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Nowy modu³ przegrzewacza spe³ni ka¿de
oczekiwania
Przegrzewacze pary stosowane s¹ g³ównie
w kompleksowych, obszernych sieciach parowych oraz
do napêdzania silników i turbin parowych do
wytwarzania pr¹du w³asnego. Przegrzewacze

1.

Czy tak musi byæ?

Kot³y p³omienicowo-p³omieniówkowe
uwa¿a siê za przyjazne w obs³udze
i konserwacji, nie wymagaj¹ce i trwa³e.
Te zalety, istotne z punktu widzenia
u¿ytkownika, nikn¹ po zainstalowaniu
przegrzewacza. Przegrzewacze bowiem
maj¹ ograniczon¹ trwa³oœæ, wymagaj¹
kosztownej regulacji temperatury pary
przegrzanej, skomplikowanej obs³ugi,
a do tego ograniczaj¹ dostêpnoœæ kot³a
do rewizji.
Trwa³oœæ przegrzewacza zale¿y
w znacznym stopniu od termicznego
obci¹¿enia pêczka rurowego, nale¿y
wiêc unikaæ wysokich temperatur
ogrzewania czy bezpoœrednich wp³ywów promieniowania p³omienicy.
Temperatura pary przegrzanej znacznie
przekracza temperaturê zadan¹. Urz¹dzenia dodatkowe, jak ch³odziarki powierzchniowe czy wtryskowe, sch³adzaj¹
parê przegrzan¹ do temperatury
zadanej. Takie przegrzewanie jest dobre,
kiedy przegrzewacz ma ma³y pêczek
rurowy i/lub trzeba utrzymaæ sta³¹
temperaturê zadan¹ pary przegrzanej
przez jak najwiêkszy zakres obci¹¿enia.
Proces sch³adzania jest jednak czasoch³onny i skomplikowany. Ch³odziarki
powierzchniowe w przestrzeni wodnej
kot³a mog¹ dodatkowo utrudniæ do
niego dostêp.

2.

najró¿niejszych typów instalowane s¹ na kot³ach jednoi dwup³omienicowych o wydajnoœci 2,6 – 50 t/h,
nadciœnieniu do 30 bar i temperaturze pary przegrzanej
do 310 0C.

Nowy modu³ przegrzewacza
dla kot³ów p³omienicowo-p³omieniówkowych

2.1 N i e s z k o d l i w e t e m p e r a t u r y
i jednoznaczny strumieñ
Konstruuj¹c nowy modu³ przegrzewacza LOOS œwiadomie ograniczy³
temperaturê pary przegrzanej do 110 0C
powy¿ej temperatury pary nasyconej
(zale¿nie od ciœnienia, maks. 310 0C).
Dziêki temu przegrzewacz mo¿na
umieœciæ za drugim ci¹giem.

Pêczek przegrzewacza nie jest nara¿ony
ani na promieniowanie p³omienia ani na
wysokie temperatury spalin. Nowy modu³ przegrzewacza jest zainstalowany na
przedniej komorze nawrotnej i w ¿aden
sposób nie utrudnia dostêpu do p³omieniówek drugiego i trzeciego ci¹gu.
Dziêki zintegrowanemu obejœciu spalin
przep³ywa przez pêczek przegrzewacza
œcis³ym przeciwpr¹dem pionowo od
góry, mo¿na wiêc jednoznacznie
obliczyæ i zaprojektowaæ pêczek na
ka¿d¹ iloœæ pary i temperaturê pary
przegrzanej.
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Rys. 1: UNIVERSAL. Wysokociœnieniowy kocio³ parowy z modu³em przegrzewacza
i zintegrowanym ekonomizerem
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Rys. 2: Krzywa pary przegrzanej w trybie regulowanym i nieregulowanym

2.2 Nieregulowana i regulowana
temperatura pary przegrzanej

2.4 Osuszacz do podniesienia jakoœci
pary

W kot³ach ze zintegrowanym modu³em
przegrzewacza przednia komora
nawrotna jest wyposa¿ona w œcianê
kieruj¹c¹ ci¹gu i klapê regulacji spalin
w obejœciu od drugiego do trzeciego
ci¹gu. Tak przebiega automatyczny tryb
z nieregulowan¹ temperatur¹ pary przegrzanej. Do regulacji temperatury pary
przegrzanej w zakresie od 50 - 100 %
obci¹¿enia kot³a klapa regulacji spalin
jest wyposa¿ona w napêd nastawczy.
Iloœæ gazu konieczna do utrzymania
zadanej temperatury pary przegrzanej
jest regulowana przez czujnik i regulator
temperatury (rys. 1 i 2).
Do przegrzewacza doprowadzana jest
tylko iloœæ ciep³a konieczna do
przegrzania strumienia pary do zadanej
temperatury.

Kot³y p³omienicowo-p³omieniówkowe
mog¹ pracowaæ z zasolon¹ wod¹
zasilaj¹c¹. Aby unikn¹æ osadów soli
w przegrzewaczu, kot³y LOOS z modu³em przegrzewacza wyposa¿one s¹
w wysokowydajny osuszacz.
Dziêki niemu zbêdne staje sie przep³ukiwanie przegrzewacza.

2.3 Suchy rozruch
Suchy rozruch kot³a nastêpuje na
minimalnym obci¹¿eniu i z odciêtym
ogrzewaniem przegrzewacza. Moc
roœnie krokowo, dopóki przez przegrzewacz p³ynie strumieñ czêœciowy. Po
zwolnieniu regulacji temperatury pary
przegrzanej i palnika kocio³ przechodzi
na tryb automatyczny.

2.5 P³ynna regulacja palnika i wody
zasilaj¹cej
Kot³y p³omienicowo-p³omieniówkowe
z modu³em przegrzewacza posiadaj¹
p³ynn¹ regulacjê palnika i wody
zasilaj¹cej. Strumieñ paliwa i wody
zasilaj¹cej jest zale¿nie od ciœnienia
i poziomu p³ynnie dostosowywana do
wielkoœci odbioru pary.
2.6 Kot³y dwup³omienicowe do pracy
z jedn¹ p³omienic¹
Kot³y dwup³omienicowe o wydajnoœci
pary przegrzanej w przedziale 16 – 60
t/h instaluje siê równie¿ z modu³em
przegrzewacza.
Kot³y LOOS tego typu przystosowane

s¹ do pracy z jedn¹ p³omienic¹. Drogi
spalin obu palników s¹ oddzielne a¿ do
komory zbiorczej spalin, a palniki i modu³y przegrzewacza maj¹ niezale¿ne wyposa¿enie. Praca z jedn¹ p³omienic¹ podwaja zakres p³ynnej regulacji, co podnosi sprawnoœæ kot³a na obci¹¿eniach
poni¿ej 50 % i zwiêksza bezpieczeñstwo
zasilania.

3.

Sprawdzone w praktyce

Kot³y LOOS z przeg rzewaczami w
przedniej komorze nawrotnej i regulacj¹
temperatury pary przegrzanej po stronie
spalinowej ju¿ od ponad 30 lat
sprawdzaj¹ siê w praktyce. Kot³y
u¿ytkowane s¹ prawie we wszystkich
bran¿ach przemys³u, np. w przemyœle
spo¿ywczym, tworzyw sztucznych,
chemicznym, papierniczym, skórzanym
i petrochemicznym. Kot³y pracuj¹
zarówno w zak³adach prywatnych, jak i
komunalnych, na potrzeby dostawców
ciep³a do sieci lokalnych i zdalnych.
Modu³ przegrzewacza z pustym ci¹giem,
pracuj¹cy wg zasady przeciwpr¹du,
chocia¿ jest nowoœci¹, to ju¿ sprawdzi³
siê w wielu instalacjach. Sta³ siê dla
LOOS INTERNATIONAL podstaw¹
do optymalizacji obliczeñ, której celem
s¹ jak najwiêksze korzyœci odnoszone
przez u¿ytkownika.

