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Maksymalizacja efektywnoœci dziêki spalinowemu wymiennikowi ciep³a LOOS
Wa¿nym kryterium oceny ekonomicznoœci kot³a
jest strata kominowa. Jest to wyra¿ona w procentach
iloœæ niewykorzystanej energii, odprowadzanej wraz
ze spalinami przez komin. Ze wzglêdu na procesy
fizyczne temperatura spalin w wysokociœnieniowych kot³ach parowych i wodnych jest wzglêdnie
wysoka. Temperatura wody w kotle wysokociœnieniowym o œrednim ciœnieniu roboczym 10 bar
wynosi przyk³adowo ok. 180 0C. Temperatura spalin
wylotowych nie mo¿e byæ wiêc oczywiœcie ni¿sza.
To olbrzymia strata energii, której mo¿na zapobiec
instaluj¹c w kotle dodatkow¹ powierzchniê grzejn¹,
tzw. ekonomizer.
Niemiecki ustawodawca ju¿ w roku 1998 zauwa¿y³
koniecznoœæ podjêcia dzia³añ w tym kierunku.
Niemiecka ustawa o redukcji imisji (BImSchV)
jasno precyzuje jej granice. Straty kominowe
w kot³ach wiêkszej mocy (powy¿ej 50 kW),
wyposa¿onych w palniki olejowe i gazowe, mog¹
wynosiæ maksymalnie 9 %. Dla kot³ów ju¿
istniej¹cych w chwili ustalania tej granicy
wyznaczono terminy przejœciowe, w których
maj¹ zostaæ dostosowane do nowych norm.
Ostateczny termin up³ywa 01.11.2004, a to
oznacza, ¿e od tego dnia ju¿ wszystkie stare
kot³y musz¹ spe³niaæ wymienione wy¿ej
przepisy.
Ka¿dy u¿ytkownik kot³a powinien jednak ze
wzglêdów ekonomicznych ju¿ teraz pomyœleæ
o wyposa¿eniu jak najszybciej swojego kot³a
w ekonomizer. W kot³ach p³omienicowo-p³omie-

niówkowych wszystkich mocy mo¿na z regu³y
w prosty sposób zainstalowaæ spalinowe wymienniki ciep³a. Sprawnoœæ kot³a mo¿e wówczas
wzrosn¹æ o 7 % przy pracy na sucho do 15 % przy
pracy z kondensatem.
To inwestycja jest ze wszech miar op³acalna dla
u¿ytkownika:
! amortyzacja kosztów inwestycyjnych ju¿ po
1-2 latach eksploatacji,
! oszczêdnoœæ wydatków zwi¹zana z mniejszym
zu¿yciem paliwa,
! zmniejszenie emisji szkodliwej dla œrodowiska
dziêki redukcji iloœci spalin,
! zwiêkszenie trwa³oœci kot³a dziêki oszczêdnej
eksploatacji

Mo¿liwe zwiêkszenie sprawnoœci kot³a dziêki zainstalowaniu
ekonomizera, z prawej modu³ spalinowego wymiennika ciep³a
LOOS typu ECO
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