Kot³y dwup³omienicowe LOOS, typ ZFR/UT-HZ
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Referencje
1. Od ponad 45 lat LOOS produkuje kot³y dwup³omienicowe niezmienionego typu.
2. Ju¿ w roku 1952 zosta³a opatentowana specjalna
konstrukcja, przystosowana do pracy z jedn¹ p³omienic¹.
3. Ca³y typoszereg konstrukcyjny kot³ów dwup³omienicowych jest oparty na jednolitej zasadzie konstrukcyjnej.
4. Do dzisiaj dostarczono na ca³ym œwiecie oko³o 400
kot³ów dwup³omienicowych:
na parê nasycon¹
na parê przegrzan¹
niskociœnieniowych na gor¹c¹ wodê
wysokociœnieniowych na gor¹c¹ wodê

Wynika st¹d, ¿e:

4 kot³y dwup³omiennicowe UNIVERSAL ZFR produkuj¹ce pare nasycon¹.
Wydajnoœæ instalacji 120 000 kg/h o ciœnieniu 16 bar.

ze wzglêdu na prawie niezmienion¹ konstrukcjê ka¿dy wyprodukowany do tej pory kocio³
dwup³omienicowy stanowi odpowiedni¹ referencjê
tylko LOOS mo¿e wykazaæ siê kilkudziesiêcioletnim doœwiadczeniem w zakresie pracy z jedn¹ p³omienic¹
dziêki takim samym zasadom konstrukcyjnym dla wszystkich typów ka¿dy kocio³ dwup³omienicowy jest
pe³nowartoœciow¹ referencj¹, niezale¿nie od wielkoœci
równie¿ tylko LOOS mo¿e wykazaæ siê
- tak¹ iloœci¹ dostaw
- przez tak d³ugi czas
- w tylu krajach
- i do tak ró¿nych zastosowañ
- referencjami, jakich nie posiada chyba ¿aden inny producent
strat z tytu³u awarii, dwup³omienicowe kot³y LOOS okazuj¹ siê najbardziej niezawodne
W porównaniu z innymi producentami, którzy
nie posiadaj¹ dostatecznego doœwiadczenia wynikaj¹cego z typu konstrukcyjnego, gdzie konstrukcja
ka¿dego kot³a jest dostosowywana do konkretnego zamówienia
nie mog¹ sporz¹dziæ statystycznego szacunku mo¿liwych s³abych punktów, poniewa¿ iloœæ dostarczonych
kot³ów jest za ma³a
nigdy nie mog¹ uzyskaæ perfekcji technicznej z powodu jednostkowej produkcji i/lub konstrukcji ka¿dego
kot³a
Kocio³ dwup³omienicowy LOOS ZFR / UT-HZ jest wyró¿niaj¹cym siê produktem seryjnym o perfekcyjnej
konstrukcji i najwy¿szej jakoœci wykonania.

Specyfika i zalety kot³ów dwup³omienicowych LOOS
1.

Rozmieszczenie elementów kot³a

1.1 Nisko rozmieszczone p³omienice i boczne p³omieniówki trzeciego ci¹gu zapobiegaj¹ tworzeniu siê "zimnego
dna“ dziêki optymalnej cyrkulacji wody, co powoduje uzyskanie równomiernego rozk³adu temperatur.
Naprê¿enia termiczne s¹ zredukowane do minimum.
1.2 Wbudowane urz¹dzenia cyrkulacyjne dodatkowo wspomagaj¹ konieczn¹ cyrkulacjê wody wewn¹trz kot³a.
To równie¿ zapewnia utrzymanie równomiernego rozk³adu temperatur.
1.3 Ponadto optymalne rozmieszczenie p³omieniówek zapewnia doskona³e odprowadzanie pêcherzyków pary
nap³ywaj¹cych z p³omienicy, co zapobiega lokalnym przegrzaniom. Optymalne rozmieszczenie p³omienió
wek polepsza te¿ obieg wody w korpusie kot³a.
2.

Tylna komora nawrotna

2.1 Ch³odzona wod¹ tylna komora nawrotna w kszta³cie serca zapewnia bezproblemowe odprowadzanie
pêcherzyków pary nap³ywaj¹cych z p³omienic. Pêcherzyki pary nie mog¹ w ten sposób zawieszaæ siê
w dolnej czêœci komory nawrotnej i prowadziæ do miejscowych przegrzañ.
2.2 Dziêki wewnêtrznemu umieszczeniu komory nawrotnej p³omieniówki drugiego ci¹gu mo¿na wspawaæ w
dno komory nawrotnej. W przeciwieñstwie do konstrukcji z zewnêtrzn¹ komor¹ nawrotn¹, gdzie
p³omieniówki trzeba wspawaæ do tylnego dna, dno komory nawrotnej mo¿e byæ zdecydowanie cieñsze, co
umo¿liwia lepsze ch³odzenie i powoduje mniejsze naprê¿enia termiczne.
3.

Przednia komora nawrotna

3.1 Du¿a pojemnoœæ przedniej komory nawrotnej powoduje redukcjê prêdkoœci spalin i mniejsze straty ciœnienia.
Dziêki temu zmniejsza siê równie¿ pobór mocy przez wentylatory powietrza do spalania.
3.2 Równie¿ przednia komora nawrotna jest podzielona na dwie oddzielne komory z drzwiami.
4.

Ca³kowite oddzielenie ci¹gi p³omienic i p³omieniówek

4.1 Ca³kowite oddzielenie ci¹gi p³omienic i p³omieniówek
- zapobiega wzajemnym negatywnym wp³ywom wyposa¿enia obu palników oraz
- umo¿liwia pracê kot³a tylko z jednym palnikiem równie¿ przez d³u¿szy czas, np. w lecie tylko z jednym
palnikiem, a w zimie z dwoma palnikami.
Ponadto jedn¹ p³omienicê mo¿na wyposa¿yæ w palnik gazowy, a drug¹ w palnik olejowy. Równie¿ w tym
przypadku w lecie mo¿e pracowaæ tylko palnik gazowy lub olejowy, a w zimie oba palniki.
Praca z dwoma palnikami powoduje zwiêkszenie regulacyjnoœci kot³a w stosunku do kot³ów
jednop³omienicowych. Nawet je¿eli nie przewiduje siê pracy z tylko jedn¹ p³omienic¹, oddzielenie dróg
spalin ma tê zaletê, ¿e w razie awarii jednego z palników kocio³ mo¿e dalej pracowaæ z moc¹ 50 %, podczas
gdy uszkodzony palnik jest naprawiany.
Wiêcej na ten temat znajdziecie Pañstwo w naszym raporcie "Kot³y dwup³omienicowe: kryteria
konstrukcyjne i wskazówki do w³aœciwego planowania instalacji“ (link internetowy).
4.2 Ta szczególna konstrukcja kot³a dwup³omienicowego zosta³a opatentowana przez LOOS ju¿ w roku 1952
4.3 Ca³kowite oddzielenie, a dziêki temu bezpieczna praca tylko z jedn¹ p³omienic¹ s¹ równie¿ atestowane przez
TUV (zob. za³¹cznik).

5.

P³omienice przelotowe

5.1 Jak w kot³ach UL-S równie¿ w kot³ach dwup³omienicowych p³omienice ³¹cz¹ dno przednie i tylne. Powoduje
to znaczne zwiêkszenie wytrzyma³oœci korpusu kot³a.
5.2 System p³omienic przelotowych umo¿liwia po³¹czenie z dnem kot³a na bardzo du¿ej powierzchni, co
eliminuje stosowanie zespórek lub kotew rurowych, w przypadku których prawie na pewno nale¿y oczekiwaæ
ci¹g³ych zerwañ.
6.

Po³¹czenie dna z komor¹ nawrotn¹

6.1 Równie¿ wielkopowierzchniowe po³¹czenie tylnej komory nawrotnej z dnem kot³a
- zwiêksza sztywnoœæ korpusu kot³a oraz
- eliminuje stosowanie zespórek z wymienionymi wy¿ej istotnymi wadami.
6.2 Ponadto takie wykonanie komory nawrotnej zapewnia ³atwy dostêp z zewn¹trz w przypadku koniecznoœci
wykonania naprawy.
6.3 Inne konstrukcje komór nawrotnych, np. z zespórkami lub wersje z zewnêtrznymi komorami nawrotnymi,
wykazuj¹ istotne minusy w porównaniu z naszym rozwiazaniem.
7.

Otwory rewizyjne i wyczystkowe

7.1 Du¿e drzwi w przedniej komorze nawrotnej i tylnych wylotach spalin znacznie u³atwiaj¹ czyszczenie
p³omieniówek. Nie jest to bez znaczenia z ekonomicznego punktu widzenia, poniewa¿ przy z³ych mo¿liwoœ
ciach czyszczenia kot³a personel bêdzie jak najbardziej wyd³u¿aæ przerwy w pracy.
Zanieczyszczone powierzchnie grzejne prowadz¹ z kolei do znacznego pogorszenia sprawnoœci kot³a, a tym
samym do zwiêkszenia zu¿ycia paliwa.
7.2 W³azy s¹ umieszczone równie¿ w dnie kot³a, aby u³atwiæ rewizjê. W³azy w p³aszczu kot³a pozwalaj¹
wprawdzie na zmniejszenie œrednicy kot³a, ale w znacznym stopniu utrudniaj¹ mo¿liwoœæ dostania siê do
kot³a (co powoduje irytacjê personelu i inspektorów kot³owych).
Ponadto równie¿ du¿e przestrzenie miêdzy elementami kot³a i optymalne rozmieszczenie p³omieniówek
u³atwiaj¹ oglêdziny i inspekcjê po stronie wodnej.
8.

Dalsze cechy

8.1 G³ówny króciec odbioru pary jest wyposa¿ony w urz¹dzenie do osuszania pary.
8.2 Zasilanie nastêpuje przez rurê rozdzielcz¹, umieszczon¹ symetrycznie do osi wzd³u¿nej kot³a.

Za³¹czniki
- Lista referencyjna kot³ów dwup³omienicowych
- Pismo zatwierdzaj¹ce z TUV z dnia 04.07.2001
- Przekroje kot³a dwup³omienicowego
- Schemat cyrkulacji wody
- Schemat obci¹¿enia cieplnego przekroju
komory paleniskowej w przestrzeni wodnej
- Dokument przyznaj¹cy patent
- Raport “Zastosowanie specjalnych kot³ów
dwup³omienicowo-p³omieniówkowych
w instalacjach wytwarzania ciep³a"
4 kot³y wodne wysokotemperaturowe dwup³omiennicowe UNIMAT UT-HZ
zainstalowane w jednej kot³owni. Ka¿dy o mocy 23 000 kW.

