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Produkcja papieru pod par¹
In¿. Hardy Ernst, LOOS INTERNATIONAL

Dopiero z w³aœciwym kot³em najnowoczeœniejsze
maszyny papierowe pokazuj¹ ca³e swoje mo¿liwoœci
Pierwszy raz produkcjê papieru opisa³ na papierze w roku
105 p.n.e. chiñski minister. Od chwili powstania
pierwszych u¿ytkowych kot³ów parowych ok. roku 1800 s¹
one nierozerwalnie zwi¹zane z produkcj¹ papieru.
Pocz¹tkowo jako sk³adowa czêœæ maszyn parowych do
napêdzania maszyn do produkcji papieru, a póŸniej do
gotowania, suszenia i jako "parowe ¿elazka" do

1.

130 lat know-how

Firma LOOS powsta³a w roku 1865
i z czasem sta³a siê, równie¿ dziêki zadowoleniu klientów z bran¿y papierniczej,
œwiatow¹ grup¹ przedsiêbiorstw pod
nazw¹ LOOS INTERNATIONAL.
Dzisiaj zatrudnia 700 pracowników
w Niemczech i Austrii i produkuje
rocznie 1250 kot³ów w przedziale mocy
do 55 t/h (35 MW), dostarczanych do
140 krajów.

2.

wyg³adzania. Od lat przemys³ papierniczy b³yskawicznie
siê rozrasta. Coraz bardziej konsumpcyjne nastawienie
ludzi, wy¿sza œwiadomoœæ œrodowiska i agresywna
reklama zwiêkszaj¹ ró¿norodnoœæ i iloœæ produktów
papierowych, które wymagaj¹ coraz nowoczeœniejszych
i wiêkszych maszyn produkcyjnych. Wraz z nimi rosn¹ te¿
wymagania dla kot³ów parowych.

Najwy¿sza dyspozycyjnoœæ
dla 100 % pewnoœci zasilania

Przyk³ad:
Zak³ad papierniczy jest wyposa¿ony w
cztery jednakowe kot³y parowe o mocy
30 t/h ka¿dy (4 x 30 = 120 t/h) dla
dwóch maszyn produkcyjnych
o zapotrzebowaniu mocy 40 t/h ka¿da
(2 x 40 = 80 t/h) i dodatkowym zapo-

trzebowaniu podstawowym 10 t/h.
Chocia¿ w trybie normalnym nie
potrzeba wiêcej ni¿ 90 t/h, wszystkie
cztery kot³y pracuj¹ na tym samym
obci¹¿eniu (75 %) z dobr¹ sprawnoœci¹
obci¹¿enia czêœciowego. Jeden kocio³
mo¿na by, z ró¿nych wzglêdów, czasowo
wy³¹czyæ, a nie mia³oby to wp³ywu na
produkcjê.

Maszyny do produkcji papieru
najnowszej generacji wytwarzaj¹ papier
o szerokoœci do 10 m i z szybkoœci¹ 2000
metrów na minutê. Tylko z odpowiednimi kot³ami mog¹ pokazaæ, na co
je staæ. A LOOS INTERNATIONAL
ma w swojej ofercie odpowiednie kot³y
równie¿ dla najnowoczeœniejszych
i najwiêkszych maszyn do produkcji
papieru. Nie jest tu konieczna ani
specjalna konstrukcja o nieznanych
ryzykach ani eksploatacja ze zwiêkszonym ciœnieniem i wiêkszymi stratami.
Kot³y seryjne UNIVERSAL firmy
LOOS - je¿eli s¹ prawid³owo zwymiarowane, spe³ni¹ ka¿de wymagania.

Vier Zweiflammrohr-Rauchrohrkessel UNIVERSAL ZFR für 120 t/h Dampfleistung in einer
Papierfabrik

LOOS stosuje w takim przedziale mocy
kot³y dwup³omienicowe typu
UNIVERSAL ZFR. S¹ to kot³y
trójci¹gowe z oddzielnymi drogami
spalin, wyposa¿one w dwa palniki do
pracy równoleg³ej i nieograniczonej
pracy z jedn¹ p³omienic¹. W porównaniu z innymi kot³ami, w których
mog¹ pracowaæ wy³¹cznie oba palniki
równolegle, kot³y LOOS dysponuj¹
podwójnym zakresem regulacji. A wiêc
w razie awarii jednego z palników nadal
zapewnione jest zasilanie. Kot³y
dwup³omienicowe do nieograniczonej
pracy ci¹g³ej z jedn¹ p³omienic¹,
szczególnie nadaj¹ siê do tego w³aœnie
celu. Zapewniaj¹ najwiêksze bezpie-

czeñstwo zasilania dla maszyn papierniczych pracuj¹cych przez 24 h na dobê.
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Opanowane ka¿de zerwanie
papieru

Krytycznym zdarzeniem jest zerwanie
papieru. Wówczas trzeba wy³¹czyæ
maszynê produkcyjn¹, a wiêc
uderzeniowo przerwaæ zasilanie w parê
i ciep³o. Sytuacjê tak¹ zg³asza czu³y
czujnik i przestawia wszystkie palniki na
minimalne obci¹¿enie. Ciep³o
wytworzone w tym czasie jest
gromadzone w pojemnoœci wodnej
kot³ów i powoduje okreœlony wzrost
ciœnienia, uwzglêdniony w logice

sterowania i regulacji, co pozwala
unikn¹æ przeregulowania na niedopuszczalne nadciœnienie. Zrzucenie
obci¹¿enia 40 t pary jest porównywalnie
nieszkodliwe.
Zrzucenie obci¹¿enia 80 t pary przez
jednoczesne wy³¹czenie dwóch maszyn
do produkcji papieru, jest wyregulowane
przez dostosowany system sterowania
bez wy³¹czenia zak³óceniowego kot³ów.
Równie¿ obci¹¿enie podstawowe jest
regulowane przez wy³¹czenia
regulacyjne palnika (praca z jedn¹
p³omienic¹) poszczególnych kot³ów.
Nadal pracuj¹ce palniki funkcjonuj¹ na
minimalnym obci¹¿eniu w zakresie
modulacyjnym.

Parametry pary w przypadku zerwania papieru
Zrzucenie obci¹¿enia

Skok obci¹¿enia

Ciœnienie
Obci¹¿enie

Obci¹¿enie podstawowe

0

Czas

Iloœæ pary
Ciœnienie pary
Wykres: Ka¿de zerwania papieru jest szybko opanowane...

A = ciep³o odstawienia po zrzuceniu obci¹¿enia
B = ciep³o zasobnicze
C = ciep³o rozruchowe po skoku obci¹¿enia
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Przygotowane na nag³e
skoki obci¹¿enia

Na nag³e skoki obci¹¿enia najlepiej
przygotowane s¹ palniki z du¿ym
zakresem regulacji i inteligentnym
sterowaniem. Nagle, w ci¹gu kilku minut
od kot³ów wymaga siê wiêcej ni¿ "pe³nej
pary". Z drugiej strony szybkoœæ
zmian mocy grzewczej ma pewne
granice, warunkowane obci¹¿alnoœci¹
i trwa³oœci¹ kot³ów.
Spraw¹ know-how producenta jest
wykorzystanie dodatkowych zasobów
ciep³a i za pomoc¹ inteligentnego
sterowania zwielokrotniæ znamionowe
obci¹¿enie kot³a na kilka minut i w ten
sposób opanowaæ szczytowe zapotrzebowanie bez póŸniejszych uderzeñ
ciœnienia.
Mo¿na zrezygnowaæ z systemu
wczesnego ostrzegania o skoku

Przydatne opcje zwiêkszaj¹
efektywnoœæ

Kot³y LOOS u¿ytkowane w przemyœle
papierniczym to sprawdzone kot³y
trójci¹gowe z jedn¹ p³omienic¹ (typ
UL-S) o wydajnoœci do 29,5 t/h lub
dwup³omienicowe (typ ZFR)
o wydajnoœci do 55 t/h, wykonane
w technice modu³owej i wyposa¿one
w ekonomizery i / lub przegrzewacze.
Konstrukcja kot³ów pozwala na
uzyskanie sprawnoœci do 95 %
i przegrzanie pary do 310 0C. Dla
wiêkszych sieci parowych o d³u¿szych
ruroci¹gach lepsze jest lekkie przegrzanie pary, aby odci¹¿yæ odwodnienie
LOOS BOILER CONTROL LBC sieci. Potrzebny do tego celu przema wszystko w ma³ym palcu
grzewacz, jak równie¿ modu³ ekoKa¿dy kocio³ LOOS jest wyposa¿ony
nomizera, s¹ zintegrowane na kotle
w wygodne urz¹dzenie automatyzuj¹ce
³¹cznie z izolacj¹, w zwi¹zku z czym nie
LBC i dysponuje zintegrowanym
wymagaj¹ dodatkowych fundamentów.
zarz¹dzaniem prac¹ kot³a i sygnalizowaniem zak³óceñ. W ergonoDoœwiadczenie oparte kilkumicznym menu obs³ugowym na
dziesiêciu latach praktyki
tekstowym wyœwietlaczu prawie w ka¿dym jêzyku wyœwietlane s¹ wszystkie
LOOS INTERNATIONAL projektuje
istotne parametry i stany robocze.
w ka¿dym przypadku optymaln¹
Opcjonalnie kocio³ mo¿na wyposa¿yæ
instalacjê kot³ow¹. Obojêtnie, czy
w nadrzêdny system wymiany danych ze
chodzi o modernizacjê czy rozbudowê
sterowaniem zasilania maszyny pazasilania w parê i ciep³o. Korzysta z
pierniczej.
doœwiadczeñ p³yn¹cych z wielu
zrealizowanych projektów na ca³ym
œwiecie w ci¹gu kilkudziesiêciu lat.
Sprawdzone kot³y LOOS, wyposa¿one
w najnowoczeœniejsze systemy regulacji i
sterowania, spe³niaj¹ najwiêksze
wymagania najnowoczeœniejszych i
najwiêkszych wytwórni papieru o
zapotrzebowaniu pary 200 t/h, a nawet
wiêcej. Znaki CE i certyfikaty wiêkszoœci
organizacji rejestracyjnych u³atwiaj¹
uzyskanie dopuszczenia do u¿ytkowania
na ca³ym œwiecie.
LOOS INTERNATIONAL jest
kompetentnym partnerem dla
przemys³u papierniczego.
obci¹¿enia. Spontaniczna zmiana
obci¹¿enia dokonuje siê bez obci¹¿enia
dla kot³a i nie wp³ywa na jakoœæ
pary. System automatycznie zapewnia
nieprzerwane zasilanie w parê na ka¿d¹
ewentualnoœæ zerwania papieru.
Technicy odpowiedzialni za produkcjê
papieru mog¹ siê skoncentrowaæ
ca³kowicie i wy³¹cznie na swoich
zadaniach.
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Przyk³ad zastosowania 3 kot³ów parowych z przegrzewaczami w fabryce papieru
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