materiálu PE-RT). Na trh EÚ sú dovážané rúrky takmer výhradne z kombinácie uvádzaných materiálov,
a to v súlade s normou EN ISO 21003, pričom snahou výrobcov je ponúknuť také vyhotovenie rúrok, aby
zodpovedalo normám a zároveň sa odlišovalo materiálno-technickým vyhotovením od svojej konkurencie.
Rúrky teplovodného systému kúrenia alebo chladenia sú pripojené na rozdeľovač, ktorý je funkčným
a dôležitým prvkom vykurovacieho systému, zabezpečujúci rovnomernú distribúciu tepla do jednotlivých
okruhov a hydraulické vyváženie jednotlivých okruhov (STN EN 1264-4) regulačnými armatúrami, ktoré sú
súčasťou rozdeľovača. Rozdeľovač je vhodne umiestnený – napríklad v stene pri podlahovom a stenovom
kúrení a v strope pri stropnom chladení. Vizuálna kontrola teploty na vstupe do jednotlivých okruhov, ale
najmä teploty na vratnom potrubí každého okruhu bez meracieho technického zariadenia, nie je možná. Na
meranie teploty je možné využiť termokameru alebo bezkontaktný teplomer. Podmienkou je správne nastavenie parametrov emisivity v meracom prístroji a druhou podmienkou je mať takýto merací prístroj
k dispozícii, čo v praxi nie je bežné.
Podstata technického riešenia
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Na účely pravidelných kontrol potrubných systémov s rozdeľovačom, servisné účely alebo účely hydraulického vyváženia v prípade inštalácií, kde na rozdeľovači chýbajú vizuálne ukazovatele prietoku alebo tieto
mechanické prvky po rokoch prevádzky prestávajú plniť svoj účel z dôvodu mechanického opotrebovania
alebo zanesenia inkrustami, rieši tento problém rúrka, ktorej materiálové zloženie umožňuje meniť farbu povrchovej vrstvy v závislosti od teploty, pričom využíva vlastnosti termochromických materiálov použitých
pri výrobe rúrky. Už pri prvotnom pohľade na rúrku zapojenú do rozdeľovača, v ktorom prúdi voda s určitou
teplotou, je teda možné konštatovať podľa farby rúrky, či rúrka dosiahla výrobcom definovanú minimálnu
teplotu, alebo nie, a teda či v každom z okruhov rozdeľovača prebieha odovzdávanie tepla adekvátne. Tento
jav je teda možné vhodne nastaviť na každý účel použitia rúrky zvlášť (chladenie, kúrenie) alebo pre potreby
iných technických požiadaviek, a to v rôznych farbách pigmentov. Ako termochromická vrstva môže slúžiť
napríklad polyoxymetylén melamín-cholesterol, ktorý sa v podobe pigmentov môže nanášať buď potlačou,
alebo pridávaním do vrchnej vrstvy rúrky v procese vstrekovania plastov.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Prvý obrázok znázorňuje technické vyhotovenie štvorvrstvovej rúrky s jadrom z polybuténu, ako aj ostatných funkčných vrstiev vrátane termochromickej vrstvy, ktorá je súčasťou materiálu vonkajšieho plášťa rúrky v celej svojej homogénnej ploche – celý plášť rúrky má termochromickú vlastnosť.
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Druhý obrázok znázorňuje technické vyhotovenie štvorvrstvovej rúrky s jadrom z polybuténu, ako aj ostatných funkčných vrstiev vrátane termochromickej vrstvy, ktorá je čiastočnou súčasťou materiálu vonkajšieho plášťa rúrky – časť plášťa rúrky má termochromickú vlastnosť.
Tretí obrázok znázorňuje technické vyhotovenie štvorvrstvovej rúrky s jadrom z polybuténu, pri technológii potlače termochromickou vrstvou do vrchnej vrstvy plášťa rúrky – plášť rúrky môže byť potlačený celoplošne alebo iba čiastočne.
Príklady uskutočnenia
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Rúrka tohto konštrukčného vyhotovenia s jadrom z vnútornej vrstvy 1 z polybuténu sa vyznačuje najvyššou vrubovou húževnatosťou a odolnosťou proti opotrebovaniu abrazívnymi časticami spomedzi bežne používaných termoplastov. Vrstva 2 hliníkovej fólie tvorí stopercentnú kyslíkovú bariéru proti difundácii vzdušného kyslíka do teplonosného média. Vrstva 3 polyesterových vlákien zvyšuje odolnosť rúrky proti tlaku
média v systéme. Vrchná vrstva 4 z teplotne odolného polyetylénu chráni jadro rúrky, do ktorej je pridaný
termochromický pigment 5, ktorý poskytuje vizuálnu informáciu o teplote pri jej dosiahnutí.
Ďalším príkladom vyhotovenia je nanesenie pigmentov do vrchnej vrstvy rúrky čiastočne alebo technológiou potlače v závislosti od technológie použitej pri výrobe rúrok. Príklady vyhotovenia sú znázornené na obrázkoch.
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Priemyselná využiteľnosť
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Štvorvrstvovú rúrku s termochromickou vrstvou je možné využiť pre systémy podlahového kúrenia, rozvody radiátorov, stenového kúrenia a chladenia a systémy stropného kúrenia a chladenia. Termochromická
vrstva umožňuje vizuálnu kontrolu teploty teplonosného média v rúrke, a to bez použitia akéhokoľvek externého meradla či už kontaktného, alebo bezkontaktného.
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NÁROKY NA OCHRANU
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Štvorvrstvová polybuténová rúrka s termochromickou vrstvou, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je
tvorená vnútornou vrstvou (1) z polybuténu, vrstvou (2) hliníkovej fólie, vrstvou (3) z polyesterových
vlákien a vrchnou vrstvou (4) z teplotne rezistentného polyetylénu s prídavkom termochromických pigmentov (5) nanesených potlačou alebo pridaných do homogénnej vrchnej vrstvy rúrky alebo jej časti.
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