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1. Kotły wodne – trójciągowe typ KWZ
Zestaw kotłowy KWZw 700

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin
5.Wentylator wyciągu spalin
6.Kanały spalin
7.Taca ŜuŜla
8.Szafa zasilania i sterowania

Dane techniczne:
Moc trwała – 600kW/700kW
Sprawność >76%
Temperatura wody wylot/wlot – 95 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny groszek
- wartość opałowa Wu=28000 kJ/kg

Zestaw kotłowy KWZ 1000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Szafa zasilania i sterowania

Dane techniczne:
Moc trwała – 1000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 115 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg
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Zestaw kotłowy KWZ 2000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Szafa zasilania i sterowania
10.Pomost

Dane techniczne:
Moc trwała – 2000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 115 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg

Zestaw kotłowy KWZ 3000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Szafa zasilania i sterowania
10.Pomost

Dane techniczne:
Moc trwała – 3000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 115 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg
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Zestaw kotłowy KWZw 1000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko PRw1
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
11.Szafa zasilania i sterowania

Dane techniczne:
Moc trwała – 1000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 130 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg

Zestaw kotłowy KWZw 1500

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Armatura
10.Armatura kontrolno-pomiarowa
11.Szafa zasilania i sterowania
12.Fundamenty

Dane techniczne:
Moc trwała – 1500kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot–130 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 0,5 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg
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Zestaw kotłowy KWZw 2000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Armatura
10.Armatura kontrolno-pomiarowa
11.Szafa zasilania i sterowania
12.Fundamenty

Dane techniczne:
Moc trwała – 2000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 130 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 1,0 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg

Zestaw kotłowy KWZw 3000

1.Zbiornik paliwa
2.Kocioł
3.Palenisko
4.Odpylacz spalin OKZ/IIst
5.Ekonmizer
6.Wentylator wyciągu spalin
7.Kanały spalin
8.OdŜuŜlacz
9.Armatura
10.Armatura kontrolno-pomiarowa
11.Szafa zasilania i sterowania

Dane techniczne:
Moc trwała – 3000kW
Sprawność >82%
Temperatura wody wylot/wlot – 130 / 70 °C
Ciśnienie robocze – 1,0 MPa
Palenisko typu podsuwnego
Paliwo:
- węgiel kamienny miał
- wartość opałowa Wu=22000 kJ/kg
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2. Kotły wodnorurkowe
Kotły wodnorurowe z rusztami mechanicznymi opalane miałem węgla kamiennego
są stosowanie w ciepłowniach oraz w zakładach przemysłowych .
Wytwarzanie tych kotłów oparte między innymi jest o stosowanie technologii dla ścian
szczelnych .
Ściany gazoszczelne - membranowe, gwarantują wysoką szczelność kotła po stronie spalin.
Typoszereg wodnych kotłów WRm tworzy serię wodnorurowych kotłów o
sprawności i osiągach nie odbiegających od kotłów produkowanych przez inne
renomowane firmy.
Kotły mogą być posadowione na istniejących fundamentach lub na słupach stalowych.
Ściany membranowe stanowią konstrukcję samonośną. Dla wydłuŜenia okresów
czyszczenia pęczka konwekcyjnego oraz podniesienie sprawaności kotła stosujemy
elektromagnetyczne strząsacze pyłów.
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2.1. Kotły wodne

8

ZAMER

9

ZAMER

10

ZAMER

11

ZAMER

12

ZAMER
2.2. Kotły parowe
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2.3. Kotły na biomasę
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3. Paleniska
Paleniska z rusztami wielostrefowymi
Paleniska przeznaczone są do wysokosprawnego i wydajnego spalania węgla kamiennego
sortyment - miał lub do spalania mieszanek miału z biomasą.
Konstrukcja palenisk umoŜliwia efektywną regulację w szerokim zakresie obciąŜenia kotła.
Wielostrefowa skrzynia rusztowa zapewnia optymalny rozdział powietrza podmuchowego na
szerokości i długości czynnej powierzchni pokładu rusztowego. Uszczelnienia boczne
i międzystrefowe uzyskują maksymalne szczelności.
W zaleŜności od sposobu podawania paliwa do paleniska dzielimy je na dwa rodzaje.
Pierwszy rodzaj to paleniska z warstwowym podawaniem paliwa na ruszt.
Charakteryzują się spalaniem warstwy węgla na pokładzie rusztowym.
Drugi rodzaj to paleniska z mechanicznym podawaniem paliwa na ruszt. Charakteryzują
się spalaniem paliwa w tzw. zawieszeniu i dopalaniem na pokładzie rusztowym.

Podstawowe elementy palenisk z warstwowym podawaniem paliwa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wielostrefowa skrzynia rusztowa
Przedni wał napędowy
Tylny wał zwrotny
Pokład rusztowy
Kosz węglowy z warstwownicą
Napęd pokładu rusztowego
Kanał powietrza podmuchowego
Jezdnie podporowe pokładu rusztowego – stosowane dla pokładów cięŜkich
Kanał powietrza wtórnego z zespołem dyszowym
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Podstawowe elementy palenisk z narzutowym podawaniem paliwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wielostrefowa skrzynia rusztowa
Przedni wał zwrotny
Tylny wał napędowy
Pokład rusztowy
Napęd pokładu rusztowego
Kanał powietrza podmuchowego
Zespół dyszowy powietrza wtórnego
Narzutnik paliwa
Jezdnie podporowe pokładu rusztowego

Charakterystyka paliwa do palenisk wielostrefowych
Chcąc osiągnąć wysokie parametry paleniska przy zachowaniu norm ochrony środowiska
zaleca się spalać paliwa

1. Węgiel kamienny wg PN-82/G-97002
- wartość opałowa
- zawartość popiołu
- zawartość wilgoci
- zawartość części gazowych
- temperatura topnienia popiołu
- zdolność spiekania
- wymiar ziarna
-.skład ziarnowy

- zawartość nadziarna

21000 – 24000 kJ/kg
< 20 %
< 15 %
> 28 %
> 1200 0C
średniospiekalny
0 – 10 mm
0 – 1 mm 10 – 20 %
0 – 3 mm 20 - 40 %
0 - 6 mm 40 – 60 %
0 – 10 mm 100 %
do 12 %

uwaga: moŜna na paleniskach spalać węgiel kamienny odbiegający parametrami od
zalecanych np. o wartości opałowej ok. 19000 kJ/kg zawartości popiołu do 25 %, bardziej
rozdrobniony. Niemniej naleŜy zachować zawartość części gazowych, spiekalność i temperaturę
topnienia ŜuŜla.
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2. Mieszanka węgiel kamienny + biomasa drewniana
proporcje wagowe 80 % do 20 %
- wartość opałowa węgla
- zawartość popiołu
- zawartość wilgoci
- zawartość części gazowych
- temperatura topnienia popiołu
- zdolność spiekania
- wartość opałowa biomasy
- zawartość wilgoci

23000 – 24000 kJ/kg
< 20 %
< 15 %
> 28 %
> 1200 0C
średniospiekalny
8000 – 1400 kJ/kg
< 30 %

uwaga: powyŜsza mieszanka wykonana na stacji typu MWD produkcji ZAMERU zapewnia
uzyskanie parametrów mocy i sprawności paleniska jak przy spalaniu miału węgla kamiennego.
Zawartość pyłów i tlenków azotu w spalinach nie zwiększa się. zawartość tlenków siarki
w spalinach zmniejsza się proporcjonalnie do ilości spalanego biopaliwa.
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3.1. Warstwowe podawanie paliwa
Palenisko kotła KWZ-2000

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRW/1/3.5 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności do 2MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Dźwignie zasuw popiołowych
7. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
8. Zespół powietrza podmuchowego
9. Napęd NB-250
10. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95%
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 14000 kg
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Palenisko kotła WR-2,5

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRW/1/3.5 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności do 3,0MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Dźwignie zasuw popiołowych
7. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
8. Zespół powietrza podmuchowego
9. Zespół powietrza wtórnego
10. Napęd NBp-500
11. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 5500 kg
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Palenisko kotła KR-125

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRW/1/3.5 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności do 1MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Dźwignie zasuw popiołowych
7. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
8. Zespół powietrza podmuchowego
9. Napęd NB-250
10. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35%
CięŜar całkowity - 14000 kg
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Palenisko kotła ER-125

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRW/1/3.5 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności do 1MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Dźwignie zasuw popiołowych
7. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
8. Zespół powietrza podmuchowego
9. Napęd NB-250
10. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 14000 kg
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Palenisko kotła WR-10

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRWc/1/16 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności 3 MW – 10 MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 14000 kg
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Palenisko kotła OR-16

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRWc/1/15 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności 5 MW – 14 MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 25000 kg
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Palenisko kotła WR-23

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRWc/1/24 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności 7 MW – 27 MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa (9 stref)
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy Rtw-8x400-3200
5. Kosz węglowy
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach
13. Wózek rewersyjny
14. Smarownica centralna
15. Instalacja nawrotu spalin
16. Czujnik braku rusztowin

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
- Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
-wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wilgotność
-10-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
-zawartość nadziarna
< 12 %
-zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 40000 kg
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Palenisko kotła WR-25

Wersja z
wentylatorem
w podpiwniczeniu

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRWc/2/35 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności 6 MW – 35 MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna
-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna < 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 50000 kg
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Palenisko kotła OKR-50

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRWc/2/42 przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
warstwowym o wydajności 3 MW – 50 MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Kosz węglowy
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu -15-18%
- wymiar ziarna -12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna < 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 60000 kg
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3.2. Narzutowe podawanie paliwa
Palenisko kotła OR-50

1. PRZEZNACZENIE
Palenisko wielostrefowe typu PRNc/2/30
przeznaczone
jest do spalania miału węgla kamiennego systemem
narzutowym o wydajności 6MW–50MW
2. BUDOWA
1. Wielostrefowa skrzynia rusztowa
2. Wał przedni
3. Wał tylny
4. Pokład rusztowy
5. Narzutnik
6. Jezdnie podporowe
7. Dźwignie zasuw popiołowych
8. Mechanizmy regulacji klap powietrznych
9. Zespół powietrza podmuchowego
10. Zespół powietrza wtórnego
11. Napęd BNr-2000
12. Wskaźnik ciśnienia w strefach

3. DANE TECHNICZNE
Max obciąŜenie cieplne 1300 kW/m2
Sprawność paleniska - 95 %
Prędkość posuwu pokładu rusztowego
- max 0,36 m/min
- min. 0,036 m/min
Max grubość warstwy paliwa 150 mm
Dane paliwa:
- wartość opałowa 21000 – 23000 kJ/kg
- zawartość popiołu-15-18%
- wymiar ziarna-12-15%
- skład ziarnowy - 0-12mm
- 0-1 mm 10 - 20%
- 0-3 mm 20 - 40%
- 0-6 mm 40 - 60%
- 0-12 mm 100%
- zawartość nadziarna
< 12 %
- zawartość części lotnych >28 – 35 %
CięŜar całkowity - 50000 kg
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4. Wózki rewersyjne
Celem wyeliminowania segregacji paliwa na szerokości rusztu moŜna z powodzeniem
zamontować wózek rewersyjny. Szczególnie korzystnie wspólpracuje wózek z kotłami
o szerokich lub podwójnych rusztach.
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5. Instalacja nawrotów spalin i „fałszywego” powietrza

1.Wentylator nawracanych spalin
2.Odpylacz przelotowy
3.Wentylator podmuchowy
4.Sterowanie wentylatorem
5.Kanały nawracanych spalin
6.Wanna odŜuŜlacza „mokrego”

Uwaga: Dla kotłów dwurusztowych naleŜy wykonać dwie instalacje równoległe.

Zasada działania:
1. Wentylator 1 poprzez zsyp koksików i ŜuŜla zasysa z z tylnej części komory spalania
i spod rusztu spaliny i „fałszywe” powietrze. Na kanale spalin 5 przed wentylatorem 1
zainstalowany jest odpylacz przelotowy 2 Wytrącone pyły i koksiki wpadają do wody w
wannie odŜuŜlacza 6.
2. Przewód tłoczny wentylatora 1 połączony jest z przewodem ssawnym wentylatora
powietrza podmuchowego 3. Spaliny i „fałszywe” powietrze mieszają się z powietrzem
pierwotnym. Wentylator 3 tłoczy pierwotne powietrze wraz ze spalinami i fałszywym
powietrzem z wentylatora 1 do skrzyni podmuchowej kotła.
3. Wentylator 1 sterowany jest poprzez falownik 4

Efekty stosowania instalacji:
1. ObniŜenie wskaźnika nadmiaru powietrza λ , tym samym podniesienie sprawności kotła.
2. Zmniejszenie ilości pyłów w spalinach emitowanych do atmosfery.
3. Zmniejszenie emisji NOx.

Potwierdzone wyniki z kotła typu WR-10 / kocioł w wykonaniu tradycyjnym/
1. Emisja pyłów – 100-120 mg/m3
2. Emisja NOx - 300 mg/m3
3. Sprawność kotła - + 2-3 %
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Instalacja nawrotów spalin i „fałszywego” powietrza
Kocioł typu WR-10
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6. Stacje mieszania typu MWD

W czasach poszukiwań paliw obniŜających koszty produkcji energii przy jednoczesnej
poprawie emisji produktów spalania jednym ze sposobów osiągnięcia powyŜszego celu jest
współspalanie węgla kamiennego – miału z rozdrobnioną biomasą.
Składniki węgla i biomasy róŜnią się wieloma parametrami, między innymi cięŜarem
nasypowym, wartością opałową, zawartością części lotnych i popiołów. RóŜnice te powodują Ŝe
efektywne współspalanie jest dalece utrudnione. Praktyka i badania wykazują, Ŝe przy
„normalnym” wymieszaniu maksymalny udział biopaliwa nie moŜe być większy jak 10%
/wagowo/. Nie jednorodna mieszanka powoduje nierówne spalanie – spadek mocy kotła nawet o
30%. Wada bardzo utrudnia spalanie mieszanki w kotłach parowych które powinny zapewniać
stabilną ilość pary wodnej .
W celu zapobieŜenia powyŜszym niedoskonałościom proponujemy stacje mieszania
węgla kamiennego z biopaliwami i innymi dodatkami.
Podstawowym urządzeniem stacji jest mikser – w którym następuję dynamiczne
wymieszanie składników. Do miksera składniki taśmociągiem podawane są ze zbiornika lub
zbiorników. Zbiornik /ki/ zapełniane są łyŜką ładowarki kołowej. Gotowy produkt odbierany
jest z miksera taśmociągiem i kierowany na skład paliwa.
Wszystkie urządzenia sterowane są z rozdzielni elektrycznej.
Ilość podawanych komponentów mieszania i obroty wirników miksera regulowane są
bezstopniowo poprzez przetwornice częstotliwości.
Właściwe wymieszanie składników pozwala na ich efektywne spalanie w kotle.
Sprawdzono praktycznie, Ŝe bez zmniejszenia mocy kotła i sprawności moŜna dodawać do
węgla 50%objętościowo 20% wagowo biomasy . Spalanie odbywa się równomiernie i bez
zakłóceń. Straty w niedopale zmniejszają się o ok. 50%. Emisja tlenków siarki ulega
zmniejszeniu w proporcji dodanego biopaliwa.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2003r. w zakresie spalania paliw
alternatywnych stwarza moŜliwość uznania strumienia biopaliwa w kotłach węglowych jako
źródło energii odnawialnej. Współspalanie węgla z biomasą w istniejących kotłowniach jest
inwestycyjnie najtańszym sposobem osiągnięcia zaleceń UE dotyczących produkcji energii
z paliw odnawialnych.
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Parametry techniczne stacji mieszania typu MWD
Lp.

Typ stacji

I

MWD-1
zbiornik mieszanki
taśmociąg I
mikser
taśmociąg II
szafa sterowania

II

MWD-2
zbiornik węgla
zbiornik biomasy
taśmociąg I
mikser
taśmociąg II
szafa sterowania

Wydajność
T/h

Moc elektr.
zainstalowana kW

Uwagi

20-25

58

Wydajność stacji
zaleŜy między
innymi
od cięŜaru
nasypowego
komponentów

22-27

81

Przykładowe komponenty do mieszania:
1.Węgiel kamienny – trociny, zrębki ,kora, słoma, torf
2.Węgiel kamienny – muły węglowe
3.Węgiel kamienny – osady ściekowe
4.Węgiel kamienny – osady celulozowe

34

ZAMER
Stacja mieszania
typ MWD – 1
1.Kosz wstępnego mieszania
2.Taśmociąg I
3.Mikser
4.Taśmociąg II
5.Szafa sterownicza
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Stacja mieszania
typ MWD – 2
1.Kosz wstępnego mieszania
2.Taśmociąg I
3.Mikser
4.Taśmociąg II
5.Szafa sterownicza
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7. Odpylacze przelotowe typu OKZ

ZASTOSOWANIE:
Odpylacze - koncentratory odśrodkowe typu „OKZ” stosuje się głównie do:
- oczyszczania spalin z kotłów rusztowych i pyłowych
- oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do rozdrabniania, segregacji
i transportu surowców mineralnych.
- oczyszczania wstępnego gazów z metalurgicznych procesów ogniowych
oczyszczanie powietrza odciąganego z urządzeń do czyszczenia odlewów lub
przygotowania mas formierskich.
Odpylane gazy powinny być neutralne pod względem chemicznym, a ich temperatura nie
powinna przekraczać 673 K (400°C). W przypadku odpylania gazów wilgotnych temperatura ich
powinna być wyŜsza od temperatury punktu rosy gazów, o co najmniej tyle, aby nie powstały
warunki do kondensacji zawartych w gazach par na ściankach odpylacza.
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BUDOWA:
Odpylacze - koncentratory odśrodkowe typu „OKZ” mają komorę 1, wewnątrz której
jest zabudowana w zaleŜności od wydajności, określona liczba modułów 2. Moduły składają się
z części zawirowywującej Ŝeliwnej 3 i z części walcowej stalowej 4. Pyły wytrącone w module
odprowadzane są do leja zbiorczego 5.
Optymalna, maksymalna ilość modułów wchodzących w skład jednego odpylacza wynosi 50 szt.
Optymalna, maksymalna ilość modułów w rzędzie wynosi 4 rzędy.
Komora 1 jest wykonana z blachy stalowej wzmocnionej stalą profilowaną. Wszystkie
połączenie ścian komory są gazoszczelne. W dolnej części komory znajduje się lej lub leje
zbiorcze pyłu . Odprowadzanie pyłu z leja powinno odbywać się w sposób ciągły za pomocą
szczelnych elementów, jak np. podajniki celkowe, podwójne migałki . Zalecane jest
odprowadzanie pyłów z lei inŜektorem pneumatycznym.
Moduły mogą być wyposaŜone w zawirowywacz z Ŝeliwa szarego lub z Ŝeliwa sferoidalnego
o podwyŜszonej odporności na ścieranie.

ZASADY DZIAŁANIA:
Zapylony gaz wpływa osiowo do zawirowywacza(czy). Na wlocie umieszczona jest nieruchoma
kierownica. Gaz opływa rdzeń kierownicy a przepływając pomiędzy nachylonymi łopatkami
zostaje zawirowany. W trakcie ruchu spiralnego wywołanego tym zawirowaniem ziarna pyłu
przemieszczają się ku ściankom rury zewnętrznej i są odprowadzane przez pierścieniową
szczelinę do leja zbiorczego.
Oczyszczony gaz wypływa rurą wewnętrzną.
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Odpylacz jednostopniowy– OKZ / I st
Rys.1

Odpylacz jednostopniowy– OKZ / II st
Rys.2

Odpylacz jednostopniowy
(rys.1)
Wielkość ziarna
µm
5-8
>10
Sprawność odpylania
%
55
65
Opory przepływu gazu
Pa
700
700
CięŜar jednego modułu
kg
105
CięŜar 15 modułów
kg
1400
Przepustowość jednego modułu wynosi ok. 0,9 m3/s
j.m

Odpylacz dwustopniowy
(rys.2)
5-8
>10
88
95
1400
1400
235
3100
-
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Przykłady odprowadzania pyłów z odpylacza
Rys. 3

Przykład zamówienia:
a) Odpylacz OKZ ilość stopni/A x B np. OKZ – I st/4 x 2
- odpylacz I stopniowy, osiem modułów, wymiary 1600 x 800
b) Odpylacz OKZ ilość stopni / A x B np. OKZ – II st/5 x 3
- odpylacz II stopniowy, piętnaście modułów, wymiary 2000 x 1200
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8. OdŜuŜlacze zgrzebłowe
OdŜuzlacz "mokry" OŁZ

Wymiary:
A - ,, 600 mm ” minimalny
B – 400, 500, 600, 900 mm

OdŜuzlacz "mokry" podwieszany OŁZ
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9. Generatory gazu
PIROLITYCZNA ZGAZOWARKA BIOMASY
Wzrost ceny energii oraz problemu ekologicznego jej wytwarzania zmusza
przedsiębiorstwa do poszukiwań nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, dzięki
którym koszty do tej pory ponoszone będą minimalizowane. Biomasa jako ekologiczny nośnik
energii jest coraz częściej stosowana w róŜnego rodzajach procesach energetycznych. Podczas
tradycyjnego spalania drewna a szczególnie płyt wiórowych uzyskuje się nie zawsze
zadowalające wyniki energetyczne i ekologiczne. Proces w którym drewno poddane jest
działaniu energii cieplnej przy ograniczonym dostępie powietrza- tlenu jest suchą destylacją lub
pirolizą. Technika zgazowania biomasy w procesie pirolizy umoŜliwia uzyskanie maksymalnie
wysokich sprawności energetycznych przy spełnianiu norm ochrony środowiska.

Dlaczego pirolityczne zgazowanie biomasy jest korzystniejsze ?
Głównie dlatego poniewaŜ proces produkcji ciepła odbywa się dwufazowo - zagazowanie
biomasy zachodzi w generatorze komorowym a wytworzony gaz spalany jest w palniku kotła
wodnego lub parowego. Gazem pirolitycznym po uprzednim przygotowaniu moŜna zasilić silnik
tłokowy generatora prądu lub uŜyć jako półprodukt do wytwarzania metanolu.

REAKTOR ZGAZOWANIA BIOMASY TYP - EKOD 2
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10. Remonty i modernizacja kotłów rusztowych
Współczesna gospodarka cieplna, oparta o spalanie paliw konwencjonalnych, a
szczególnie węgla kamiennego, wymaga uŜytkowania kotłów o najwyŜszych sprawnościach.
Dyktują to wymagania ekonomiczne, gdyŜ ceny paliw nieustannie rosną, a skaŜenie środowiska
produktami spalania dosięga poziomu zagraŜającego biosferze. Zasobność fizyczna oraz
powszechność zastosowania węgla kamiennego powoduje, Ŝe spalanie tego paliwa będzie przez
wiele lat najtańszym źródłem energii cieplnej do celów grzewczych oraz energetycznych.
Tymczasem wielką liczbę eksploatowanych kotłów węglowych cechuje niska sprawność i duŜa
uciąŜliwość ekologiczna. Wymiana na kotły nowe łączy się ze znacznymi kosztami
inwestycyjnymi.
Rozwiązania techniczne :
•
•
•
•

Całkowita lub częściowa wymiana palenisk
Zmiana części ciśnieniowej - dobudowa lub rozbudowa
Dobudowa wstępnych separatorów pyłów przed baterią cyklonów
Pełna lub częściowa automatyzacja pracy kotła.

Efekty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osiągnięcie sprawności palenisk na poziomie 95 - 96%
Poprawienie sprawności kotłów w granicach 82 - 88%
Emisja pyłów nie wyŜsza niŜ 400 mg/um3
ObniŜenie emisji tlenków azotu do poziomu poniŜej 400 mg/um3
Zredukowanie emisji tlenku węgla do poziomu poniŜej 50 mg/um3
PodwyŜszenie mocy kotłów nawet o 30% !!
Uzyskanie moŜliwości spalania gorszej jakości węgla kamiennego
MoŜliwość efektywnego spalania węgla z biomasą

Gwarantujemy osiągnięcie parametrów pracy kotłów zmodernizowanych równe kotłom
najnowszych konstrukcji.
Dokonaliśmy kilkuset modernizacji – remontów węglowych kotłów rusztowych o mocy
od 1 – 50 MW . Uzyskaliśmy pełną satysfakcję naszych klientów oraz pozytywną opinię
instytucji, które te kotły badały. Między innymi: Politechniki Warszawskiej, ECO Opole,
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Katowicach, EKOKAL Kalety.
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11. Automatyka kotłowa
Automatyka rusztowych kotłów wodnych i parowych.
Dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy kotła niezbędne jest zastosowanie
zaawansowanej automatyki procesowej. Jej zadaniem jest optymalizacja procesu spalania
poprzez automatyczną regulację parametrów pracy kotłów. Nasze doświadczenie wskazuje, Ŝe
modernizacja kotłów w połączeniu z zastosowaniem automatyki daje bardzo korzystne rezultaty
energetyczne i ekologiczne.
Oferowane przez nas systemy automatyki kotłów pełnią następujące funkcje:
• Zapewnienie skutecznej ochrony kotła przez zastosowanie układów blokad wykonanych
zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi UDT,
• Realizacja pomiarów parametrów pracy kotła tj. temperatury, przepływy, ciśnienia itp.,
• Sterowanie układami wykonawczymi tj. falowniki, zawory regulacyjne,
• Automatyczna regulacja parametrów pracy kotła,
• Optymalizacja procesu spalania węgla kamiennego ze skutkiem podwyŜszenia
sprawności kotła,
• Wizualizacja w systemach komputerowych SCADA.
Zapewniamy realizację następujących obwodów automatycznej regulacji:
• Regulacja podciśnienia w komorze spalania,
• Regulacja temperatury wyjściowej, a w przypadku kotłów parowych ciśnienia w
walczaku,
• Regulacja ilości dostarczanego powietrza pierwotnego z uwzględnieniem zawartości
tlenu w spalinach,
• Automatyczne sterowanie strefami podmuchowymi,
• Regulacja poziomu wody w walczaku w przypadku kotłów parowych.
• Regulacja systemami pompowymi
Stosujemy tylko urządzenia sprawdzonych firm tj. falowniki Danfoss, sterowniki PLC
GEFanuc, zawory regulacyjne Flowserve, sondy poziomu Gestra, aparatura elektryczna Moeller,
oprogramowanie SCADA Wonderware.
Zakres naszych usług obejmuje projektowanie, kompletację dostaw, montaŜ szaf AKPiA i
rozdzielnic NN, montaŜ i uruchomienie na obiekcie.
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12. Usługi
Zakład posiada kilkudziesięcioletnią tradycję w zakresie wykonywania róŜnych części
i urządzeń o złoŜonym procesie technologicznym. WyposaŜenie techniczne zakładu zapewnia
wysoką jakość wykonywanych usług.
Wykrawnie elementów z blach stalowych na wypalarce sterowanej CNC
(rozmiar stołu roboczego 2500 mm x 6000 mm)
• Zwijanie płaszczy /cylindry, stoŜki/ z blachy do 22 mm b=4000mm
•

Obróbka wiórowa na tokarce sterowanej CNC do Ø 630mm L=2000mm
Obróbka wiórowa na tokarce uniwesalnej do Ø 630 mm L=4000mm
Obróbka wiórowa kół zębatych na frezarce obwiedniowej – prostych i skośnych
(max. moduł - do 5 max. Średnica koła do 500 mm)
• Obróbka wiórowa na frezarkach uniwersalnych
• Gięcie rur – kolana, łuki, węŜownice od 20 mm do 159mm
• Podajniki ślimakowe z blachy do 12 mm do Ø600mm
•
•
•

•
•
•
•
•

Spawane konstrukcje stalowe z kształtowników i blach o wadze zespołu do 20 t
Obróbka cieplno - chemiczna, hartowanie, nawęglanie w piecach komorowych
Cięcie blach na gilotynach do 16 mm b=3100 mm
Gięcie blach na giętarkach krawędziowych do 6 mm b=3000 mm
Spawanie orbitalne CNC rur stalowych do Ø100 mm

Części i urządzenia wykonujemy na postawie projektów zamawiającego lub własnych.
Nasze biuro konstrukcyjno – technologiczne zatrudnia wysokokwalifikowaną kadrę.

GWARANTUJEMY TERMINOWE I SOLIDNE WYKONANIE USŁUG !!!
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