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System czyszczenia dodatkowych ekonomizerów 

za kotłami z zastosowaniem generatorów 

fal uderzeniowych GFU-24/8

Zaufali nam:

PEC Gliwice Sp. z o.o.  – trzy kotły WR-25

Węglokoks Energia Sp. z o.o. – pięć kotłów WR-10

PEC Jastrzębie S.A. – trzy kotły WR-25

PE Megawat Sp. z o.o. – kocioł OR-32

ZEC Starachowice Sp. z o.o. – kocioł WR-17

MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich – dwa kotły WR-5

T.B. Fruit Dwikozy – dwa kotły KE-6,5

TOP S.A. – kocioł OSR-25/32

Celsium Sp. z o.o.  – kocioł WLM-2,5

ENWOS Sp. z o.o. – kocioł OSR-25
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Firma EKOZUB Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu instalacji czyszczenia powierzchni

wymiany ciepła od strony spalin. W wyniku spalania paliw stałych wytrącają się na rurach

ekonomizerów osady, które powodują wzrost temperatury spalin wylotowych oraz zwiększone

zużycie paliwa. Działanie instalacji czyszczenia w pełnej automatyce i z dużą częstotliwością

utrzymuje powierzchnie wymiany ciepła w czystości oraz powoduje wzrost sprawności kotła.

Instalacja czyszczenia została sprawdzona na wielu kotłowniach w Polsce.



System czyszczenia dodatkowych ekonomizerów

- opis technologii

Wiele kotłów rusztowych opalanych miałem węglowym jak również innymi paliwami stałymi

posiada dodatkowy ekonomizer zabudowany w kanale spalin za kotłem. Służy on do obniżenia

temperatury spalin wylotowych z kotła. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń

do zabudowy ekonomizer ma najczęściej konstrukcję bardzo zwartą i sztywną, a układ rur

zaprojektowany jest w układzie przestawnym. Ręczne czyszczenie jest mało efektywne

i kłopotliwe. Zastosowanie mechanicznych systemów czyszczenia (pneumatyczne

lub elektromagnetyczne obijaki lub wibratory) są mało efektywne i mogą prowadzić

do uszkodzenia części ciśnieniowej. Zastosowanie efektywnej instalacji czyszczenia opartego

o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8 eliminuje w znacznym stopniu problem gromadzenia

się osadów oraz zwiększa sprawność całego układu wymiany ciepła.

Dzięki zastosowaniu technologii fali uderzeniowej do czyszczenia ekonomizerów zabudowanych

za kotłami uzyskuje się poniższe efekty:

- duża skuteczność usuwania osadów z powierzchni wymiany ciepła,

- wzrost sprawności rocznej kotłów rusztowych,

- zmniejszenie zużycia paliwa,

- zwiększenie dyspozycyjności kotłów,

- ograniczenie zjawiska wycierania się rur,

- wyeliminowanie lokalnego odparowania wody,

- efektywną wymianę ciepła przez całą powierzchnię konwekcyjną kotła,

- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprzez zmniejszenie oporów przepływu spalin,

- niskie koszty eksploatacji systemu czyszczenia, w tym małe zużycie sprężonego powietrza,

- bardzo szybki zwrot inwestycji.
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Rury dodatkowego ekonomizera kotła WR-5 

w MPEC Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich

Instalacja czyszczenia ekonomizera kotła WR-10

w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej – Ciepłownia

w Bieruniu



System czyszczenia dodatkowych ekonomizerów 

- efekty ekonomiczne
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Na przykładzie kotła WR-10 z dodatkowym podgrzewaczem wody (ekonomizerem) można

w przybliżeniu oszacować efekty ekonomiczne zastosowania instalacji czyszczenia opartej

o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8, związane ze wzrostem sprawności.

Założenia do oceny efektów ekonomicznych:

Moc kotła WR-10 - 12 MW

Czas pracy kotła - 4 500 h/rok

Średnia moc kotła - 10 MW

Koszt węgla z transportem - 350 zł/t

Temperatura spalin przed czyszczeniem - 180 OC

Temperatura spalin po czyszczeniu - 150 OC

Wzrost sprawności kotła (Δt=50 OC) - 3 %

Wzrost sprawności kotła (Δt=30 OC) - 1,77 %

Średnie zużycie paliwa (10 MW) – 1 900 kg/h

Wzrost sprawności kotła oszacowano na bazie poniższej tabeli. Dla temperatury spalin

150 OC i zawartości tlenu 8 % strata wylotowa wynosi 7,93 %, a dla temperatury

180 OC i zawartości tlenu 8 % strata wylotowa wynosi 9,7 %. Obniżając temperaturę spalin

o trzydzieści stopni uzyskuje się przyrost sprawności kotła na poziomie 1,77 %. Zużycie paliwa

(moc - 10 MW, wartość opałowa - 22 MJ/kg, sprawność – 86%) wynosi

1 902,75 kg/h. Zużycie paliwa przy sprawności obniżonej o 1,77% (moc - 10 MW, wartość opałowa

-22 MJ/kg, sprawność – 84,23%) wynosi 1 942,73 kg/h. Oszczędności godzinowe

w zużyciu miału węglowego przy zwiększeniu sprawności kotła o 1,77 % wynoszą ok. 40 kg/h.

W ciągu sezonu grzewczego można zaoszczędzić przy powyższych założeniach ponad 180 ton miału,

co przy cenie 350 zł za tonę daje oszczędności na poziomie 63 000,00 zł na sezon grzewczy.

Przy wzroście sprawności kotła o 3 % wynikającej z zastosowania generatorów fal uderzeniowych

oszczędności w skali roku będą wynosiły ponad 100 000,00 zł.

Tab. 1 Strata wylotowa dla temperatury spalin wylotowych 150 OC i 180 OC w zależności od zawartości tlenu.


