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Jakie znaczenie ma pojemnoœæ wodna w kot³ach
parowych
Du¿a pojemnoœæ wodna w kotle nigdy nie
powinna s³u¿yæ jako rezerwa, poniewa¿
powoduje straty energii. Za ma³a pojemnoœæ
wodna prowadzi z kolei do wahañ ciœnienia i
pogorszenia jakoœci pary. W³aœciwy dobór
pojemnoœci wodnej jest istotnym elementem
Rozwi¹zania konstrukcyjne kot³ów
bardzo czêsto oceniane s¹ na podstawie
pojemnoœci wodnej. Argumentacja tutaj
stosowana bywa czêsto sprzeczna. Tak,
wiêc na korzyœæ ma³ej pojemnoœci
wodnej przemawia argument, ¿e du¿a
iloœæ wody jest powodem d³ugiego czasu
rozruchu i dodatkowych strat energii w
czasie przestoju. Ten argument chêtnie
wykorzystuj¹
producenci szybkich
wytwornic pary i firmy produkuj¹ce
kot³y grzewcze. Czêsto te¿ u¿ytkownicy
wyra¿aj¹ siê korzystnie o ma³ej
pojemnoœci wodnej kot³ów. Za du¿¹
pojemnoœci¹ wodn¹ opowiadaj¹ siê
producenci buduj¹cy kot³y o du¿ej
pojemnoœci wodnej. Twierdz¹ oni, ¿e w
kot³ach istnieje pewna rezerwa parowa,
dziêki czemu kocio³ np. elastyczniej
reaguje na zmiany obci¹¿enia.

1.

doboru kot³a. Uwagê nale¿y przede wszystkim
skierowaæ na optymalnie najwiêksz¹ wielkoœæ
komory parowej kot³a i regulacyjnoœæ palnika,
która ograniczy do minimum iloœæ w³¹czeñ i
wy³¹czeñ kot³a.

regulacji i ograniczania poziomu wody.
Paliwo by³o ³adowane rêcznie na ruszt, a
wodoci¹gi
miejskie nie zawsze
funkcjonowa³y
niezawodnie.
Ze
wzglêdów bezpieczeñstwa technicznego
kocio³ parowy musia³ posiadaæ
odpowiedni¹ rezerwê wodn¹ na
wypadek, gdyby przy najwiêkszym ¿arze
paleniska zabrak³o œwie¿ej wody z sieci

wodoci¹gowej. Wydzielaj¹ce siê ciep³o
paleniska musia³o zostaæ odebrane
przez odpowiedni¹ iloœæ wody oraz
zu¿yte do jej odparowania. W takich
przypadkach konieczne by³o, aby kot³y
parowe posiada³y du¿¹ pojemnoœæ
wodn¹ jako rezerwê oraz aby by³
zainstalowany
dostatecznie du¿y
zbiornik wody zasilaj¹cej.

Du¿a pojemnoœæ wodna mia³a
znaczenie dla bezpieczeñstwa

Aby oceniæ znaczenie pojemnoœci
wodnej w kot³ach nale¿y siêgn¹æ do
historii konstrukcji kot³a z ostatnich 60
lat. W czasach, kiedy kot³y parowe
opalane by³y paliwami sta³ymi,
pojemnoœæ wodna mia³a doœæ istotne
znaczenie dla bezpieczeñstwa. Nie
istnia³y wówczas ¿adne urz¹dzenia do

Przekrój przez nowoczesny trójci¹gowy przemys³owy kocio³ parowy o najmniejszej pojemnoœci
Wodnej
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Od lat 50-tych paleniska wêglowe by³y
zastêpowane przez paleniska olejowe.
Pierwotnie wszystkie rozwi¹zania
odnoœnie bezpieczeñstwa stosowane
powszechnie w kot³ach parowych na
paliwa sta³e przeniesiono na kot³y
opalane olejem. Fakt, i¿ w przypadku
palników olejowych doprowadzenie
paliwa do kot³a mo¿e zostaæ wstrzymane
z sekundy na sekundê, pozosta³
niezauwa¿ony. Dodatkowo ju¿ wówczas
stosowane, nowoczesne urz¹dzenia do
regulacji i kontroli poziomu wody
praktycznie wyeliminowa³y ryzyko
przegrzania paleniska.
Pomimo tak du¿ego rozwoju techniki
kot³owej, niektórzy producenci nadal
preferuj¹ kot³y parowe o du¿ej
pojemnoœci wodnej.

2.

Patent firmy LOOS
INTERNATIONAL zapewni³
wysok¹ elastycznoœæ i
dynamikê pracy kot³ów
przemys³owych przy wahaniu
obci¹¿enia

4 Konstrukcje kot³ów parowych
ka¿dorazowo z umieszczon¹
wewn¹trz komor¹ nawrotn¹
ch³odzon¹ wod¹

W latach 60-tych
nowoczeœni
producenci zredukowali pojemnoœæ
wodn¹ w kot³ach p³omienicowo
p³omieniówkowych do rozs¹dnego
zakresu. Zapewni³o to wystarczaj¹c¹
elastycznoœæ przy wahaniach obci¹¿enia
i jednoczeœnie zmniejszy³o straty
rozruchu, przestoju i odstawienia kot³a.
Istotnym kryterium sta³a siê pojemnoœæ
komory parowej, która powinna byæ
mo¿liwie jak najwiêksza i optymalnie
dobrana.
Dotyczy
to równie¿
powierzchni odparowania i wysokoœci
komory parowej.
Przedstawione poni¿ej na schematach
od I do IV ró¿ne konstrukcje kot³ów
parowych pokazuj¹ ró¿ne konfiguracje
ci¹gu spalinowego kot³ów, jak równie¿
ró¿ne rozwi¹zania ch³odzonych wod¹
komór nawrotnych kot³ów. Optymalne
rozwi¹zanie
to konstrukcja
IV.
Przedstawia ona optimum: najmniejsz¹
pojemnoœæ wodn¹, najwiêksz¹ œrednicê
p³omienicy i jednoczeœnie najwiêksz¹
komorê parow¹. Rozwi¹zanie to jest
patentem
firmy
LOOS
INTERNATIONAL. Ta konstrukcja
bazuje na konstrukcji opatentowanej w
latach 50-tych przez firmê LOOS
INTERNATIONAL i od tamtych

Konstrukcja kot³a I

Konstrukcje I, II i III maj¹ te
same cechy:
1 ma³¹ komorê parow¹
2 du¿¹ pojemnoœæ wodn¹
3 ma³¹ p³omienicê
4 du¿e wymiary zewnêtrzne
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czasów sprawdzi³a siê w prawie 100.000
jednostkach kot³owych.
Nowoczesne kot³y przemys³owe z
palnikami o du¿ym zakresie regulacji i
optymalizacji czasu pracy posiadaj¹
bardzo ma³¹ pojemnoœæ wodn¹. Ta
jednostkowa
pojemnoœæ
wodna
powinna wynosiæ 1-1,4 m3 na 1t pary/h
przy minimalnym dopuszczalnym
poziomie wody NW.
W szczególnych wypadkach instaluje siê
jeszcze dzisiaj kot³y o pojemnoœci
wodnej wiêkszej o 10 do 25 %.
Dla zapotrzebowania pary poni¿ej 1,5 t
pary/h produkuje siê kot³y o specjalnej
konstrukcji, w których znacznie
obni¿ono podan¹ wy¿ej pojemnoœæ
wodn¹ do wartoœci 0,75 pojemnoœci
wodnej. Ta bardzo niska pojemnoœæ
wodna pozwala
u¿ytkownikom
wykorzystaæ ³agodniejsze przepisy w
zakresie ich instalacji.
Pomimo
niewielkiej pojemnoœci wodnej tego
rodzaju kot³y najlepiej sprawdzi³y siê w
eksploatacji i w praktyce. praktyce mimo
niewielkiej pojemnoœci wodnej.

Konstrukcja kot³a II

3.

Szybka wytwornica pary to
wê¿ownica umo¿liwiaj¹ca
szybkie wytwarzanie pary

Zalety szybkiej wytwornicy pary jako
kot³a o wyj¹tkowo ma³ej pojemnoœci
wodnej polegaj¹ na szybkiej gotowoœci
do wytwarzania pary i niewielkich
stratach postojowych. Taka konstrukcja
powoduje jednak silne wahania ciœnienia
pory przy du¿ych zmianach obci¹¿enia
oraz stosunkowo wysok¹ zawartoœæ
wody w parze. Wytwornice pary mog¹
byæ stosowane gdy u¿ytkownik nie ma
specjalnych wymagañ, co do jakoœci
pary. Dodatkowym ich atutem s¹
uproszczone procedury odbiorcze
dotycz¹ce instalacji urz¹dzeñ o ma³ej
pojemnoœci wodnej. W przypadku
szybkich wytwornic pary wielkoœæ
wytwornicy musi byæ bardzo dok³adnie
dostosowana
do rzeczywistego
zapotrzebowania pary. W przeciwnym
wypadku wyst¹pi du¿a czêstotliwoœæ
w³¹czeñ i wy³¹czeñ palnika. Z regu³y
prowadzi to do szybkiego zu¿ycia
wytwornicy, nadmiernego powstawania
osadów sadzy i strat energii.

4.

Najwa¿niejsze kryterium:
Optymalna dynamika kot³a i
minimalna iloœæ w³¹czeñ i
wy³¹czeñ palnika

Jak niewiele wzrasta iloœæ pary przez
obni¿enie
ciœnienia
przy du¿ej

pojemnoœci wodnej, pokazuje przyk³ad:
Z kot³a parowego pracuj¹cego na
ciœnienie robocze 9 bar przez obni¿enie
ciœnienia o 1 bar uzyskuje siê z
pojemnoœci 1 m3 wody tylko 8,5 kg pary.
Pokazuje to wyraŸnie, ¿e pojemnoœæ
wodna kot³a jako ukryta rezerwa parowa
nie wchodzi w rachubê. Nie mo¿na wiêc
zwiêkszyæ iloœci pary w komorze przy
nag³ym wyst¹pieniu maksymalnego
obci¹¿enia poprzez obni¿enie ciœnienia.
Ponadto w eksploatacji z regu³y unika siê
obni¿ania ciœnienia, poniewa¿ wiêkszoœæ
procesów wymaga sta³ego poziomu
ciœnienia.
Maksymalny
gwa³towny poziom
obci¹¿enia lub zapotrzebowania mo¿na
efektywnie pokryæ tylko przez parê
zawart¹ w du¿ej komorze parowej i
poprzez szybk¹, dynamiczn¹ regulacjê
palnika. Dlatego te¿ przy nag³ych
zmianach obci¹¿enia trzeba szczególnie
uwa¿aæ na mo¿liwoœci automatykii
regulacjê palnika. Czas pracy palnika w
nowoczesnych kot³ach przemys³owych
musi byæ mo¿liwie jak najd³u¿szy.
Ka¿dorazowe przewietrzanie w trakcie
startu gor¹cego kot³a wymuszone jest
przepisami bezpieczeñstwa. Oznacza to
trzykrotn¹ wymianê powietrza w
komorze spalania kot³a. Palnik

wydmuchuje nagromadzon¹ energiê
kot³a przez komin do otoczenia. Jest to
strata energii i zu¿ycie mechaniczne
czêœci,
które generuje
koszty
eksploatacji.
W takim wypadku godnym polecenia
jest monta¿ automatyki steruj¹cej
ma³ym obci¹¿eniem kot³a i liczniki
impulsów czasowych do rejestrowania
okresów w³¹czeñ i wy³¹czeñ palnika.
Ka¿dy start palnika, przewietrzanie
kot³a jest w pewnym stopniu
ograniczeniem i hamulcem dla szybkich
zmian obci¹¿enia kot³a i dopasowania
do chwilowego obci¹¿enia. Dlatego przy
wyborze kot³a na to w³aœnie kryterium
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê i
preferowaæ kot³y przemys³owe z
automatyk¹
daj¹ce
mo¿liwoœæ
zminimalizowania iloœci w³¹czeñ i
wy³¹czeñ palnika w trakcie eksploatacji.
W tym wzglêdzie nale¿y braæ pod uwagê
odpowiednie badania i atesty oraz
potwierdzone i udokumentowane
zalecenia producenta kot³a.

Konstrukcja kot³a IV

Konstrukcja kot³a III

Nowoczesna konstrukcja
przemys³owego kot³a
parowego IV
1 du¿a komora parowa
2 ma³a zawartoœæ wody
3 du¿a p³omienica
4 ma³e wymiary zewnêtrzne
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