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System czyszczenia powierzchni konwekcyjnych 

kotłów rusztowych z zastosowaniem  generatorów

fal uderzeniowych GFU-24/8

Zaufali nam miedzy innymi:

PGNIG TERMIKA EP S.A. ”Moszczenica” – dwa kotły WR-25

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

WEPA PIECHOWICE S.A.   - kocioł OR-16

Węglokoks Energia Sp. z o.o. – siedem kotłów WR-5, WR-10

PE Megawat Sp. z o.o. – kocioł OR-32

Nordzucker S.A „Cukrownia Opalenica” – dwa kotły OR-32

PEC Jastrzębie S.A – trzy kotły WR-25

Südzucker Polska S.A.  "Cukrownia Cerekiew” – dwa kotły OR-32

Südzucker Polska S.A.  "Cukrownia Strzelin” – kocioł OR-32

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

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

Str. 1/2

Firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała ponad 60 instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych

kotłów rusztowych. Nasze instalacje pracują między innymi w elektrowniach, przedsiębiorstwach

ciepłowniczych oraz wielu zakładach przemysłowych. Charakteryzują się bardzo dużą skutecznością

czyszczenia oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi.



System czyszczenia powierzchni konwekcyjnych 

kotłów rusztowych – opis techniczny

W instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotłów zostały wykorzystane generatory fal

uderzeniowych GFU-24/8. Czynnikiem inicjującym wytworzenie fali uderzeniowej jest sprężone

powietrze o ciśnieniu do 8 atm. Jakość powietrza, w tym wilgotność i zabrudzenie cząstkami stałymi

nie wpływają na prawidłową pracę generatorów. Pierwsza w Polsce i Europie instalacja czyszczenia

powierzchni konwekcyjnych oparta o generatory fal uderzeniowych została zabudowana w 2009r.

na kotle WR-25 w PEC Gliwice Sp. z o.o. Aktualnie zabudowane są systemy czyszczenia na ponad

100 obiektach w Polsce i za granicą.

Cechy wyróżniające system czyszczenia oparty o generatory fal uderzeniowych GFU-24/8

w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań:

✓ wysoka skuteczność czyszczenia w stosunku do wydatku energetycznego,

✓ niskie koszty eksploatacyjne,

✓ niskie zużycie sprężonego powietrza,

✓ brak konieczności rozbudowy istniejącej sprężarkowni,

✓ powszechnie stosowane ciśnienie sprężonego powietrza do 8 bar,

✓ instalacja nie wymaga stosowania dużych zbiorników buforowych powietrza,

✓ możliwość zabudowy generatorów na kotłach z ścianami szczelnymi i w wersji tradycyjnej,

✓ brak mechanicznego oddziaływania fali uderzeniowej na elementy ciśnieniowe kotła oraz obmurze.

Rury podgrzewacza wody zabrudzone osadami 

bez systemu czyszczenia.

Rury podgrzewacza wody bez widocznych osadów,  

czyszczone falą uderzeniową.

Str. 2/2


