Підвищувати енергоефективність –
за допомогою регенеративних теплообмінників фірми «Schräder» («Шредер»)

ПІДВИЩУВАТИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ – СКОРОЧУВТИ ВИТРАТИ!
На багатьох промислових виробництвах у значному обсязі виробляється та використовується технологічне тепло.
Як приклад можна навести виробництво металів або сушіння деревини. Виробництво продуктів харчування та пекарська
промисловість також залежать від технологічного тепла, що зі значними витратами виробляється у промислових та
пекарських печах.

Кінцеве енергоспоживання залежно від галузей застосування в промисловості – 2014 р.
Джерело: Об’єднання з енергетичного балансу Федерального міністерства економіки та
енергетики Німеччини.
КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
ІНШІ СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНО
ОХОЛОД ЖЕННЯ
ГАРЯЧА ВОД А

Ваша вигода:

ВИКОРИСТОВУВАТИ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
РЕЗЕРВИ

ІКТ
ОСВІТЛЕННЯ

8,7 %

64,4 %

БЕРЕГ ТИ
ДОВКІЛЛЯ

21,8 %

ТЕМПЕРАТ УРА
В ПРИМІЩЕННІ

МЕХ АНІЧНА
ЕНЕРГІЯ

ІНШЕ ТЕПЛО Д ЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТРЕБ

Невикористане тепло, що утворюється при цьому як побічний продукт, викидається в атмосферу через димар.

ТАКИМ ЧИНОМ, БІЛЬША ЧАСТИНА ЕНЕРГІЇ, ЯКА
ВИРОБЛЄТЬСЯ В ПРОМИСЛОВИХ ТА ПЕКАРСЬКИХ
ПЕЧАХ, НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.
Але ж енергію, що міститься у відпрацьованих газах,
можна використовувати: За допомогою регенеративних
теплообмінників фірми «Шредер».
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ЗНИЖУВАТИ
ВИТРАТИ

ТЕПЛООБМІННИКИ – ПРИНЦИП

Теплообмінники дозволяють переносити енергію від гарячих середовищ на холодні середовища. У регенеративних теплообмінниках «Шредер» гарячі відпрацьовані гази проходять крізь трубну систему труб і нагрівають при цьому воду,
що циркулює по цій трубній системі труб. Гаряча вода може вкінці подаватись до
початкового технологічного процесу та використовуватись на виробничі потреби,
наприклад, для гарячого водопостачання або виробництва холоду чи електричної енергії. Її також можливо подавати для третіх осіб, наприклад, у найближчу
тепломережу.
Фірма «Шредер» постачає технологію, що не лише знизить Ваші витрати, але й
скоротить шкідливі викиди та сприятиме захисту довкілля.

Зварені за допомогою лазера ребристі
труби у внутрішній частині теплообмінника «Шредер» мають велику поверхню
та завдяки цьому краще передають тепло. Якщо порівнювати з теплообмінниками, що мають гладкі труби, теплообмінники «Шредер» виглядають набагато
компактніше.

3

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ
Фірма «Шредер» не пропонує стандартизовані теплообмінники. Все обладнання проектується та виготовляється індивідуально
з огляду на вимоги та потреби відповідного проекту. Це гарантує максимальну ефективність з оптимальним пристосуванням
до місцевих умов.

КОНСУЛЬТУВАТИ
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ВИМІРЮВАТИ

АНАЛІЗУВАТИ
ПОТЕНЦІАЛ

РОЗРАХУНКИ

КОМП
БУДІВ

ПОНЕНТИ
ВНИЦТВО

СИСТЕМА « ШРЕДЕР »
Комплексне рішення, розроблене фірмою «Шредер»
для регенерації тепла, передбачає такі послуги:

консалтинг,
визначення початкової ситуації за
допомогою точкових вимірювань і
довготривалих вимірів температур
вихлопних газів і пропускної здатності на вашому підприємстві,
подальший аналіз потенціалу зі
змістовним узагальненням і отриманням результатів вимірювань,
розрахунок параметрів
і планування,
виготовляння теплообмінника,
монтаж на вашому підприємстві,
гідравлічна й електрична
інтеграція,
введення в експлуатацію
і, при бажанні, регулярний
профілактичний ремонт.

МОНТАЖ

ПРИВ’ЯЗКА

ВВЕДЕННЯ В
ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
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ТЕХНІКА
Із міркувань технічної та виробничої безпеки обладнання
для регенерації тепла повинно мати байпасну систему, щоб
теплообмінники можна було обійти в разі такої потреби.
Завдяки цьому можна уникнути перегрівання в теплообмінниках, а в разі несправності гарячі відпрацьовані гази можна
легко відвести без опору з боку теплообмінника.
Теплообмінники «Шредер» виготовляють з високоякісної
неіржавної сталі (1.4404/1.4571). Для особливих виробничих
умов можливі спеціальні конструкції.

зовнішнім перепускним клапаном

Теплообмінник з внутрішнім перепускним клапаном

ПРОСТЕ ТЕХНІЧНЕ ДОГЛЯДАННЯ ТА ЛЕГКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Регістри кріпляться за допомогою фланців. Завдяки цьому
їх легко можна знімати для чищення.
Конструкцію у вигляді клітки навколо регістра можна
використовувати як стелаж. Застосування термостійкої та
інтегрованої шарикопідшипникової опори клітки дозволяє
легко знімати та обслуговувати навіть дуже важкий регістр.
Наш комплект гідравлічної арматури, дозволяє виконувати всі необхідні для цього операції з вимірювання та
регулювання.
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ХЕРТЕТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛООБРОБКИ

Фірма « Бултен ГмбХ» («Bulten GmbH») виробляє та продає кріпильні елементи для автомобільної промисловості. Підприємство в м.
Бергкамен-Рюнте – раніше під назвою « КХС»
(«KHS») – засновано ще 1970 року. У 1992 році
підприємство придбав шведський виробник
гвинтів « Бултен» («Bulten»). Виробничі лінії
належать до найсучаснішого обладнання
такого типу в Європі.
		

Початкова ситуація
Коли в рамках модернізації виробництва настала черга
замінити дві лінії чищення гвинтів, з’явилась можливість
використовувати високу потужність надлишкового тепла
гартувальної печі, щоб забезпечити очисну лінію теплою
водою за допомогою теплообмінників.

Ось що говорить наш клієнт
«При загальному обсязі інвестицій 125 000 євро (170 000
євро – чисті витрати на закупівлю мінус 45 000 євро дотації),
потребі мийної машини в енергії на мільйони євро на рік та
при цінах на електроенергію 0,038 євро за кВ/год, загальна
економія склала 38 000 євро», пояснює Франк Вельцель,
керівник проекту з боку фірми «Бультен ГмбХ». «Таким чином,
період амортизування складає менше ніж 3,3 роки». Оскільки фірма «Бультен» розглядає цей захід як енергетичний,
навіть восьмирічний амортизаційний період був би цілком
прийнятний.

Висновок
Проект фірми «Бультен ГмбХ» показав, що головним чином
для промислових підприємств, які використовують технології, пов’язані з високими температурами відпрацьованих
газів, застосування теплообмінника себе виправдовує. Окрім
того, ще й викиди СО скорочуються на 567 000 т на рік.

Система фірми «Шредер»
Цю ідею фірма «Шредер», як головний підрядник, реалізувала в співпраці з виробником лінії чищення, фірмою « Ільвет»
(«Ilvet») та фірмою «Бультен ГмбХ». Комплексне рішення
включало в цьому випадку розрахування, виготовлення
обладнання, а також монтування та під’єднання гідравліки
та системи керування.
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ПЕКАРНІ

З 2003 року в м. Гутенборн в окрузі Бургенланд цілодобово випікають бейгели, маффіни та печиво: Фірма « Бейгел Бейкері» («Bagel
Bakery») пропонує автентичні хлібобулочні
вироби за американським взірцем.
		

Початкова ситуація
Ці вироби в великих кількостях випікаються у методичній
печі, що включає три зони випікання, і, відповідно, має три
газові пальники. Обладнання працює з середньою потужністю 150 кВ; максимальна потужність в разі потреби може
збільшуватись до 600 кВ. Температура відпрацьованих газів
180°C спонукає подумати про ефективне використання енергії, яку вона містить.

Регенерування тепла
Після зустрічі на виставці «iba» (провідна світова виставка
хлібобулочних, кондитерських виробів та снеків у Мюнхені)
встановлено теплообмінник фірми «Шредер», який регенерує з відпрацьованих газів достатню кількість енергії, щоб
підвищити температуру системи опалення або – у літні
місяці – виробляти гарячу воду. Щорічно заощаджуються
енергетичні витрати в розмірі до 12 300 євро. Окрім цього,
скорочуються викиди CO на майже 90 000 кг на рік.

8

Висновок
Приклад «Бейгел Бейкері» свідчить: позитивне ставлення до
інновацій приносить результати. Не лише прагнення випустити на ринок нову продукцію дає ефект, але й застосування
нових рішень в техніці будівництва.

ШРЕДЕР НОВА ЗЕЛАНДІЯ
Про клієнта
Наш клієнт належить до провідних виробників промислових хлібобулочних виробів у Австралії та Новій Зеландії із
навдивовижу давньою фірмовою традицією як для європейських умов. Лише в країні ківі фірма має більше ніж дюжину
підприємств.

Початкова ситуація
Метою нашого клієнта було скоротити не лише витрати
первинної енергії, але й викидів СO2. Завдяки високій температурі відпрацьованих газів об’єкт з пекарською піччю
(опалюється двома газовими пальниками та має загальну
проектну потужність пальників 900 кВ) створює оптимальні
умови для проведення ефективних заходів з регенерації
тепла.

Результат
Завдяки застосуванню двох теплообмінників енергетичний
потенціал гарячих відпрацьованих газів пальників використовується для нагрівання води для процесу бродіння до
90 °С. Загальна кількість регенерованого тепла становить
100 кВ.
Завдяки цьому на природному газі можна щорічно заощадити понад 250 000 кВгод. Викиди CO2 скоротились на
50 000 кг на рік.
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БАСЕЙНИ

Те, що 1962 року почалось як примітивний
міський басейн, з часом перетворилось на
різнобічну оазу водного відпочинку: Аквапарк
«Целлер Баделанд» («Celler Badeland») зараз
складається із закритої зони з п’ятьма різними басейнами, джакузі та солярію. Влітку
гості можуть користуватись прилеглою відкритою зоною, 50-метровий басейн якої задовольнить запити найвибагливіших плавців.
Для поціновувачів екстриму тут споруджено
водну гірку заввишки 86 м. Для відпочинку тут
також є сауна, що включає дерев’яний зруб
та земляну сауну, вологу лазню та парну для
любителів будь-яких температур.
		

Початкова ситуація
Витрати енергії на опалення та нагрівання води у великому басейні з сауною просто величезні. До енергетичної
модернізації енергетична концепція для аквапарку «Целлер Баделанд» включала блочну теплоелектроцентраль з
електричною потужністю 236 кВ та тепловою потужністю
363 кВ, а також два газові пальники з тепловою потужністю
1 078 кВ кожний.
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Нові напрямки енергетичної
концепції
За результатами експертизи енергогосподарства не тільки
модернізовано наявне обладнання, але й встановлено
додатковий модуль блокової ТЕЦ. Концепція включала інтеграцію теплообмінника в трубопровід для відпрацьованих
газів нової блокової ТЕЦ з електричною потужністю 405 кВ
і тепловою потужністю 540 кВ. Це дозволило ефективно
використовувати високу температуру відпрацьованих газів.
Отримане додаткове тепло застосовується для попереднього нагрівання водяних контурів відкритого та грального
басейнів. Разом з обома обігрівальними котлами теплоелектроцентраль тепер має теплову потужність обігріву
1 710 кВ. Поєднання нового модуля ТЕЦ з регенеративним
теплообмінником фірми «Шредер» підвищує загальний
коефіцієнт використання з початкових 90,6 % до нинішніх
97,3 %.

Висновок
Установка регенеративного теплообмінника в трубопроводі для відпрацьованих газів блокової ТЕЦ сприяє тому,
що сучасна опалювальна техніка дозволяє суттєво скоротити витрати енергії навіть на енергоємних підприємствах.
Загальне щорічне ощадження становить 1 500 т CO та
3 102 000 кВгод первинної енергії.
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