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PRIPRAVA VODE ZA VLAŽENJE V SISTEMIH 
KLIMATIZACIJE PROSTOROV (HVAC)

Vlaženje zraka je eden od osnovnih operacij v sistemih HVAC. 
Namen: uravnavanje relativne vlažnosti (30 - 50 %) in tudi hlajenje zraka (adiabatno vlaženje)

Postopki izvedbe vlaženja:
-  adiabatno (pršne komore)
-  tlačno, jet; s šobnim pršenjem vodne megle, pri visokem tlaku, direktno v prostor
-  parno

Pomemben del vsakega od teh postopkov je priprava dodajne vode, ki se v sisteme dodaja in tudi sistemske vode 
(zbirni rezervoarji krožne vode pri adiabatnih postopkih). Z ustrezno pripravo vode preprečimo nastanek oblog 
vodnega kamna (mašenje šob, prh, kontaktnih polnil, kotličkov parnih generatorjev), korozije kovinskih površin (pršne 
komore), oneznaženje prostorov z delci (adiabatno in tlačno vlaženje), bakteriološko onesnaženje vodnega sistema in 
posledično tudi klimatiziranih prostorov (adiabatno vlaženje).

Izhodišča za kvaliteto vode v sistemih HVAC določajo čl. 29/Ur.list RS 42/2002 in tudi različna priporočila (npr. VDI 
3803) (tabela 1).

Adiabatno vlaženje (evaporativno hlajenje)

Adiabatno vlaženje je kontaktno vlaženje. Zrak se v kontaktu  z vodo, brez izmenjave energije (adiabatno) navlaži. Pri 
tem se, sorazmerno privzeti količini vodnih hlapov, tudi ohladi. Učinek vlaženja in hlajenja je odvisen od razpoložljive 
temperature suhega termometra in vlažnosti vstopnega zraka. Vlaženje, oziroma hlajenje poteka po psihrometrijski 
adiabatni liniji.

Kontakt zrak-voda se običajno doseže na dva načina:

-  v tok zraka se protitočno razpršuje voda (pršne komore)
-  zrak in voda sta v kontaktu na površini omočenega polnila (plastika, originalno tudi slama)

V obeh primerih se voda, ki ne izhlapi v zračno fazo, zbere v rezervoarju pod pršno komoro ali polnilom. Vodne izgube 
se nadomeščajo v zbirnem rezervoarju in z obtočno črpalko vračajo nazaj v proces vlaženja.
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KAKOVOST
VRSTA HVAC SISTEMA

pH vrednost  -

El. prevodnost  
µS/cm

(pri temperaturi 20°C)  

Kalcij Ca2+ g/m3

(karbonatna trdota)  mmol/l

   (°dH)

(karbonatna) trdota;   mmol/l
z inhibitorjem  (°dH)
stabilizirana trdota  

Klorid Cl- g/m3

Sulfat SO4
2- g/m3

Št. aerobnih bakterij  CFU/ml

Legionela  CFU/ml

Standardni pogoji
klimatizacije

Računalniška 
obdelava podatkov

Sterilni in 
čisti pogoji

  7 - 8,5 - -

  
<1000 < 300 <120

                                          > 20  -

                                       
< 0.7(4)

  -

  

                                      <3.5(20)  -

  < 180 - -

  < 290 - -

  < 1000 < 100 < 10

< 1
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Možni negativni vplivi na kvaliteto krožne vode in zraka v sistemu HVAC:
-  naraščanje koncentracije soli v krožni vodi in s tem povečana težnja k izločanju oblog vodnega kamna, na pršnih 
šobah ali površinah kontaktnega polnila. Z naraščanjem koncentracije soli, narašča tudi možnost onesnaženja 
prostorov z delci soli iz kapljic vode, ki jih zrak odnese s sabo. Poveča se tudi korozijski potencial krožne vode.
-  poslabšanje bakteriološke slike krožne vode.

Ukrepi:
-  delno mehčanje dodajne vode
-  doziranje inhibitorja oblog in občasno oksidativnega sredstva za poboljšanje bakteriološke slike v sistemu krožne vode
-  odsoljevanje (znižanje vsebnosti soli in delcev) dela krožne vode. Pri večjih sistemih je priporočljivo avtomatsko odsoljevanje
-  UV dezinfekcija krožne vode
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PRIPOROČLJIVA SHEMA PRIPRAVE VODE

Naprave za pripravo vode, ki pridejo v poštev: SANOM, MINOM, MINIRO, INIRO, PRODOS, DESAL, AQUADA

Tlačno, jet vlaženje
Pri tem načinu se voda s pomočjo visokotlačnih šob razpršuje direktno v klimatizirani prostor.
Zrak se na ta način navlaži in tudi ohladi.

S pripravo dodajne vode moramo preprečiti naslednje:
-  nastanek oblog na jet šobah
-  vnos delcev v prostor; pri tem načinu vlaženja je značilno, da voda iz atomiziranih vodnih delcev izhlapi, preostale v 
njej raztopljene soli pa, kot prah, padajo na površine klimatiziranih prostorov.

Ukrepi:
-  minimalni ukrep  je mehčanje dodajne vode
-  pri zahtevnejših sistemih HVAC pa je potrebna demineralizacija vode s sistemom reverzne osmoze

Naprave za pripravo vode, ki pridejo v poštev: SANOM, MINOM, MINIRO, INIRO

Parno vlaženje
Pri tem načinu se za vlaženje zraka uporablja para proizvedena z električnimi parnimi generatorji. Tu je obvezno 
mehčanje dodajne vode.

Naprave za pripravo vode, ki pridejo v poštev: SANOM, MINOM

hmaks < 1,5 m

L

AQUADA
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