Systemy Pary i Kondensatu
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MANOMETR
- rednica tarczy min. 100 mm
- manometr powinien by pod czony
za po rednictwem rurki syfonowej
wype nionej wod (zalecana jest wersja
z mo liwo ci przedmuchiwania)
- przy cze kontrolne umo liwiaj ce test
manometru podczas pracy kot a
- wskazanie ci nienia w „bar”
- maksymalne dopuszczalne ci nienie musi
by w sposób trwa y i widoczny oznaczone
na skali manometru (zaleca si oznaczenie
równie ci nienia roboczego i ci nienia
otwarcia zaworu bezpiecze stwa)

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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OGRANICZNIK CI NIENIA
- wy cza i zablokowuje dop yw ciep a, aby
zapobiec przekroczeniu dopuszczalnego
ci nienia
- konstrukcja zgodnie z wymaganiami
EN 12953-9 (elektryczne obwody
bezpiecze stwa musz odpowiada
EN50156-1)
- je eli stosowana jest automatyczna
regulacja ci nienia przez regulacj ilo ci
doprowadzanego paliwa, to dla jej
realizacji musi by zastosowany
oddzielny przetwornik ci nienia
Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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ZAWÓR BEZPIECZE STWA

Kot y parowe p omienicowo-p omieniówkowe
musz by zabezpieczone przed wzrostem
ci nienia za pomoc przynajmniej jednego zaworu
bezpiecze stwa o przepustowo ci - zgodnie
z PN-EN12953-8 - nie mniejszej ni wydajno
maksymalna trwa a kot a.

Przepustowo takiego zaworu bezpiecze stwa
powinna by wyznaczona zgodnie z prEN ISO 4126-1.

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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ZAWÓR BEZPIECZE STWA - cd
Przegrzewacz pary
Ka dy przegrzewacz pary powinien by wyposa ony w zawór bezpiecze stwa o przepustowo ci
25% wydajno ci maksymalnej trwa ej (za wyj tkiem przegrzewaczy nieod czalnych, w których
maks. temperatura metalu nie przekracza jego temperatury projektowej)
Je eli przegrzewacz pary jest zintegrowany z kot em (brak odci cia mi dzy kot em,
a przegrzewaczem), to przepustowo
zaworu bezpiecze stwa zabezpieczaj cego
przegrzewacz pary mo e by uznana za cz
przepustowo ci zaworu zabezpieczaj cego
kocio (przy innej konstrukcji jest to niedopuszczalne)
Podgrzewacz wody (ekonomizer)
Je eli mi dzy podgrzewaczem wody i kot em zainstalowany jest zawór odcinaj cy, to na
podgrzewaczu wody wymagana jest instalacja zaworu bezpiecze stwa, którego przepustowo
nale y wyznaczy w oparciu o moc ciepln podgrzewacza wody (nie mo e ona by cz ci
przepustowo ci zaworu zabezpieczaj cego kocio ).
w oparciu o PN-EN 12953-8
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ZAWÓR BEZPIECZE STWA - cd
Warto
ci nienia nastawy zaworu bezpiecze stwa nie mo e by wi ksza ni maksymalne
dopuszczalne ci nienie kot a. Przy kilku zaworach bezpiecze stwa powinny si one otwiera
kolejno, a przynajmniej jeden zawór musi zadzia
po osi gni ciu maksymalnego
dopuszczalnego ci nienia kot a.
Zawory bezpiecze stwa zabezpieczaj ce przed nadmiernym wzrostem ci nienia p omienicowoomieniówkowe kot y parowe (z uwzgl dnieniem nieod czalnego przegrzewacza pary i/lub
podgrzewacza wody) powinny odprowadzi produkowan par , tak aby dla maksymalnej trwa ej
wydajno ci kot a nie nast pi wzrost ci nienia przekraczaj cy 10% warto ci maksymalnego
dopuszczalnego ci nienia kot a.
Najmniejsza dopuszczalne rednica siedziska zaworu bezpiecze stwa wynosi 15 mm.
Zawór bezpiecze stwa musi by wyposa ony w d wigni (lub inne urz dzenie) umo liwiaj
jego otwarcie przy ci nieniu ni szym ni ci nienie nastawy.
w oparciu o PN-EN 12953-8
KRZYSZTOF SZA UCKI

3

Systemy Pary i Kondensatu
Wyposa enie kot a parowego p omienicowo-p omieniówkowego zgodnie
z norm PN - EN 12953 cz
6

ZAWÓR BEZPIECZE STWA - cd
Przewody dop ywowe
Przekrój poprzeczny przewodów dop ywowych nie mo e by mniejszy ni przekrój poprzeczny
kró ca wlotowego do zaworu bezpiecze stwa. Przewód dop ywowy powinien by prosty i
mo liwie jak najkrótszy.
Opory przep ywu przewodu dop ywowego powinny by mniejsze ni 3% ró nicy ci nienia
nastawy i przeciwci nienia za zaworem bezpiecze stwa przy jego maksymalnej przepustowo ci
w przypadku gdy ró nica ci nienia nastawy i ci nienia zamkni cia zaworu bezpiecze stwa jest
nie mniejsza ni 5%; w przeciwnym przypadku warto oporów powinna by mniejsza ni 2%
w.w. ró nicy ci nie .
Przewody odp ywowe
Przekrój poprzeczny przewodów odp ywowych nie mo e by mniejszy ni przekrój poprzeczny
kró ca wylotowego do zaworu bezpiecze stwa.
Konstrukcja kana u odp ywowego musi zapewnia , e nie wyst pi w nim przeciwci nienie
przekraczaj ce dopuszczaln warto podan przez producenta zaworu bezpiecze stwa.
Nie wolno dopu ci do gromadzenia si wody w przewodzie odp ywowym.
Para i woda musz by odprowadzane w sposób bezpieczny.
w oparciu o PN-EN 12953-8
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REGULATOR CI NIENIA

Regulator ci nienia musi zapewni
utrzymanie ci nienia w kotle przez
automatyczn regulacj ilo ci ciep a
doprowadzanego do kot a

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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DWA NIEZALE NE WODOWSKAZY

- jeden bezpo rednio przy czony do
korpusu kot a i wykonany
z materia u przezroczystego
- drugi mo e by po redni
(np. wska nik s upkowy pracuj cy
w oparciu o pomiary poziomu
przekazywane z elektrody ci ego
pomiaru poziomu wody)

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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DWA NIEZALE NE WODOWSKAZY - cd
Wodowskaz bezpo redni
powinien by zainstalowany w taki sposób, aby widoczne i oznaczone by y na nim okre lone przez
producenta kot a stany alarmowe:
- LWL – najni szy dopuszczalny poziom wody,
szk o wodowskazowe powinno by tak zainstalowane, aby umo liwia odczyt poziomu wody
o wi cej ni 50mm poni ej LWL, poziom LWL musi by oznaczony w sposób trwa y,
- maksymalny poziom wody.
Rury cz ce kocio z wodowskazem powinny by mo liwie krótkie i wykonane w taki sposób, aby
nie móg powstawa w nich korek wodny. Przy czy tych nie mo na stosowa równocze nie dla
urz dze powoduj cych du y wyp yw wody lub pary (mo na je wykorzysta dla pod czenia
regulatora poziomu, czujnika ci nienia i innych urz dze nie powoduj cych wyp ywu czynnika).
Rury te powinny mie
rednic wewn trzn wi ksz ni 25mm (w miejscu pod czenia
wodowskazu mo e to by
rednica wewn trzna 20mm). Je eli wodowskaz jest montowany na
zewn trznym naczyniu pomiarowym regulatora, sygnalizatora lub ogranicznika poziomu to rury
cz ce naczynie pomiarowe z kot em musz mie rednic wewn trzn wi ksz ni 40mm.
Wodowskaz musi mie osprz t zapewniaj cy mo liwo

odci cia od kot a oraz przedmuchanie.

Wodowskaz po redni –brak wymaga
KRZYSZTOF SZA UCKI
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OGRANICZNIKI NISKIEGO POZIOMU

- DWA niezale ne mechanicznie i elektrycznie
ograniczniki niskiego poziomu wody
- wy czaj i zablokowuj dop yw ciep a do
kot a, je eli poziom wody opadnie poni ej
NW
- konstrukcja zgodnie z wymaganiami
EN 12953-9 (elektryczne obwody
bezpiecze stwa musz odpowiada
EN50156-1)
- nie jest konieczne, aby oba ograniczniki
zadzia y równocze nie
Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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REGULACJA DOP YWU WODY ZASILAJ CEJ
(REGULACJA POZIOMU WODY)

- regulacja musi by automatyczna

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA

KRZYSZTOF SZA UCKI

6

Systemy Pary i Kondensatu
Wyposa enie kot a parowego p omienicowo p omieniówkowego zgodnie
z norm PN - EN 12953 cz
6

ALARM WYSOKIEGO POZIOMU

- nie powinien to by oddzielny uk ad
wzgl dem regulatora poziomu

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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REGULATOR TEMPERATURY
PARY PRZEGRZANEJ

Wymagana jest automatyczna regulacja
temperatury pary przegrzanej, je eli
temperatura obliczeniowa metalu nie jest
wy sza od maksymalnie osi galnej temperatury
metalu w przegrzewaczu.

Rysunek sch adzacza temperatury pary przegrzanej
z dokumentacji firmy Flowserve

KRZYSZTOF SZA UCKI

7

Systemy Pary i Kondensatu
Wyposa enie kot a parowego p omienicowo p omieniówkowego zgodnie
z norm PN - EN 12953 cz
6

OGRANICZNIK TEMPERATURY
PARY PRZEGRZANEJ
- je eli kocio jest wyposa ony w przegrzewacz
pary, dla którego temperatura obliczeniowa
metalu nie jest wy sza od maksymalnie
osi galnej temperatury metalu
w przegrzewaczu, to przegrzewacz ten musi
zosta wyposa ony w ogranicznik
bezpiecze stwa przekroczenia dopuszczalnej
temperatury
- konstrukcja zgodnie z wymaganiami
EN 12953-9 (elektryczne obwody
bezpiecze stwa musz odpowiada
EN50156-1)
- dodatkowo wymagany jest jeden wska nik
temperatury na ka dy stopie przegrzewacza
pary

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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OGRANICZNIK TEMPERATURY
CIANY PALENISKA
- je eli rednica wewn trzna p omienicy jest
wi ksza ni 1400mm lub moc cieplna
doprowadzana jest wi ksza ni 12 MW, to
wymagany jest pomiar temperatury ciany
paleniska, a sygna pomiarowy musi by
przekazany do ogranicznika temperatury
nastawionego na warto graniczn okre lon
przez wytwórc kot a,
- wy cza i zablokowuje dop yw ciep a do
kot a, je eli dopuszczalna temperatura
zostanie przekroczona
- konstrukcja zgodnie z wymaganiami
EN 12953-9 (elektryczne obwody
bezpiecze stwa musz odpowiada
EN50156-1)

Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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ZAWÓR SPUSTOWY
- mo na wykorzysta zawór odmulaj cy
jako zawór spustowy
- tylko jeden zawór, je eli kocio ma
oddzielny ruroci g spustowy
- dodatkowo zawór zwrotny, je eli kocio
ma wspólny z innymi kot ami ruroci g
spustowy
- je eli zawór spustowy nie ma
konstrukcji samozamykaj cej lub jest
brak mo liwo ci zablokowania go w pozycji
zamkni tej to wymagany jest drugi zawór
odcinaj cy w linii
Schemat kot a z dokumentacji firmy
GESTRA
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WYLOT PARY Z KOT A
G ówny zawó
zawór odcinaj cy wylot pary z kot a powinien by zainstalowany bezpo rednio na kotle.
Kocio wyposa ony w przegrzewacz powinien mie g ówny zawó
zawór parowy zainstalowany na
komorze wylotowej przegrzewacza. Konstrukcja tego zaworu powinna zapewni jednoznaczne
okre lenie stopnia jego otwarcia.
W przypadku, gdy dwa lub wi cej kot ów parowych
pracuje na wspó
wspólny kolektor, ruroci g pary
z ka dego kot a musi by wyposa ony w dwa
zawory, z któ
których jeden jest zaworem odcinaj cym,
a drugi zwrotnym (je eli nie s po czone
bezpo rednio to mi dzy nimi musi by zainstalowane
urz dzenie do przedmuchania i odwodnienia).
Zaleca si , aby zawó
zawór zwrotny by zainstalowany
bli ej kot a.
Rysunek kot a z dokumentacji firmy GESTRA
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DOPROWADZENIE WODY ZASILAJ CEJ DO KOT A
Ruroci g doprowadzaj cy wod
zasilaj c
do kot a powinien by
wyposa ony
w oddzielne zawory odcinaj cy i zwrotny zainstalowane blisko kot a (dla kot a z ekonomizerem
na wlocie od podgrzewacza wody). Je eli zawory te nie s bezpo rednio po czone, to nale y
zapewni mo liwo redukcji ci nienia w ruroci gu cz cym te zawory.
Uk ad rury zasilaj cej i przewó
cz cy z kot em powinien zapewni - w przypadku
przewód
nieszczelno ci zaworu zwrotnego - zabezpieczenie przed spadkiem poziomu wody poni ej
50mm nad powierzchni ogrzewaln omywan spalinami o temperaturze 400°C.
W przypadku mo liwo ci wyst powania przep ywu wstecznego przez pomp nale y zainstalowa
manometry po stronie ss cej i t ocz cej pompy oraz umie ci informacj o mo liwo ci
wyst pienia nadmiernego ci nienia przy zamkni ciu zaworu odcinaj cego na stronie ss cej.
Do kot a powinna by dostarczana wystarczaj ca ilo
wody zasilaj cej. Zapewnienie
wystarczaj cej ilo ci wody zasilaj cej b dzie mia o miejsce w przypadku zastosowania dwó
dwóch
pomp wody zasilaj cej (dwa doprowadzenia) lub jednej pompy (jedno doprowadzenie)
i odpowiedniej konstrukcji kot a.
KRZYSZTOF SZA UCKI
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EKONOMIZER
SPALINOWY PODGRZEWACZ WODY

- wymagane jest urz dzenie wskazuj ce
temperatur wody na wylocie z ekonomizera
- od czalny spalinowy podgrzewacz wody
musi by wyposa ony w przyrz d do
pomiaru ci nienia i urz dzenie
zabezpieczaj ce przed nadmiernym
ci nieniem
Rysunek kot a z dokumentacji firmy
LOOS
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ZAPEWNIENIE JAKO CI WODY ZASILAJ CEJ
Kocio musi by zabezpieczony przed wnikaniem substancji obcych takich jak oleje,
smary, kwasy, zasady, woda morska itp.

Rysunek z dokumentacji firmy
GESTRA
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Za cznik C (informacyjny): Aspekty eksploatacyjne
Eksploatacja i utrzymanie urz dze kot owych w ruchu musi by prowadzone przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Operator
kot a
parowego
p omienicowowyposa onego
zgodnie
omienicowo-p omienió
omieniówkowego
z PNPN-EN 1295312953-6 powinien osobi cie przekona si o w a ciwym stanie kot a w ci gu 1 godziny
po ka dym uruchomieniu i przynajmniej raz na 24h.
W przypadku wyst pienia awarii regulatoró
regulatorów lub ogranicznikó
ograniczników mo liwa jest praca w trybie
r cznej obs ugi kot a z pisemn procedur awaryjna, zak adaj c natychmiastow obecno
personelu obs ugi. Dla palnikó
palników gazowych i olejowych praca bez kontroli p omienia jest
niedopuszczalna. Sta y dozó
dozór musi mie miejsce, a do chwili usuni cia awarii i sprawdzenia, czy
kocio i jego automatyka pracuj poprawnie.
Nieodzowna jest bie ca kontrola i konserwacja urz dze regulacyjnych i zabezpieczaj cych,
przy czym co najmniej raz na pó
pó roku powinna by przeprowadzona kontrola przez w a ciw
instytucj lub serwis dostawcy (w przypadku wyst powania problemó
problemów – cz ciej). Podczas tych
kontroli nale y sprawdzi prac wszystkich urz dze . Funkcj szybkiego zamykania urz dze
doprowadzaj cych paliwo nale y sprawdza raz na tydzie . Wynik kontroli ka dego z urz dze
powinien by jednoznacznie rozpoznawalny przez operatora.
KRZYSZTOF SZA UCKI
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Za cznik C (informacyjny): Aspekty eksploatacyjne - cd

Podczas uruchamiania kot a ze stanu zimnego operator musi by na kot owni (chyba, e kocio
ma zainstalowane wyposa enie zapewniaj ce bezpieczne uruchomienie). Uruchomienie to czas
jaki up ynie do osi gni cia przez kocio stanu roboczego umo liwiaj cego sprawdzenie dzia ania
wszystkich urz dze automatyki, kontroli i zabezpiecze .
Podczas pracy bez nadzoru wodowskazy mog by odci te.
Woda zasilaj ca kot y parowe musi zosta odpowiednio przygotowana i uzdatniona, tak aby
spe nione by y warto ci charakterystyczne okre lone w normie PNPN-EN 1295312953-10, warto ci te
musz by codziennie wyznaczane i kontrolowane.
W kot owni do wgl du powinny by odpowiednie instrukcje dotycz ce eksploatacji, obs ugi
i kontroli wyposa enie (ró
(równie dla automatyki i zabezpiecze ).
W kot owni nale y prowadzi ksi k zapisó
zapisów na temat eksploatacji kot a.
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