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Szybka wytwornica pary firmy LOOS dla platformy wydobywczej ropy naftowej Mittelplate

Niezale¿nie od tego, ile pary i gor¹cej wody jest
potrzebne firma LOOS INTERNATIONAL
ze swoj¹ szerok¹ palet¹ produktów jest
doskonale przygotowana na zró¿nicowane
wymagania przemys³u i drobnych rzemieœlników.
Gor¹ca woda do central grzewczych, szpitali,
budynków biurowych lub para do produkcji
piwa, uszlachetniania tekstyliów i produkcji
artyku³ów spo¿ywczych to klasyczne miejsca
zastosowania. S¹ jednak tak¿e niezwyczajne
miejsca i sposoby wykorzystania kot³ów firmy
LOOS, jak np. na platformie wiertniczej
Mittelplate.
Siedem kilometrów od wybrze¿a
w Wattenmeer stoi sztucznie stworzona wyspa
z platform¹ wiertnicz¹. Ekstremalne warunki
pogodowe, zw³aszcza zim¹, wymagaj¹ od pracowników podejmowania niestandardowych
œrodków. I tak np. w zimie pokrywana lodem,
zalewana falami wyspa musi byæ ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo stale rozmra¿ana. Stosowane
w tym celu urz¹dzenie wys³u¿y³o siê i zosta³o
zast¹pione szybk¹ wytwornic¹ pary firmy
LOOS. Urz¹dzenie DAMPFFIXDF 600
z ciœnieniem 10/13 bar natychmiast dostarcza
konieczn¹ do odmra¿ania parê. Ca³kowicie
automatyczne sterowanie kot³a ABA-DF
gwarantuje to, by kocio³ oraz wszystkie modu³y
by³y do siebie optymalnie dopasowane i w ten
sposób uniemo¿liwia szkodliwe dzia³anie.

Przetarg na wykonanie robót wygra³a firma
Witthohn i Faust z Freiburga nad £ab¹. Za
poœrednictwem pobliskiej filii firmy LOOS
Nord w Hamburgu zlecenie uda³o siê za³atwiæ
szybko i sprawnie. Za tê jedyn¹ platformê
wydobywcz¹ ropy naftowej u wybrze¿y
Niemiec odpowiedzialna jest firma RWE Dea.
Najwiêksze niemieckie z³o¿a ropy naftowej
znajduj¹ siê u wybrze¿a Morza Pó³nocnego
przy po³udniowym brzegu Parku Narodowego
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Z pomoc¹ najnowoczeœniejszych technik wiertniczych i wydobywczych ze z³o¿a wydobyto od
roku 1987, kiedy to rozpoczêto wydobycie,
ponad 15 milionów ton ropy. Obecne wydobycie roczne wynosi ponad 2 mln ton ropy,
tak¿e prognozowane wydobycie w przysz³oœci
wynosi 2 mln ton rocznie.

Przy s³onecznej pogodzie przyjemne miejsce pracy na Wattenmeer - przy wzburzonym
morzu oraz mrozie tylko dziêki DAMPFIX mo¿liwa jest bezpieczna praca.
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