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Informacja dla Partnerów
Produkcja papieru z u¿yciem pary wodnej
Produkcja papieru zosta³a po raz pierwszy opisana
na papierze w 105 roku przez chiñskiego ministra.
Od czasu opracowania przydatnych systemów
kot³owych ko³o roku 1800 kocio³ parowy jest
nieod³¹cznie zwi¹zany z produkcj¹ papieru. Od lat
przemys³ papierniczy rozwija siê w bardzo szybkim
tempie. Zmieniaj¹ce siê zachowania konsumpcyjne,
rosn¹ca œwiadomoœæ koniecznoœci ochrony
œrodowiska i agresywna konkurencja przyczyniaj¹
siê do wzrostu ró¿norodnoœci produktów
papierniczych i wymagaj¹ nowoczeœniejszych
i wiêkszych maszyn produkcyjnych. Tym samym
rosn¹ tak¿e wymagania odnoœnie odpowiednich
systemów kot³ów parowych.
Maszyny najnowszej generacji do produkcji papieru
s¹ skonstruowane do produkcji pasm papieru
o szerokoœci do 10 metrów i szybkoœci do
2000 metrów na minutê i tylko z w³aœciwymi
systemami kot³owymi mog¹ pokazaæ, na co je staæ.
Tak¿e do tych najnowoczeœniejszych i najwiêkszych
maszyn LOOS INTERNATIONAL oferuje
odpowiednie systemy kot³owe ze sprawdzonymi
paleniskami i uk³adami sterowania. Nie jest przy
tym konieczna ani specjalna konstrukcja wi¹¿¹ca siê
z nieznanym ryzykiem, ani praca z podwy¿szonym
ciœnieniem. Seryjny kocio³ UNIVERSAL firmy
LOOS o odpowiednim rozmiarze jako sprawdzony
kocio³ trójci¹gowy z jedn¹ p³omienic¹ (typ UL-S)
o wydajnoœci do 29,5 t/h i z dwoma p³omienicami
(typ ZFR) o wydajnoœci do 55 t/h spe³nia wszystkie
wymagania. Jest on wyposa¿ony w podgrzewacz
i/lub przegrzewacz w technice modu³owej i mo¿e
osi¹gn¹æ wspó³czynnik sprawnoœci do 95%
i przegrzanie pary do 310 oC.

Z krytycznymi wydarzeniami przy produkcji
papieru, takimi jak zerwanie papieru lub skokowa
zmiana naprê¿enia, systemy kot³owe LOOS radz¹
sobie wyœmienicie. Inteligentny system zarz¹dzania
prac¹ i meldunkami o usterkach LOOS BOILER
CONTROL LBC zapewnia w ka¿dym przypadku
odpowiedni¹ reakcjê na zdarzenie.
LOOS INTERNATIONAL ma rozwi¹zanie dla
ka¿dego problemu. Niezale¿nie od tego czy chodzi
o odnowienie, czy rozbudowê systemu zasilania
w parê i ciep³o. Know-how potwierdzone licznymi
systemami kot³owymi LOOS pracuj¹cymi w wielu
przypadkach od dziesi¹tek lat na ca³ym œwiecie
mówi samo za siebie. Sprawdzone systemy kot³owe
LOOS z najnowoczeœniejszymi systemami regulacji
i sterowania spe³niaj¹ szczególne wymagania
odnoœnie bezpiecznego i ekonomicznego zasilania
w parê i ciep³o. Nie tylko w przypadku maszyn do
produkcji papieru i tektury falistej wszystkich
gabarytów, ale tak¿e wszelkich innych profili
zastosowania w rzemioœle i przemyœle.

Do du¿ych mocy zalecany jest typ ZFR. Opatentowany system
jednop³omienicowy gwarantuje du¿e spektrum wydajnoœci.
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