EKSPERT W DZIEDZINIE PRZEMYSŁOWEGO

ODZYSKU CIEPŁA

WYKORZYSTYWANIE
CIEPŁA TRACONEGO
W PRZEMYŚLE!

FIRMA SCHRÄDER - Ekspert w zakresie technologii spalin,
w dziedzinie odzysku ciepła, redukcji emisji zanieczyszczeń
i techniki kominów
Przedsiębiorstwo założono w 1949 r. i dziś należy ono w Niemczech do wiodących producentów techniki kominów. W 2006
r. firma Schräder zajęła się zagadnieniami czystości powietrza i
sprawności energetycznej. Dzięki opracowanym filtrom drobnych
pyłów dla kotłów na drewno uzyskano redukcję emisji pyłów o wartość do 90%. W dziedzinie sprawności energetycznej firma Schräder koncentruje się na odzysku ciepła ze spalin przemysłowych.
Tym samym jako jedyny niemiecki producent firma Schräder oferuje perfekcyjnie dostosowany do siebie, kompletny asortyment
w dziedzinie techniki kominów, redukcji emisji zanieczyszczeń i
sprawności energetycznej. W ten sposób możliwe są kompleksowe rozwiązania, obejmujące dobór, montaż instalacji, układy hydrauliczne i sterowanie.
Realizując projekty klientów wspólnie przyczyniamy się do redukcji emisji zanieczyszczeń i CO2.
W skrócie: firma Schräder to jakość i ekspercka wiedza w zakresie techniki spalin.
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SERWIS I POMOC
Jedną z naszych zasad jest oferowanie optymalnego serwisu. Podczas planowania swojego projektu klient uzyskuje nasze obszerne wsparcie. Nasze zorientowane na klienta działania obejmują
również produkcję specyficznych elementów.
Stosujemy stale szlachetne (1.4301, 1.4404, 1.4539, 1.4571). Materiał ten może być całkowicie odzyskiwany, znacznie redukując w
ten sposób zanieczyszczenie środowiska. Jest to składnik naszej
wieloletniej filozofii.
EUROPEJSKIE PATENTY
Nowa, wyznaczająca trendy technika kominów chroniona jest
europejskimi patentami i umożliwia ona klientom wyraźny krok
naprzód w dziedzinie najnowocześniejszej technologii spalin.

ROZWÓJ

PRODUKCJA

DYSTRYBUCJA

DORADZTWO
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ODZYSK CIEPŁA
ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBNIŻENIE KOSZTÓW!
W wielu zakładach przemysłowych w spalinach tkwią znaczne rezerwy energii – my je wyławiamy!
Do naszych głównych dziedzin należy redukcja emisji zanieczyszczeń, technika kominów, ale również odzysk ciepła.
Przedsiębiorstwa stale poszukują możliwości obniżania swoich
kosztów energii. W epoce rosnących cen uruchamianie rezerw
energii ma podstawowe znaczenie. Firma Schräder dostarcza
technologii nie tylko redukującej koszty, ale również pomagającej
w zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to nasz
aktywny wkład w ochronie środowiska.

KORZYŚCI
DLA KLIENTÓW

WYKORZYSTANIE
REZERW
ENERGII

OBNIŻENIE
KOSZTÓW

OCHRONA
ŚRODOWISKA

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA

CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
Liczne procesy produkcyjne są uzależnione od tego, że ciepło
produkcyjne jest używane na dużą skalę. Przykładami tego mogą
być topnienie, kucie i obróbka metali lub też suszenie drewna tartacznego. Przemysł spożywczy i piekarniczy są również zdane
na ciepło technologiczne, które w piecach przemysłowych i piekarniczych jest wytwarzane w kosztowny sposób. Przez komin
ciepło odpadowe, które w takich czy innych licznych procesach
przemysłowych powstaje jako produkt uboczny, jest wydzielane
do atmosfery. Tak więc większość wytwarzanej w piecach przemysłowych i piekarniczych energii pozostaje niewykorzystana.
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SCHRÄDER
ODZYSK CIEPŁA

WYMIENNIKI CIEPŁA SPALIN SCHRÄDER
Wymienniki ciepła umożliwiają przekazywanie ciepła z cieplejszego medium do medium zimniejszego. W wymienniku ciepła Schräder - AWT gorące spaliny są prowadzone do wiązki ożebrowanych
rur i ogrzewają przy tym doprowadzaną tą wiązką wodę.

Ten obraz powinien być umieszczony dokładnie tutaj a nie na stronie 6!

Gorąca woda może być ponownie użyta w procesie pierwotnym
lub też mieć zastosowanie wewnątrzzakładowe, np. do zaopatrywania w ciepłą wodę albo do chłodnictwa, jak również do
wytwarzania prądu elektrycznego. Możliwa jest także sprzedaż
osobom trzecim, np. do pobliskiej sieci ciepłowniczej.
NASZA EKSPERTYZA DLA KLIENTÓW
Działania służące oszczędności energii uzyskują wsparcie.
Wiemy, jak to się odbywa, i pomagamy klientom w rozsądnymi ekonomicznym wykorzystaniu dostępnych programów i możliwości.
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE FIRMY SCHRÄDER
1. Pomiary

5. Hydraulika

2. Planowanie

6. Wymienniki ciepła

3. Konstrukcja

7. Sterowanie

4. Montaż

8. Przewód spalin
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ODZYSK CIEPŁA
NASZE PRODUKTY
Nasze typoszeregi wymienników ciepła:
• AWT
• AWT-D
• AWT z kondensacją

Strona 6-9
Strona 10
Strona 11

TECHNIKA
Wymiennik ciepła typu spaliny / woda zawiera opatentowane, spawane laserowo bez dodatków spawalniczych żebrowane rury, które dzięki dużej powierzchni zapewniają szczególnie dobrą przewodność cieplną. Takie wymienniki ciepła są bardziej kompaktowe
w porównaniu do gładkorurowych wymienników ciepła.
W przypadku zastosowania wymienników ciepła typu spaliny /
woda wskazane jest zamontowanie w kanale spalin obejścia (automatyczny przełącznik kierunku spalin) w celu przekierowania
spalin po awarii wymiennika. W takim razie najczęściej istotne są
aspekty instalacji lub bezpieczeństwo procesowe. Wtedy można
zapobiec przegrzewaniu się wymiennika ciepła, a w razie awarii
spaliny bezpiecznie kierowane są obejściem bez niepotrzebnych
oporów przepływu na wymienniku.
Wymienniki typu AWT produkuje się ze stali szlachetnej wysokiej jakości 1.4404 / 1.4571. Materiały te stosujemy w technice
WIDOK RUR ŻEBROWANYCH kominów już od wielu lat.
Możliwa jest również specjalna produkcja na szczególnie
wysokie temperatury lub do
agresywnych spalin.
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AWT
WYMIENNIKI CIEPŁA

NIEWIELKI ZAKRES KONSERWACJI, ŁATWE DO SERWISOWANIA
Podłączone na kołnierze wężownice można w każdej chwili zdemontować do oczyszczenia. Nasze hydrauliczne zestawy przyłączeniowe dają wiele możliwości na pomiary i odcinanie. Dzięki
elastycznym podłączeniu do rurociągów nie są konieczne czasochłonne przygotowania, np. spuszczanie wody z wężownic.
Obudowa klatkowa wokół wężownicy stwarza niezawodną powierzchnię kontaktową, a w połączeniu z wbudowanymi, odpornymi
termicznie łożami można łatwo wymontować i przestawiać klatkę
z ciężką wężownicą.

Klapa na
obejściu
Wlot spalin

Nastawnik
Zespół
wężownicy

Wylot
wody
Wlot wody
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ODZYSK CIEPŁA
TRWAŁA EKONOMICZNOŚĆ
Dzięki zainstalowaniu wymiennika ciepła AWT firmy Schräder
trwale redukuje się zużycie energii, a sytuacji ciągle rosnących
cen energii uzyskuje się w ten sposób stałą obniżkę kosztów.
Inwestycja kalkuluje się również przy późniejszym montażu wymiennika AWT, ponieważ bez problemu można go indywidualnie
dostosować do danych warunków, zwłaszcza że jego koszty eksploatacji są niskie, a żywotność długa dzięki zastosowanym materiałom. Możliwa jest również amortyzacja w ciągu kilku lat.
Chętnie przyjeżdżamy do klienta, dokonujemy na miejscu obmiaru systemu i razem z nim weryfikujemy możliwości zastosowania
odzyskiwanej energii. Bo przecież oszczędności finansowe będą
miały miejsce tylko w przypadku rozsądnego użycia zaoszczędzonej energii.
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AWT
WYMIENNIKI CIEPŁA

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
Każda sytuacja jest inna, dlatego nie oferujemy klientom standardowych wymienników ciepła! Każde urządzenie jest planowane i
produkowane indywidualnie, stosownie do wymagań i potrzeb danego projektu. Oznacza to gwarancję maksymalnego wykorzystania wydajności i optymalnego dostosowania do danych warunków.

DZIEDZINY ZASTOSOWAŃ
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY I PIEKARNICZY

X

PRZEMYSŁ

X

BIOMASA
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ODZYSK CIEPŁA
WARIANTY WYMIENNIKÓW AWT
AWT-D
Firma Schräder oferuje wszelkie konstrukcje w dwóch wariantach
dla zastosowań z nadciśnieniem, np. za elektrociepłownią blokową:
• do 5000 Pa / 50 mbar dla normalnych elektrociepłowni blokowych
• do 30 000 Pa / 300 mbar jako wariant typu ciężkiego dla przemysłu

WARIANTY PRODUKTÓW I OBEJŚĆ
AWT

AWT-BP
(obejście wewnątrz)

++

+

Konserwacja w
trakcie pracy

o

+

Minimalna
przeróbka
komina

+

+

o

+

o

+

Kompakt

Bezpieczeństwo
pracy
Ochrona przed
przegrzaniem
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AWT
WARIANTY

AWT Z KONDENSACJĄ
Wszelkie wymienniki ciepła można opracować również jako wymienniki ciepła z kondensacją. Z jedną wężownicą lub z kilkoma,
z jednym obiegiem wodnym lub z oddzielnymi obiegami na różne
temperatury – dobieramy wymienniki ciepła według życzeń klientów, mając na uwadze najbardziej ekonomiczny rodzaj odzysku
ciepła.

AWT-BP
AWT-BP
AWT-C*
(obejście na zewnątrz) (redundantne na zewnątrz) (obejście na zewnątrz)

o

o

++

++

++

++

o

++

o

+

++

+

++

++

++

* AWT-C
Wariant pionowy z bocznym wlotem i wylotem wskazany jest
szczególnie w przypadku ciasnego miejsca. Przepływ przez
wymiennik ciepła jest zoptymalizowany – następuje przez całą
wężownicę, a pomimo kolan pod kątem 90o wykorzystywana jest
cała dostępna powierzchnia wymiany ciepła.
Na życzenie możliwe jest również zamontowanie dysz wodnych
do oczyszczania wymiennika.
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ODZYSK CIEPŁA
MODUŁ OBEJŚCIA (BYPASS)
Bardzo kompaktowym rozwiązaniem przełączania przepływu spalin jest moduł obejścia (bypass) o średnicach znamionowych od
DN 80 do DN 600. Elementy stykające się ze spalinami wykonano ze stali szlachetnej wysokiej jakości V4A (1.4404 / 1.4571), a
do szczególnie wymagających zastosowań dostępne jest również
wykonanie ze stali 1.4539. Obudowa ma izolację termiczną grubości 40 mm, tym samym straty energii są niewielkie, a wymiennik
doskonale nadaje się do zainstalowanej za nim instalacji odzysku
ciepła, jak też do zamontowania przed elektrofiltrami, w których
nie powinno dochodzić do kondensacji. W przypadku jednakże,
gdy nie da się uniknąć kondensatu, to można go spuszczać za
pomocą standardowego spustu. Otwór rewizyjny wyposażony w
osłonę termiczną przed dotknięciem umożliwia łatwą konserwację
i inspekcję urządzenia. Samą klapę uruchamiają wysokiej jakości
nastawniki firmy Siemens, a klapa w razie konieczności automatycznie otwiera przewód obejściowy w celu efektywnego uniemożliwienia „cofki” spalin w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.
Dzięki specjalnym tulejom na wał w klapie oraz przemyślanemu
otworowi rewizyjnemu możliwe są zastosowania aż do T600 H1
(5000 Pa). Tym samym moduł obejścia doskonale nadaje się
do zastosowania w instalacja z silnikami spalinowymi (elektrociepłownie blokowe). Kierunek wlotu i obu wylotów można określić
dowolnie, co umożliwia montaż urządzenia w ciasnym miejscu w
utrudnionych warunkach.
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OSPRZĘT

M-AK / KLAPA SPALIN Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Klapa spalin z napędem silnikowym powstała na bazie wieloletnich doświadczeń w produkcji instalacji spalinowych ze stali szlachetnej i wiedzy z projektowania i instalacji urządzeń do odzysku
ciepła ze spalin. Obszar zastosowania tych klap jest bardzo szeroki – od zwykłego regulowania obejścia aż po uniemożliwienia wychładzania się kotła lub pieca piekarniczego. Firma Schräder produkuje te klapy również ze stali szlachetnej V4A (1.4404 / 1.4571).
W połączeniu ze stożkowym systemem kominowym Future nic nie
stoi na przeszkodzie zastosowaniu klapy w zakresie nadciśnienia
do 5000 Pa (H1) i temperatur do 600o C (T600). Dostarczamy te
klapy spalin zarówno z izolacją termiczną, jak też nieizolowane.
Do zastosowań na zewnątrz dostępne jest wykonanie dwuścienne. Wtedy nastawnik zabezpieczony jest przed opadami łatwo
dostępną obudową.
Oferujemy rozwiązania obejścia dla niemal wszystkich rozwiązań.
Nasze produkty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Obejścia firmy Schräder dysponują dopuszczeniami, świadectwami kontrolnymi i deklaracjami zgodności dla
danego zastosowania. Niezawodna technika na najnowszym
technicznym poziomie.
Nasz standard obejmuje również rozwiązania specjalne.
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ODZYSK CIEPŁA
SCHEMAT HYDRAULICZNY
Chętnie wykonamy również podłączenie hydrauliczne wymiennika
ciepła. Nowy system lub istniejąca instalacja – potrafimy jak najefektywniej podłączyć wymienniki ciepła. Naszym klientom kompleksowo oferujemy zestawy przyłączeniowe, ssawy dymowe,
proste regulatory aż po skomplikowane rozwiązania. Możliwe są
również regulatory klienta wraz z ich zintegrowaniem z centralami
sterującymi lub regulatorami pieców wzgl. kotłów. We współpracy
z naszymi partnerami możliwe są również bardziej kompleksowe
rozwiązania, takie jak eksploatacja zmywarki do naczyń z odzyskiem energii, albo urządzenia do wytwarzania zimna.
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ZASTOSOWANIA
PRZEMYSŁOWE
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ODZYSK CIEPŁA
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE FIRMY SCHRÄDER
PRZYKŁAD: ELEKTROCIEPŁOWNIA BLOKOWA

SCHRÄDER DW / DWD / BHKW
Dwuścienny system kominowy dla typowych palenisk pracujących
z pod- i nadciśnieniem. Niewrażliwy na wilgoć, hermetyczny, możliwość zastosowania jako przewód kotłowni blokowej do 5000 Pa.
SCHRÄDER WYMIENNIK CIEPŁA TYPU SPALINY / WODA
Przemysłowe wymienniki ciepła typu spaliny / woda od 15 do 2000
kW. Konstrukcja dopasowana indywidualnie do potrzeb gwarantuje dużą sprawność od małej instalacji co. hali aż do ustawionych
szeregowo pieców przemysłowych.
MODUŁ OBEJŚCIOWY (BYPASS)
Moduł obejściowy Schräder „Bypass-Box” jest to klapa spalin z
napędem silnikowym do przełączania strumienia spalin z A do B.
SCHRÄDER TŁUMIK REZONANSOWY
Tłumik rezonansowy Schräder do tłumienia niskoczęstotliwościowego hałasu spalin.
SCHRÄDER TŁUMIK ABSORPCYJNY
Tłumik absorpcyjny Schräder przewidziany specjalnie do tłumienia
średnich i wyższych częstotliwości.
KOMPENSATORY
Kompensatory stosuje się wszędzie tam, gdzie w kanale spalin
mogą zachodzić zmiany termiczne lub mechaniczne.
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UWAGI
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POTRZEBUJĄ PAŃSTWO DALSZYCH INFORMACJI
LUB MAJĄ ZAPYTANIE O OBLICZENIE?
Po prostu proszę wypełnić formularz z danymi i przesłać faksem
na numer:
+49 23 07 / 9 73 00 55
Interesuję się

DANE KONTAKTOWE
Firma
Nazwisko, imię
Ulica
Kod, miejscowość
Tel.
Mail

Alternatywnie prosimy o mail na adres:
wrg@schraeder.com

Hemsack 11-13 - 59174 Kamen
Tel.: +49 (0)23 07 / 9 73 00-0
Fax: +49 (0)23 07 / 9 73 00-55
Internet: www.schraeder.com
E-Mail: kamen@schraeder.com

Neue Siedlung 1
04509 Schönwölkau, OT Badrina
Tel.: +49 (0)3 42 08 / 7 41-0
Fax: +49 (0)3 42 08 / 7 41-19
E-Mail: badrina@schraeder.com
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