Повишаване на енергийната ефективност – с топлообменниците за отработени газове на Schräder

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ –
НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ!
В много индустриални процеси се отделя и използва отпадна топлина в значителни количества. Примери за това са топлинната обработка на металите или сушенето на дървесина. Топлина се отделя и при свързаните с големи разходи процеси
в индустриалните пещи и фурни на хранителната и пекарската промишленост.

Общо потребление на енергия по области
на приложение в промишлеността – 2014 г.
Източник:
Работна група Енергиен баланс,Федерално министерство на икономиката и технологиите.
ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ
ОХЛА Ж ДАНЕ ЗА ДРУГИ ПРОЦЕСИ
ТОПЛА ВОД А
ИКТ ( ИНФОРМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ )

Вашите предимства:

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНИТЕ
РЕЗЕРВИ

ОСВЕТЛЕНИ

8,7 %

64,4 %

ОПАЗВАНЕ
НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

21,8 %

ОТОПЛЕНИЕ

МЕХ АНИЧНА
ЕНЕРГИЯ

ДРУГ ВИД ТЕХНОЛОГИЧНА ТОПЛИНА

През комина в атмосферата се отделя топлината, която При
тези процеси като страничен продукт се създава топлина,
която през комина се отделя в атмосферата.

ПО ТОЗИ НАЧИН ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВЕДЕНАТА ЕНЕРГИЯ ОСТАВА НЕОПОЛЗОТВОРЕНА
Но съдържащата се в горещите отработени газове енергия
може да се използва: посредством топлообменниците за
отработени газове на Schräder.
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НАМАЛЯВАНЕ
НА
РАЗХОДИТЕ

ТОПЛООБМЕННИЦИ – ПРИНЦИПЪТ

Чрез топлообменниците се извършва пренос на топлина от топла към по-студена
среда. В топлообменниците на Schräder горещият въздух минава през оребрени
тръбни снопове и така нагрява преминаващата през тръбите вода. След това
горещата вода може да се върне в основния процес или да се приложи за други
вътрешнофирмени цели, като например за снабдяване с топла вода, за охлаждане
или за производство на електричество. Възможно е и подаването й за външна
употреба, например към отоплителна мрежа.
Schräder предоставя технология, която не само намалява Вашите разходи, но допринася и за редуцирането на вредните емисии, а с това и за активното опазване
на околната среда.

Лазерно заварени оребрени тръби във
вътрешността на топлообменниците
на Schräder осигуряват голяма повърхност и така гарантират особено интензивно топлопренасяне. В сравнение с
топлообменниците с гладки тръби топлообменниците на Schräder са много
по-компактни.
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ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
Schräder не предлага стандартни топлообменници. Всички инсталации се планират и изработват с оглед на изискванията и
нуждите на съответния проект. Това гарантира изключителна ефективност при оптимално адаптиране към даденостите на
самия обект.

КОНСУЛТИРАНЕ
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ИЗМЕРВАНЕ

АНАЛИЗ НА
ПОТЕНЦИАЛА

АНАЛИЗ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ

ПРОИЗ
НА КОМ

СИСТЕМАТА НА «SCHRÄDER»
Комплексното решение на Schräder за оползотворяване
на отпадната топлина обхваща следните услуги:

ЗВОДСТВО
МПОНЕНТИ

консултиране;
определяне на даденостите във
Вашето предприятие чрез моментни и продължителни измервания
на температурите на отработените
газове и обемния дебит;
заключителен анализ на потенциала със задълбочена оценка
и представяне на резултатите от
измерванията;
анализиране на резултатите и
планиране;
изграждане на топлообменника;
монтаж във Вашето предприятие
свързване на хидравликата и към
електрическата мрежа;
пускане в експлоатация
и ако желаете – периодична поддръжка.

МОНТАЖ

ВГРАЖДАНЕ

ПУСКАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДДРЪЖКА
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ТЕХНОЛОГИЯТА
За безопасността на оборудването и производството инсталациите за оползотворяване на отпадна топлина трябва да
са снабдени с байпас, който да позволява заобикалянето им
при необходимост. Така може да се предотврати прегряването на топлообменника и в случай на авария горещите отработени газове безопасно да се отведат от топлообменника.
Топлообменниците на Schräder се произвеждат от висококачествена неръждаема стомана (1.4404/1.4571). За процеси
със специфични изисквания е възможно производство по
поръчка.
Външен байпас

Топлообменник с вътрешен байпас

ПОДДРЪЖКА НА ГОЛЕМИ ИНТЕРВАЛИ
И ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ
Регистрите за закрепени с фланци. Това позволява лесното
им сваляне за почистване.
Клетката около регистъра предлага площ за устойчиви
поставки. Благодарение на термоустойчивите и вградени
сачмени лагери на клетката свалянето дори и на тежък
регистър е лесно, което гарантира безопасно манипулиране.
Освен това нашият хидравличен комплект за свързване
предлага нужните възможности за измерване и блокиране.
6

ПЕЩИ ЗА ЗАКАЛЯВАНЕ НА МЕТАЛИ

Bulten GmbH произвежда и продава скрепителни елементи за автомобилната индустрия. Производствената база в Бергкамен-Рюнте, известна в миналото като
KHS, е основана още през 1970 г. През 1992 г.
шведският производител на винтове Bulten
придобива предприятието. Производствените линии се числят към най-модерните
от своя вид в Европа.
		

Идеята
Тъй като в халето за закаляване предстояла подмяна на две
от почистващите системи за винтове, се отдал случай посредством топлообменници за отработени газове да се оползотвори голямото количество отделяна топлина от пещите
за снабдяване с топла вода на почистващата инсталация.

Ето какво споделя нашият клиент:
„При инвестиция от 125 000 евро (170 000 евро за придобиване, от които 45 000 евро финансиране) и разход на
енергия за измиващите машини от един милион евро на
година при цена на енергията от 0,038 евро kW/h се получава
икономия от 38 000 евро“, пояснява Франк Венцел, ръководител на проекта в Bulten GmbH. „Следователно времето
за възвръщане на инвестицията възлиза на 3,3 години.“ Тъй
като фирма Bulten предприема тази инвестиция като мярка
за подобрение на енергийната ефективност, приемливият
срок за възвръщането й би бил до осем години.

Извод
Проектът на Bulten GmbH показва, че специално за предприятия, чиято стопанска дейност е свързана с процеси на
отделяне на газове с високи температури, монтажът на топлообменник си заслужава. Освен това годишно във въздуха
се отделят 567 000 т въглероден оксид по-малко.

Системата Schräder
Schräder реализира тази идея като основен изпълнител в
тясно сътрудничество с производителя на миещи устройства Ilvet и Bulten GmbH. Цялостното решение обхваща
проектиране, изграждане на инсталацията, както и монтаж,
включително и свързване на хидравликата и управлението.
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ПЕКАРНИ ЗА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

От 2003 г. в Гутенборн в провинция Бургенланд не спира производството на гевреци, мъфини и сладки. Пекарната за гевреци
предлага автентични печива по американски
стандарт.
		

Идеята
Произвежданите в големи количества продукти предварително се запичат в поточна пещ с три зони на печене,
съответно с три газови горелки. За работата на инсталацията
е нужна средна мощност от 150 kW, която може да достигне
и до максимална мощност от 600 kW. Температурите на отработените газове от 180° C дават повод да се помисли за
ефективното оползотворяване на тази енергия.

Оползотворяване на отпадната
топлина
След срещата ни на iba (водещо световно изложение на хляб,
хлебни и сладкарски изделия в Мюнхен) беше инсталиран
топлообменник на Schräder, който от отработените газове
добива енергия, достатъчна за повишаването на връщаната
за нагряване температура или – през летните месеци – за
загряване на вода. Така годишно от разходите за енергия се
спестяват до 12 300 евро. Освен това се намалява отделянето
на въглероден оксид във въздуха с до 90 000 кг годишно.
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Извод
Този пример показва, че ентусиазмът за внедряване на иновации дава плодове. Отплащат се не само усилията за пускането на пазара на нови продукти, но и прилагането на нови
технически решения в собственото производство.

SCHRÄDER НОВА ЗЕЛАНДИЯ
Нашият клиент
От гледната точка на Европа нашият клиент има учудващо
дълга фирмена традиция и е сред водещите промишлени
производители на сладкарски изделия в Австралия и Нова
Зеландия. Само в Страната на кивито разполага с повече от
дузина производствени бази.

Идеята
Целта на нашия клиент е да намали не само разхода на първична енергия, но и емисиите на въглероден диоксид. Заради
високите температури на отработените газове единият от
обектите, разполагащ с фурна с две горелки и с обща мощност от 900 kW, се оказа особено подходящ за прилагане на
технология за оползотворяване на отпадна топлина.

Резултатът
С помощта на два топлообменника се оползотворява енергийния потенциал на горещите отработени газове, който се
използва за подгряване до 90° C на необходимата за процес
на ферментация вода. Общото количество на добитата топлина възлиза на 100 kW.

По този начин годишно могат да бъдат спестени повече от
250 000 kWh природен газ. Емисиите на въглероден диоксид
намаляват с над 50 000 кг на година.
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БАСЕЙНИ/
БЛОКОВИ ТОПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Това, което през 1962 г. започна като съвсем
обикновен градски басейн, днес вече е оазис
за предлагане на широка гама уелнес услуги.
Celler Badeland разполага със закрита част
с пет различни басейна, джакузита и солени
бани. През лятото гостите могат да ползват
и включения в комплекса открит басейн, който с дължината си от 50 метра отговаря на
изискванията и на най-амбициозните плувци. За забавлението се грижи огромна водна
пързалка с дължина от 86 метра. А накрая
идва и релаксът в сауната, която със своите сглобяема постройка и подземна сауна,
влажна сауна и парна баня предлага на всеки
подходящото преживяване.
		

Идеята
Енергоразходът за отоплението и осигуряването на топла
вода в голям воден парк е изключително висок. Преди
енергийното саниране Celler Badeland решава енергийните си нужди посредством блокова електроцентрала с
електрическа мощност от 236 kW и отоплителна мощност
от 363 kW и с два газови кондензни котела с отоплителна
мощност от по 1 078 kW.
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Нови подходи за енергийно
планиране
Въз основа на извършена експертиза за енергийна ефективност съществуващата електроцентрала е не само модернизирана, но и разширена с още един блок. Концепцията
предвижда вграждането на топлообменник в изпускателната система на новоинсталираната блокова електроцентрала
с електрическа мощност от 405 kW и отоплителна мощност
от 540 kW, което да позволи оползотворяването на високите температури на отработените в него газове. Получената допълнителна топлина служи за предварителното
подгряване на водния цикъл за открития и детския басейн.
Така заедно с двата газови кондензни котела топлоцентралата разполага вече с обща номинална входяща топлинна
мощност от 1 710 kW. Комбинирането на новия блок на
електроцентралата с топлообменника за отработени газове на Schräder повишава степента на оползотворяване от
първоначалните 90,6% на актуалните 97,3%.

Извод
Монтирането на топлообменника за отработени газове в
изпускателната система на блоковата електроцентрала
допринася за това чрез използване на модерна техника
чувствително да се намали енергоразходът дори и при
енергоемки стопански дейности. Крайният резултат е
1 500 тона по-малко емисии на въглероден оксид и
3 102 000 kWh/a спестена първична енергия.
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