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Zasady planowania optymalnego wytwarzania
pary i gor¹cej wody (obni¿enie kosztów =
korzyœci dla u¿ytkownika)
Jeœli wizja naszych polityków co do redukcji CO2 ma siê
urzeczywistniæ, musimy stale pracowaæ na udoskonaleniem technicznym kot³ów parowych i wodnych w
ramach 1. BlmschV i Wytycznej dla utrzymania czystoœci

1.

Programy grzewcze
zamiast wiêkszych kot³ów

Optymalizacja wydajnoœci instalacji
kot³owej zaczyna siê ju¿ od starannego obliczenia zapotrzebowania
ciep³a i pary. Projektanci instalacji
kot³owych zwykle zawy¿aj¹ moc
kot³a, tak aby pokrywa³ on rzadkie
szczyty obci¹¿enia, nie bacz¹c na to,
¿e faktycznie kocio³ ten pracuje
g³ównie na ma³ym obci¹¿eniu, co
przy jego du¿ej mocy powoduje czêste w³¹czenia i wy³¹czenia palnika,
a wiêc jego praca jest nie ekonomiczna, a dodatkowo te¿ niepotrzebnie obci¹¿a œrodowisko. Programy
grzewcze i rozruchowe, w których
rozró¿nia siê odbiorców priorytetowych i pozosta³ych, pozwalaj¹ na
dobór odpowiedniejszego kot³a
o mniejszej mocy. Dziêki temu zwiêksza siê jednoczeœnie zakres regulacji dla ekonomicznego przechodzenia z ma³ego na wiêksze obci¹¿enie.

2.

powietrza TA-Luft. Chodzi tu o redukcjê inwestycyjnych
i eksploatacyjnych kosztów wytwarzania pary i ciep³a do
celów przemys³owych i komunalnych przez kot³y
o wydajnoœci do 55 t/h i mocy do 38 MW.

turze lub pary o najwy¿szym ciœnieniu jest decyduj¹cy dla obliczenia parametrów kot³a. Wraz ze wzrostem
ciœnienia obliczeniowego kot³a rosn¹
jednak te¿ koszty ca³ej instalacji.
Staje siê to nieop³acalne, jeœli wysokociœnieniowy kocio³ parowy ma
wytwarzaæ parê do celów produkcyjnych i jednoczeœnie do ogrzewania
budynków. Ma³e zapotrzebowanie
ciep³a o niskiej temperaturze poza
fazami produkcji wskazuje na celowoœæ oddzielnego wytwarzania ciep³a. A do tego dochodz¹ jeszcze
oszczêdnoœci wynikaj¹ce z tego, ¿e
kot³y o maksymalnej temperaturze
0
110 C nie wymagaj¹ sta³ego nadzoru. Wskazane jest wiêc pod ka¿dym wzglêdem, aby odbiorca wymagaj¹cy bardzo wysokiego ciœnienia
i stosunkowo ma³ej iloœci ciep³a
otrzyma³ swój w³asny kocio³.

3.

Bardzo ma³e obci¹¿enie
wymaga rozdzia³u ³¹cznej mocy

sze zapotrzebowanie mocy czêsto
jest nawet mniejsze od minimalnego
obci¹¿enia kot³a, uzasadniony jest
wiêc rozdzia³ mocy dostosowany do
ma³ego obci¹¿enia. Pozwala to na
unikniêcie ci¹g³ych w³¹czeñ i wy³¹czeñ palnika i zwi¹zanych z tym strat,
przedwczesnego zu¿ycia kot³a,
a tak¿e obci¹¿eñ dla œrodowiska.
W du¿ych instalacjach granica mocy
Ÿród³a ciep³a okreœla liczbê zainstalowanych kot³ów. Optymalny jest
rozdzia³ ³¹cznej mocy na jednakowe
kot³y. Zmniejszy siê w ten sposób
zu¿ycie czêœci zamiennych. Tylko
jeœli tak dobrany najmniejszy kocio³
nie jest w stanie pracowaæ ekonomicznie na najmniejszym obci¹¿eniu
powinno siê u¿yæ kot³a o dostosowanym obci¹¿eniu minimalnym.
Dalsz¹ zasad¹ okreœlenia wielkoœci
kot³ów w instalacji jest wyrównanie
godzin rocznej eksploatacji ka¿dego
kot³a.

Powodem do rozdzia³u ³¹cznej
Rozdzielenie pary
technologicznej i grzewczej
mocy na kilka kot³ów jest, obok
zmniejsza koszty eksploatacyjne zabezpieczenia zasilania, wielkoœæ

3.1 Kot³y dwup³omienicowe
lepsze dla du¿ego zapotrzebowania
mocy

ró¿nicy miêdzy najmniejszym a najwiêkszym zu¿yciem ciep³a. Najni¿-

Moc kot³a jednop³omienicowego

Odbiór ciep³a o najwy¿szej tempera-

jest ograniczona konstrukcyjnie
i ustawowo. LOOS buduje kot³y
jednop³omienicowe o mocy do
ok. 19 MW i wydajnoœci 28 t/h.
Norma europejska EN dopuszcza
kot³y jednop³omienicowe z palnikami olejowymi o ciœnieniu p > 0,5 bar
na maksymalnie 12 MW i 18 t/h.
Dla nie promieniuj¹cych palników
na gaz ziemny dopuszcza siê moc
wiêksz¹ o 30 %. Dla du¿ych mocy
³¹cznych, z³o¿onych z wiêcej ni¿
trzech kot³ów jednop³omienicowych, korzystniejsze jest u¿ycie
kot³ów dwup³omienicowych.
3.2 Kot³y dwup³omienicowe do
pracy z jedn¹ p³omienic¹
Wiêkszoœæ u¿ytkowników wymaga
dynamicznego dopasowania kot³ów
do silnych wahañ zapotrzebowania
ciep³a. Dlatego powinno siê stosowaæ kot³y dwup³omienicowe, przystosowane i dopuszczone do nieograniczonej pracy z jedn¹ p³omienic¹. Kot³y te s¹ nie tylko wyposa¿one w oddzielne drogi spalin, ale
tak¿e specjalnie skonstruowane do
pracy z jedn¹ p³omienic¹. Oba palniki s¹ w pe³ni wyposa¿one i mog¹
pracowaæ oddzielnie lub równolegle.
Palniki s¹ automatycznie w³¹czane
i wy³¹czane na zasadzie kaskady
zale¿nie od zapotrzebowania ciep³a,
a kocio³ dysponuje zakresem od
ma³ego obci¹¿enia jednego palnika
do maksymalnego obci¹¿enia obu
palników.
W ten sposób podwaja siê modulacyjny zakres regulacji, a na wyj¹tkowo ma³ym obci¹¿eniu czêstotliwoœæ w³¹czeñ i wy³¹czeñ palnika
spada o po³owê.

Doprowadzenie paliwa przechodz¹ce przez du¿y zakres regulacji
zapewnia nieprzerwanie przenoszenie ciep³a i dynamiczny obieg wody
kot³owej. W razie zak³óceñ w pracy
jednego palnika kocio³ nadal dysponuje 50 % ³¹cznej mocy (rys. 1).

4.

Optymalna kombinacja kocio³/
palnik zwiêksza korzyœci
odnoszone przez u¿ytkownika

Producenci kot³ów zorientowani na
potrzeby klienta oferuj¹ ró¿ne
kombinacje kocio³ / palnik, maj¹c na
celu jak najwiêksze korzyœci odnoszone przez u¿ytkownika. Na rys. 2
porównano dwa typy kot³ów
obliczone na to samo zapotrze0
bowanie ciep³a 3000 kW, 90/70 C,
ogrzewanie gazem ziemnym.
Wybór kot³a typu UT 3700 dla 3000
kW mocy cieplnej daje wiêksze
korzyœci odnoszone przez u¿ytkownika dziêki:
- mniejszemu palnikowi
- mniejszej mocy przy³¹czeniowej
silnika palnika
- wiêkszemu zakresowi regulacji
palnika
- mniejszej czêstotliwoœci za³¹czeñ
palnika na ma³ym obci¹¿eniu

- wy¿szej sprawnoœci kot³a
- mniejszemu zu¿yciu paliwa
- mniejszej zawartoœci szkodliwego
NOx w spalinach
- tej samej cenie zakupu, poniewa¿
wy¿sza cena kot³a jest kompensowana ni¿sz¹ cen¹ palnika
Nie zawsze w wiêkszym kotle mo¿na
zainstalowaæ mniejszy palnik. Dlatego nale¿y te¿ zbadaæ mo¿liwoœci nawet niewielkiego zmniejszenia mocy
grzejnej, zw³aszcza przy rozdziale
³¹cznej mocy instalacji wielokot³owej na kilka kot³ów.

5.

Oszczêdzanie
z ekonomizerem

Ekonomizery oferuj¹ ogromne
mo¿liwoœci oszczêdnoœci energii
i odci¹¿enia œrodowiska.
5.1 Ekonomizer do pracy „suchej”
Kot³y parowe s¹ przewa¿nie zasilane ca³kowicie odgazowan¹ wod¹
zasilaj¹c¹ o temperaturze ok. 103 0C.
Temperatura spalin na wyjœciu kot³a
jest warunkowana temperatur¹ wody
kot³owej i obci¹¿eniem kot³a.
umieszczony w strumieniu spalin
ekonomizer optymalizuje wydajnoœæ
kot³a odprowadzaj¹c ciep³o spalin
do wody zasilaj¹cej.

Rys. 1: Trójci¹gowy kocio³ dwup³omienicowy z oddzielnymi drogami spalin, przystosowany
do pracy z jedn¹ p³omienic¹, ze zintegrowanym ekonomizerem do przygotowania wody zasilaj¹cej.
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Rys. 2: Porównanie dwóch kombinacji kocio³/palnik (ceny: stan na 01/2000, niewi¹¿¹ce)

Praca „sucha” nadaje siê dla oleju
lekkiego i gazu ziemnego, równie¿
w po³¹czeniu z wra¿liwymi na wilgoæ
kominami. Regulacja temperatury
spalin pozwala unikn¹æ spadku temperatury poni¿ej temperatury roszenia. Ekonomizery ³¹cznie z obudow¹, kana³ami spalinowymi i ewentualnymi t³umikami spalin mog¹ byæ
wykonane ze stali. Ekonomizery do
pracy „suchej” mog¹ zwiêkszyæ sprawnoœæ kot³a do ponad 95 % (rys. 3).
Wysokociœnieniowe kot³y wodne
do wytwarzania ciep³a technologicznego i zdalnego pracuj¹ prze-

wa¿nie z temperatur¹ powrotu prze0
kraczaj¹c¹ 100 C, wiêc i tu mo¿na
zainstalowaæ ekonomizer do pracy
„suchej”. Przez ekonomizer przep³ywa wówczas czêœciowy strumieñ
powrotu.
Nowe wysokociœnieniowe kot³y
wodne LOOS posiadaj¹ zintegrowany ekonomizer w komorze spalinowej. Do starszych kot³ów, które
nie posiada³y ekonomizera, dostar-

sprawnoœæ kot³a (%)

Kot³y parowe LOOS typu
UNIVERSAL UL-S-IE (kot³y
jednop³omienicowe o wydajnoœci do
28 t/h) i ZFR-IE (kot³y dwup³omienicowe o wydajnoœci do 55 t/h) s¹
wyposa¿one w zintegrowany ekonomizer w zaizolowanej cieplnie komorze spalinowej. Ekonomizer jest
zamontowany na kotle, i gotowy do
pod³¹czenia, w zwi¹zku z czym nie
ma potrzeby budowania dodatkowego fundamentu i monta¿u na
miejscu budowy. Do starszych kot³ów, które nie posiada³y ekonomizera, dostarczamy autonomiczne ekonomizery kompaktowe ECO-S.A.,
ustawiane i pod³¹czane bezpoœrednio za kot³em.

czamy autonomiczne ekonomizery
kompaktowe ECO-S.A., ustawiane
i pod³¹czane bezpoœrednio za kot³em. Ekonomizery s¹ wyposa¿one
w regulacjê temperatury alternatywnie po stronie wodnej lub spalinowej
w celu unikniêcia spadku temperatury poni¿ej temperatury roszenia
w ECO i/lub kominie.
Wytwornice gor¹cej wody do bezpoœredniego ogrzewania budynków
pracuj¹ na mo¿liwie najni¿szych
temperaturach. Z temperatury zasilania/powrotu kot³a i ich ró¿nicy
wynikaj¹ œrednie temperatury wody
kot³owej 60 - 100 0C. Kot³y pracuj¹ce
ekonomicznie mog¹ uzyskaæ temperaturê spalin na wyjœciu kot³a
0
150 - 190 C na pe³nym obci¹¿eniu
0
i 80 - 120 C na ma³ym obci¹¿eniu.
Kot³y do ogrzewania budynków
pracuj¹ na pe³nym obci¹¿eniu tylko
przez kilka w dni w roku. Wiêkszoœæ
czasu pracuj¹ na œrednim i ma³ym
obci¹¿eniu. Sprawnoœæ kot³a na
mniejszych obci¹¿eniach wynosi
93 -94 %, wiêc ekonomizer do pracy
„suchej” nie jest tu praktycznie celowy ze wzglêdów ekonomicznych.

wzrost sprawnoœci o 5-7 %

temperatura spalin (0C)

Kombinacja kocio³ / palnik

bez ekonomizera

bez ekonomizera

Last (%)
Rys. 3: Optymalizacja wydajnoœci kot³a dziêki ekonomizerowi do pracy „suchej”

dwa paliwa gaz i olej spalinowe
wymienniki ciep³a s¹ wyposa¿one
w obejœcie przestrzeni spalinowej
i klapê nastawcz¹ do obejœcia wymiennika ciep³a przy oleju.

nie przygotowan¹ wodê uzupe³niaj¹c¹ mo¿na podgrzaæ i/lub wytworzyæ lub podgrzaæ wodê u¿ytkow¹
(rys. 4).
Kondensacja spalin nie jest stosowana w wysokociœnieniowych kot³ach gor¹cej wody, poniewa¿ temperatura powrotu z sieci znacznie przekracza temperaturê roszenia.
Wytwornice gor¹cej wody z ogrzewaniem gazem ziemnym mog¹ byæ
równie¿ wyposa¿one w spalinowe
wymienniki ciep³a do pracy „mokrej” (rys. 5). Obieg grzewczy o niskiej
temperaturze przechodzi przez
spalinowy wymiennik ciep³a ze stali
szlachetnej, powoduj¹c kondensacjê
spalin.
Sprawnoœæ kot³a mo¿e wzrosn¹æ
w zale¿noœci od temperatury powrotu do ponad 105 % w odniesieniu do
dolnej wartoœci opa³owej paliwa
(rys. 6). W kot³ach z palnikami na

5.2 Ekonomizer do pracy „mokrej”
Kot³y ogrzewane gazem ziemnym
produkuj¹ spaliny pozbawione sadzy
i siarki. Ciep³o spalin mo¿na wykorzystaæ jako dodatkow¹ moc grzejn¹.
W kot³ach przemys³owych za ekonomizerem do pracy „suchej”, s³u¿¹cym do przygotowania wody zasilaj¹cej, instaluje siê drugi wymiennik
ciep³a ze stali szlachetnej, s³u¿¹cy
jako kondensator spalin. Wszystkie
drogi spalin za nim wykonane s¹
równie¿ ze stali szlachetnej i wyposa¿one w odporne na korozjê przewody kondensatu. Warunkiem wykorzystania kondensacji spalin jest
niska temperatura odbiorów.
Przyk³ad: w zak³adach produkcyjnych z bezpoœrednim obiorem pary,
bez powrotu kondensatu, chemicz-

5.3 Usuwanie kondensatu
Produktem kondensacji spalin mo¿e
3
byæ kondensat w iloœci do 1 kg/Nm
zu¿ycia gazu ziemnego o wartoœci
pH 3,5 - 4,5 i temperaturze ok. 50 60 0C. Do neutralizacji w ma³ych
kot³ach stosuje siê filtry z wymiennym wk³adem dolomitowym,
a w du¿ych kot³ach zbiorniki z dozownikami dla ³ugu sodowego. Przy
w³aœciwym doborze i zwymiarowaniu urz¹dzenia do neutralizacji
dotrzymane s¹ dopuszczalne parametry do odprowadzenia kondensatu do publicznej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzanie kondensatu wymaga zgody w³aœciwych w³adz.
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Rys. 4: Kocio³ parowy z prac¹ dwustopniow¹ ekonomizer/kondensator spalin, optymalizacja mocy do 15 % mocy kot³a.
Ekonomizer: podgrzewacz wody zasilaj¹cej do pracy „suchej”.
Kondensator spalin: dodatkowy podgrzewacz wody u¿ytkowej do pracy „mokrej”.

Rys. 5: Kocio³ wodny jednop³omienicowy trójci¹gowy z ekonomizerem

6.

Instalacje wielokot³owe
ze zoptymalizowanym uk³adem
w³¹czania kaskadowego

sprawnoœæ kot³a w odniesieniu do Hu %

Koncepcja instalacji wielokot³owej
umo¿liwia zwiêkszenie op³acalnoœci
i optymalizacjê wydajnoœci kot³ów.
Jako przyk³ad mo¿e tu s³u¿yæ instalacja wielokot³owa do ogrzewania
budynków. W przeciwieñstwie do
instalacji jednokot³owej instalacja
wielokot³owa wymaga lepszego
prze³¹czania hydraulicznego
i regulacji.
6.1

znormalizowany stopieñ
wykorzystania

zakres mocy o najwiêkszej
liczbie godzin eksploatacji rocznie

obci¹¿enie kot³a
Rys. 6: Krzywe sprawnoœci kot³a gor¹cej wody UNIMAT
1 kocio³ bez spalinowego wymiennika ciep³a 70/50 0C
2 kocio³ ze spalinowym wymiennikiem ciep³a do pracy „suchej”
3 kocio³ ze spalinowym wymiennikiem ciep³a do wykorzystania ciep³a kondensacji
3.1 temperatura wejœcia wody 50 0C
3.2 temperatura wejœcia wody 40 0C
3.3 temperatura wejœcia wody 30 0C

Regulacja obiegu grzejnego

Przy zabezpieczeniu ci¹g³ego zasilania odbiory wymagaj¹ jak najlepszego dostosowania do zapotrzebowania ciep³a. Wahania w zapotrzebowaniu ciep³a najlepiej s¹ pokrywane przez sta³y strumieñ objêtoœci
o zmiennej temperaturze. W tym
celu w obiegu grzejny instaluje siê
trójdrogowy zawór mieszaj¹cy do
wprowadzania powrotu do zasilania.
Sterowana warunkami atmosferycznymi regulacja temperatury zasilania
obiegu grzejnego dzia³a na cz³ony
nastawcze trójdrogowych zaworów
mieszaj¹cych i zasila odbiory medium grzewczym o temperaturze
w³aœnie wymaganej dla dostatecznej
iloœci ciep³a (rys. 7).
6.2

Regulacja obiegu kot³a

Kot³y wodne wysokotemperaturowe
wymagaj¹ przestrzegania minimalnej
temperatury powrotu. Tutaj trójdro-
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Rys. 7: Obieg grzejny z systemem DDC, urz¹dzeniem procesowym i blokami modu³owymi do sterowania, regulacji i kontroli

gowe zawory mieszaj¹ce do wprowadzania wody z zasilania do powrotu
s¹ instalowane w hydraulicznych
obiegach kot³owych. Iloœæ ciep³a
wytwarzanego przez jeden lub kilka
kot³ów wodnych jest zwiêkszana lub
zmniejszana w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej WTF, temperatury zasilania systemu VLK i ró¿nicy
temperatur zasilania/powrotu systemu VLK/RLK.
Je¿eli iloœæ ciep³a wytwarzanego
przez kocio³ prowadz¹cy nie jest
wystarczaj¹ca, uruchamiane s¹ szeregowo pompa i palnik kot³a nad¹¿aj¹cego. Kocio³ nad¹¿aj¹cy jest rozgrzewany do minimalnej temperatury
powrotu. Nastêpnie nastêpuje oddanie ciep³a przez trójdrogowy zawór mieszaj¹cy do zasilania systemu
(rys. 8). Przy mniejszym zapotrzebowaniu ciep³a - rozpoznawalnym po
odwróceniu wspó³czynników wzrostu mocy - w odwrotnej kolejnoœci

nastêpuje redukcja mocy kot³a a¿ do
zatrzymania siê pompy kot³a prowadz¹cego. Aby unikn¹æ czêstych za³¹czeñ palniki s¹ w³¹czane i wy³¹czane
ze zw³ok¹ (stopnie).
6.3

Strumienie objêtoœci

Hydrauliczne prze³¹czanie instalacji
wielokot³owej wymusza wp³ywaj¹ce
na siebie wzajemnie ró¿ne strumienie objêtoœci, wynikaj¹ce pierwotnie
z regulacji obiegiem kot³a i wtórnie
z regulacji obiegiem grzejnym.
„Sztywne” szeregowe w³¹czanie
regulacji pierwotnej i wtórnej mo¿e
spowodowaæ, np. przez dodanie zaworów mieszaj¹cych obiegów grzejnych MI, zbli¿enie siê pierwotnego
strumienia objêtoœci do zera, co
z kolei nie pozwoli na zapewnienie
minimalnego strumienia objêtoœci
dla kot³a grzewczego i sta³ego
zasilania czujnika VLK.

6.4

Sprzêg³o hydrauliczne

Absolutnie niezawodnym rozwi¹zaniem tego problemu jest sprzêg³o
hydrauliczne. Dziêki niemu strumienie objêtoœci po stronie pierwotnej
i wtórnej zostaj¹ hydraulicznie odsprzê¿one, co wyklucza ich wzajemny wp³yw. Umieszczenie wspólnego
czujnika VLK na wyjœciu wtórnym
zapewnia zasilenie czujnika pierwszym wymaganiem ciep³a. Kot³y
aktualnie nie pracuj¹ce zostaj¹ hydraulicznie zablokowane zgodnie
z rozporz¹dzeniem o urz¹dzeniach
grzewczych. Ka¿dy kocio³ jest zasilany podobnym sta³ym strumieniem
objêtoœci. Pompy kot³owe nale¿y
podzieliæ odpowiednio do nominalnych mocy kot³ów grzewczych.
Ca³kowita wydajnoœæ pomp powinna odpowiadaæ co najmniej 1,1-krotnoœci, maksymalnie 1,5-krotnoœci
ca³kowitego strumienia objêtoœci
obiegu grzejnego.

Kocio³ UNIMAT
Zakres dostawy LOOSMATIC:

Kocio³ UNIMAT

Kocio³ UNIMAT

Opcje:

Zakres dostawy wyposa¿enia kot³a zgodnie
z DIN 4751 cz. 2:

podzespo³y LOOSMATIC

szafa rozdzielcza dla LOOSMATIC

ogranicznik poziomu wody

czujnik temperatury kot³a

ogranicznik ciœnienia min.

czujnik temperatury atmosferycznej

zawór mieszaj¹cy z cz³onem nastawczym
230 VAC 50 Hz, 3-punktowe sterowanie
z czasem biegu 2-3 min.

czujnik temperatury powrotu

pompa kot³a

czujnik temperatury

czujnik powrotu kaskady

sprzêg³o hydrauliczne

ogranicznik temperatury

ogranicznik ciœnienia maks.

czujnik zasilania kaskady
Rys. 8: Sterowana warunkami atmosferycznymi regulacja obiegu kot³a i kaskada z systemem DDC, urz¹dzeniem procesowym do sterowania, regulacji i kontroli.

6.5

Regulacja

Niezawodne funkcjonowanie i optymalizacja instalacji wielokot³owej
wymagaj¹ wydajnego systemu regulacji. Regulacja, obok zadañ regulacji,
powinna uzyskaæ jak najni¿sze
zu¿ycie energii przy jak najmniejszym obci¹¿eniu dla œrodowiska.
System regulacji regulowaæ obieg
grzejny i kaskadê instalacji wielokot³owej zale¿nie od warunków atmosferycznych. Regulacja ka¿dego
obiegu kot³owego przejmuje kontrolê kot³ów grzewczych, regulacjê oraz
w³¹czanie i wy³¹czanie palników
i pomp kot³owych. Przez wspólny
system magistralowy nastêpuje ci¹g³a wymiana danych miêdzy regulatorami, wiêc instalacja automatycznie przestawia siê na najwy¿sze
zapotrzebowanie ciep³a.

7.

Zusammenfassung

Optymalizacja wydajnoœci rozpoczyna siê od gruntownego obliczenia
parametrów takich jak iloœæ ciep³a,
ciœnienie i temperatura. Istotne s¹ zapotrzebowania szczytowe i s³abe
obci¹¿enie. Te dwa ostatnie parametry warunkuj¹ rozdzia³ mocy na
kilka. Pozostaje kwestia ustalenia
rozdzia³u ciep³a technologicznego
i grzewczego.
Przy du¿ych mocach op³acalne jest
zastosowanie dwup³omienicowych
kot³ów p³omienicowo-p³omieniówkowych przystosowanych do
pracy z jedn¹ p³omienic¹. Kot³y
i palniki nale¿y traktowaæ jako
jednoœæ, co pomo¿e producentowi
kot³a dobór optymalnej kombinacji
kocio³/palnik w odniesieniu do za-

potrzebowania ciep³a. Zale¿nie od
dostêpnych paliw mo¿na stosowaæ
ró¿ne systemy do odzyskiwania
ciep³a spalin.
Najwy¿sza wydajnoœæ jest uzyskiwana w kot³ach z palnikami na gaz
ziemny w wyniku kondensacji spalin.
Dzisiejsze technologie mikroprocesorowe umo¿liwiaj¹ maksymalne
zoptymalizowanie wydajnoœci
instalacji wielokot³owej. Przy doborze odpowiedniego sprzêg³a hydraulicznego kot³y grzewcze mog¹
byæ sterowane warunkami atmosferycznymi z najwy¿szym stopniem
wykorzystania.
Projektanci instalacji maj¹ wiêc wiele
mo¿liwoœci zaprojektowania kot³ów
o optymalnej wydajnoœci.

