Eliminer gasser fra
HVAC-anlegg for lengre
levetid og bedre ytelse

Ytelsen, effektiviteten og levetiden til vannbårne varme- og kjøleanlegg er tett knyttet til kvaliteten på systemvannet.
Ettersom gasser i vannet, og da i hovedsak oksygen, nitrogen og karbondioksid, har en negativ effekt på vannkvaliteten, er
det fundamentalt viktig at disse elimineres raskt og effektivt.
Det er en rekke faktorer som bidrar til ansamling av gasser i vannbårne anlegg. Ved etterfylling vil det tilføres gasser
som transporteres gjennom anlegget og deretter, siden gasser er lettere enn vann, stiger opp til overflaten. Uten effektiv
avgassing vil det samle seg luft på de høyeste punktene, som igjen vil løse seg opp i vannet når systemet settes under trykk.
Når temperaturen øker og vannet varmes opp vil gassens løselighet i vann minske. Gasser blir blir frigjort og danner bobler
som sirkulerer sammen med systemvannet.
Hvis det statiske trykket i et anlegg i drift faller under det atmosfæriske trykket på enkelte punkter, vil det kontinuerlig bli
sugd inn luft utenfra. Vanlige årsaker til lavt trykk i anlegg omfatter for små eller feilplasserte ekspansjonskar, utilstrekkelig
åpningstrykk og lekkende ventiler og koblinger.
Gassansamlinger i form av luftlommer og mikro- og makrobobler, samt usynlige gasser oppløst i vannet, utgjør alle en trussel
mot varme- og kjøleanleggenes effektive drift og levetid. Luftlommer og bobler har negativ effekt på vannstrømmen og
dermed varmeoverføringsevnen, noe som reduserer anleggets termiske virkningsgrad og øker driftskostnadene. Ekstrem
ansamling av frie gasser vil også hemme sirkulasjonen. Dette gjelder særlig luftlommer i radiatorer og andre terminalenheter
da disse hindrer vannsirkulasjon og kan gi en dramatisk reduksjon i avgitt effekt på hele 80 %. Energiforbruket vil da gå
opp ettersom brukeren øker kjelens utløpstemperatur og pumpens hastighet for å kompensere for manglende komfort ved
redusert varmeeffekt fra radiatoren. Vedvarende ansamlinger av luft kan også gi støy i rør og koblinger samt «gurgling» i
radiatorer. I tillegg kan oksygenet i luften som føres gjennom anlegget reagere med viktige metallkomponenter produsert
i jern eller stål. Dette vil kunne gi rustdannelse og dermed elektrokjemisk korrosjon samt avsetninger av smuss og slam.
Ettersom korrosjon og forurensning har en svært skadelig effekt, er det helt avgjørende at oksygen blir eliminert fra anlegget.
Ansamling av smuss og slam kan forårsake lokal overoppheting mens rustpartikler kan øke ujevnhetene og dermed minske
diameteren innvendig i rørene, noe som kan gi redusert varmeoverføring samt større trykkfall og væskehastighet i det
vannbårne systemet. Alt dette kan bidra til en økning i kostnadene for drift av den elektriske pumpen på opptil 35 % i
løpet av anleggets første år i drift. Rustpartikler som bæres med vannstrømmen kan også blokkere ventiler og kan, som
resultat av erosjon, perforere kostbare komponenter – noe som fører til ekstra vedlikeholdskostnader og dyre ikke-planlagte
nedstengninger, eller i verste fall totalsvikt i anlegget.
Alle disse problemene kan enkelt forebygges med permanent avgassingsløsning i anlegget. Ved å installere avluftningsventiler
på toppen av vannbårne varme- og kjøleanlegg, kan luft fjernes automatisk og på sikker måte. For at slike ventiler skal
fungere effektivt, må vannet stå stille for å unngå at luftansamlinger blir ført gjennom anlegget med vannstrømmen. Selv
om slike avluftningsventiler ikke egner seg for rør med gjennomstrømning når anlegget er i gang, er de en effektiv løsning
for eliminering av luft ved fylling og tapping av anlegg, samt for desentralisert avluftning av radiatorer.
Den mest effektive løsningen for fjerning av både makro- og mikrobobler fra systemvannet i et anlegg i drift, er bruk av
utskilleranordninger som reduserer gjennomstrømningens hastighet slik at boblene stiger opp og kan skilles ut fra vannet.
De utskilte gassene blir deretter vanligvis fjernet ved hjelp av en integrert automatisk avluftningsventil på toppen av
utskilleranordningen. Da utskillere kun kan fjerne frie bobler som allerede finnes i anlegget, må de installeres på steder der
bobler oppstår naturlig, dvs. der trykket er lavest eller/og temperaturen er høyest.
Når det gjelder oppløste gasser, som utgjør en stor del av luften i et anlegg, vil den beste løsningen være avgassing.
Avgassingsløsninger fungerer på én av to forskjellige måter. Termisk avgassing, som i hovedsak brukes i varmeanlegg, er
avhengig av høye temperaturer for å redusere gassens løselighet i vann slik at den kan skilles ut, mens trykkreduserende
avgassing bruker lavere trykk til å omdanne den oppløste gassen til frie mikrobobler som deretter kan fjernes fra anlegget.
Trykksenkningsavgassing, som i flere år har vist seg å være en svært god og effektiv løsning for HVAC-anlegg i bygninger,
avleder systemvann og reduserer trykket noe slik at oppløste gasser omdannes til frie mikrobobler. De frie boblene slippes
deretter ut og vannet føres tilbake til anlegget.
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ANBEFALT BRUK – AVGASSINGSENHETER (VAKUUMAVGASSING) VS. MIKROBOBLEUTSKILLERE
Statisk høyde for det hydroniske anlegget over
tilkoblingspunktet til mikrobobleutskiller eller
trykkbaserte avgassingsenheter [m]
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Trykkbasert vakuumavgassing krever ekstern strøm
forsyning for å senke trykket til et nivå som ligger under
det atmosfæriske trykket. Selv oppløste gasser vil da delvis
omdannes til frie bobler og kan fjernes. Avgassingsmetode
er relativt lite avhengig av anleggets parametere og er
derfor universalt anvendelig.
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• Mikrobobleutskillere fungerer uten ekstern strømforsyning.
De kan kun fjerne bobler som allerede finnes i anlegget.
Optimal plassering er steder med lavt trykk og/eller høye
temperaturer. Det er der luftbobler dannes naturlig. Hvis
statisk høyde HB overskrider linjen i diagrammet vil gasser
forekomme i oppløst form og vil dermed ikke bli fanget
opp av utskilleren. I slike tilfeller er det kun trykkbasert
avgassingsenhet som kan fjerne gassene.

Trykkbasert vakuumavgassing med syklonteknologi. Ved bruk sammen med syklonteknologi er dette den langt beste
løsningen for eliminering av gasser. Syklonteknologien får systemvannet til å rotere i et vakuum, og det dannes da en
virvelstrøm der gassene konsentreres ved hjelp av tyngdekraften. Denne organiserte koalesens-effekten gjør at de
konsentrerte gassene samles i et kammer nummer to der vakuumeffekten avbrytes og gassene elimineres. Dette er den
raskeste og mest effektive avgassingsmetoden.
Dagens løsninger for vakuumavgassing er laget for mellomstore og store systemer med systemvolum inntil ca. 300 m3. De
er svært effektive, men krever korrekt oppsett før bruk. Simply Vento og Vento Compact er utviklet av IMI-Pneumatex for
mindre anlegg, og er en ny generasjon kompakte avgassingsenheter.
I likhet med teknologien i Vento Connects dobbeltkammer-design er disse utstyrt med IMI Hydronic Engineerings
markedsledende syklonbaserte vakuumteknikk der det dannes en sykloneffekt i første kammer som frigjør oppløste gasser
og overfører disse til det andre kammeret der systemtrykket gjør at de fjernes fra anlegget. Denne innovative prosessen
har vist seg å være minst 50 % mer effektiv enn de fleste andre tilgjengelige systemer for vakuumavgassing.
Simply Vento og Vento Compact, som er nesten halv størrelse av standard avgassingsenheter,
passer på steder med lite plass og kan monteres på veggen. De er egnet for små næringsbygg
og privatboliger med systemvolum opptil 10 m3, og har 230V en-fas el-tilkobling som gir
enkel installasjon og oppstart – noe som sparer både tid og kostnader. Videre gir det nye
integrerte BrainCube Connect kontrollpanelet bedre konnektivitet, og kommer som standard
på de kompakte enhetene. Panelet kan kobles opp mot ethvert BMS-system og alle andre
BrainCube-enheter, og er tilgjengelig via smarttelefon eller bærbar PC. Denne innovative
kontrollfunksjonen muliggjør fjernstyring og sanntidsvisning for overvåking, drift, vedlikehold
og feilsøking – en uvurderlig funksjon, særlig under forhold som krever sosial distansering og
fjernbetjening. Løsninger er tilgjengelig i to versjoner – standard og premium. Begge leverer
samme effekt, men premium-versjonen har i tillegg en energibesparende ‘Eco-auto’-funksjon
som automatisk aktiverer og deaktiverer avgassingsfunksjonen etter behov, noe som reduserer
pumpens energiforbruk, samt en avgassingsfunksjon ved vannetterfylling.
Løsninger og teknologier for utskillelse av luft bidrar til langvarig optimal systemytelse på en energieffektiv måte, og er
avgjørende komponenter i ethvert vannbårent varme- og kjøleanlegg.

Viktig informasjon om IMI Hydronic Engineerings løsninger og teknologier for avluftning, utskilling og avgassing er tilgjengelig på
nettstedet www.imi-hydronic.com
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