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Gőzhűtő
Kiválasztási és méretezési útmutatás
A gőzhűtők alkalmazási célja
Bizonyos technológiákban túlhevített gőzt alkalmaznak, azaz olyan
gőzt, amelynek hőmérséklete nagyobb a gőznyomáshoz tartozó
telítési hőmérsékletnél. Az azonos nyomáshoz tartozó túlhevített
gőz és telített gőz hőmérsékletei közötti különbséggel jellemezhető
a túlhevítés mértéke.
A gőz szállításakor előnyös, ha a gőz túlhevített, mert ez kisebb
hőveszteséggel jár. A túlhevítet t gőz hőmérsékletének
visszahűtésével nyert gőz hőenergia átadási képessége azonban
sokkal kedvezőbb, azért amennyiben a gőzt hőátadás céljából
alkalmazzuk, annál jobb, minél inkább közelíti a gőz hőmérséklete
a telítési hőmérsékletet.
A túlhevített gőz hőmérsékletének visszahűtésére gőzhűtőket
használnak, ahol finoman porlasztott hűtővizet vezetnek a
gőzáramba. A beporlasztott vízrészecskék elpárolognak, hőt
vonnak el a túlhevített gőzből, csökkentve annak hőmérsékletét.
Az alábbi kapcsolási rajz egy tipikus gőzhűtő rendszert mutat:
Nyomásszabályozó szeleppel kombinált venturi és porlasztófejes gőzhűtők

Nyomásszabályozó
elektronika

Túlhevített
gőz

Gőzhűtő

Nyomásszabályozó
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szelep

Hűtővíz

Hőmérséklet
szabályozó
elektronika

Hőmérséklet
szabályozó
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Gőzhűtő kiválasztási szempontok
A Spirax Sarco többfajta típusú és működési elvű gőzhűtőt gyárt és forgalmaz, ezért a megfelelő gőzhűtő kiválasztásához az alábbi
műszaki adatokat ill. követelményeket kell ismernünk. A legfontosabbak: átfogás, megengedett nyomásesés a gőzhűtőn, a gőzhűtőből
kilépő gőz hőmérséklete.

Átfogás: (Üzemi maximális ÷ minimális áramló gőzmennyiség aránya)
Az átfogás az üzemi gőz terhelésváltozásokat mutatja. Számos technológiában az átfogás értéke kicsi, de vannak olyanok is, ahol
szélsőségesen nagy gőzterhelés ingadozások is jelentkezhetnek. Általánosan elmondható, hogy minél nagyobb az átfogási igény,
annál komolyabb, ezért drágább gőzhűtő konstrukció szükséges.

A visszahűtött gőz hőmérséklete:
Bár a gőzhűtők alkalmasak lennének arra, hogy a túlhevített gőz hőmérsékletét a telítési hőmérsékletre csökkentsék, de a gyakorlatban
a visszahűtött gőz hőmérséklete általában 3-5ºC-kal magasabb a telítési hőmérsékletnél. Ennek két oka van: 1. Minél jobban közelítünk
a telítési hőmérséklethez, annál nehezebbé válik a pontos hőmérsékletszabályozás és a gőz száraz állapotának megtartása. 2. A gőzben
maradó 3-5ºC túlhevítettség a gőz szállításakor a hőveszteségek miatt viszonylag gyorsan eltűnik.

Gőznyomás esés (Venturi típusú gőzhűtőknél):
A legtöbb gőzrendszernél a 0.4 - 0.7 bar g nyomásesés teljesen elfogadható. Amennyiben az átfogás igény növekszik, ezzel arányosan
nő a nyomásesés a gőzhűtőn. Ez azzal magyarázható, hogy már minimális gőzáram esetén is szükség van egy olyan megfelelő gőz
áramlási sebességre, amely a hűtővíz porlasztását elősegíti. Amennyiben a max. gőzáram jelentősen növekszik, a megnövekedett árramlási
sebesség a max. megengedett nyomásnál magasabb értékeket is produkálhat.
Általános 'hasszabály':
Amennyiben túlméretezzük a gőzhűtőt, ill. a gőzhűtő rendszert, nemcsak feleslegesen növeljük a beruházás költségét, de
a gőzhűtő hatékony működését is leronthatjuk. Aláméretezés esetén lesznek olyan üzemállapotok, amelyek esetén a
gőzhűtő nem képes teljesíteni a feladatát.

Víznyomás (porlasztófejes típusú gőzhűtőknél):
Az átfogási igény növekedésével arányosan növekszik a szükséges hűtővíz nyomás.
A Spirax Sarco által gyártott gőzhűtők, típustól függően különböző műszaki megoldásokkal biztosítják a hatékony vízbeporlasztást.
Fontos megjegyezni, hogy a beporlasztott vízrészecskék elgőzölgése nem azonnal, hanem csak egy meghatározott időintervallumon
belül történik meg. Ebből következően a tényleges gőz visszahűtés csak egy része történik meg magában a gőzhűtőben, a többi a gőzhűtő
után épített gőzvezetékben zajlik le. Fentiekből következik, hogy a gőzhűtő utáni gőzvezeték megfelelő mérete és kialakítása a hatékony
gőzhűtés egyik fontos követelménye.
A megfelelő elpárolgás érdekében fontos, hogy a befecskezett apró vízcseppek minél hosszabb ideig a gőzáramban maradjanak.
Ehhez a gőzhűtő utáni csővezetékben megfelelően nagy gőz áramlási sebesség szükséges, a vízcseppeket a gőztérben tartó turbulencia
fenntartásához. Ezzel magyarázható, hogy a gőzhűtő utáni csővezetékben akár 60 m/sec áramlási sebesség fenntartására is szükség
lehet, és hogy a gőzhűtő, valamint a gőzhűtő utáni gőzvezeték átmérője kisebb a gőzhűtő előtti gőzvezeték mérethez viszonyítva.
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Gőzhűtő típusok
Az előzőekben említettek szerint, rendkívül fontos, hogy a beporlasztott hűtővízrészecskék a hűtendő gőzáramban maradjanak mindaddig,
amíg el nem gőzölögnek. Amennyiben ez a gőz-víz kapcsolat megszakad és a vízrészecskék kiválnak a gőzáramból, akkor a víz nem
tudja a hőt megfelelően kivonni a gőzből és a gőz visszahűtésének hatásfoka erősen lecsökken.
Amennyiben a gőz áramlási sebessége túl kicsi, a vízrészecskék kiesnek a gőzáramból és a gőzvezeték alján összegyűlve a gőzárammal
sodródnak tovább. Annak érdekében, hogy ezt az állapotot elkerülje, válasszon gőzhűtőt vagy az ebben az anyagban is összefoglalt
utasítások alapján, vagy a Spirax Sarco mérnök kollegák segítségével használja a Spirax Sarco online méretezési software programját.
Az alábbiakban Spirax Sarco gőzhűtők három alaptípusát ismertetjük, amelyek különböző működési elvek alapján végzik el a hűtővíz
porlasztását. A különböző típusok eltérő előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek. Az optimális gőzhűtő típus választásban nyújt segítséget
a következő oldalon lévő "Gőzhűtő választási táblázat".
Hűtővíz
Porlasztó fúvóka egység

Fűtőköpeny

Túlhevített
gőz

Lehűtött gőz

Porlasztásos gőzhűtő
Hűtővíz
Belső
venturi
fúvó

Belső
diffúzor

Fő
diffúzor

Túlhev.
gőz

Tömítés

Tömítés

Venturi gőzhűtő
Vízporlasztó
gőz

Hűtővíz

Belső
fúvó

Belső
diffúzor

Túlhev.
gőz

Túlhev.
gőz
Tömítés

Tömítés

Gőzzel vízporlasztott gőzhűtő
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Finomabb vízporlasztás, ezáltal
rövidebb abszorpciós hossz és/vagy
nagyobb átfogás valamint jobb
telítési hőmérséklet megközelítés.
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Gőzhűtő választási táblázat
Átfogás

1:1

2:1

Porlasztófejes gőzhűtő (STD)
Porlasztó fúvókás gőzhűtő (SND)
Tsat: Telítési hőmérséklet
Költséghatékony megoldás
Min. víznyomás: Pgőz +0.5 bar

3:1

4:1

5:1

7:1

10:1

20:1

50:1

Kilépő gőz °C
Tsat +5°C

Tsat +5°C

Tsat +5°C

Max. Pvíz:

Max. Pvíz:
Pgőz:+8 bar

Max.Pvíz:
Pgőz+12,5 bar

Pgőz:+4,5 bar

Venturi gőzhűtő (VND)
Tsat: Telítési hőmérséklet
10:1-ig a legnépszerűbb gőzhűtő
Min. gőznyomás Pgőz + 0.1 bar

Csak függőleges
beépítésnél
Tsat +3°C
Max.Pvíz:
Pgőz:+0,9 bar

Tsat +3°C
Max.Pvíz:
Pgőz +2,5 bar

Tsat +5°C
Max.Pvíz:
Pgőz: +4.9 bar

Tsat +7°C
Max. Pvíz:
Pgőz:+ 10

Gőzzel vízporlasztott gőzhűtő (SAD)
Speciális gőzhűtő nagy átfogási igény esetén
Igényelt víznyomás: A gőz nyomásával azonos.

SAD

Vízporlasztó gőznyomás: 1.5 x P túlhevített gőz,
de min. 3 bar túlny.

Tsat +3°C

(vissza-

keringetéssel) Tsat +3°C

A gőzhűtő beépítésével kapcsolatos tudnivalók
A gőzhűtő helyzete
A gőzhűtőt vízszintesen kell beépíteni, de beépíthető függőlegesen is úgy, hogy a gőz alulról felfelé áramoljon. Függőleges helyzetben
történő beépítéskor nagyobb átfogás érhető el, mivel a gravitáció kedvezőbb gőz-víz keveredést eredményez. A Spirax Sarco nem javasolja,
hogy függőleges gőzhűtő beépítés esetén a gőz felülről lefelé áramoljon, mert ez kondenzvízkicsapódást okozhat a gőzhűtő belső felületén.
Vízszintes beépítésnél a hűtővíz-és gőzzel vízporlasztott gőzhűtőnél (SAD) a vízporlasztást végző gőzbevitel is felülről lefelé történjen
azért, hogy a gőzhűtő leállása után a közegek gravitációval kiürülhessenek. A hűtővíz és SAD gőzhűtő esetén a porlasztó gőzbevezetés,
más helyzetben is történhet, de ezekben az esetekben az önürítés nem olyan hatékony.
Függőleges beépítésnél a hűtővíz vezeték és gőzzel vízporlasztott gőzhűtésnél (SAD) a vízporlasztást végző gőzt szállító vezeték is a
csatlakozó csonkok felett és megfelelő lejtéssel legyenek kialakítva úgy, hogy leálláskor a vezetékekben maradt közegek (hűtővíz,
kondenzvíz) gravitációval kiürülhessenek.
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Beépítési távolságok
Az alábbi ábra és az alatta lévő diagram a gőzhűtő előtti (A) és a gőzhűtő utáni (B) szükséges egyenes csőszakasz hosszokat mutatja.

Nyomásredukáló állomással kombinált gőzhűtő egység

Nyomásszabályozó
elektronika
Nyomásszabályozó
szelep

B

Túlhevített
gőz

Gőzhűtő

A

Visszacsapó
szelep

Hűtővíz

Hőmérséklet
szabályozó elektronika

Hőmérsékletszabályozó
szelep

A hőmérséklet-és a nyomástávadótól való távolság (B), a gőzhűtő előtti szükséges egyenes hossz (A):
A gőzhűtés után maradó túlhevítettség

B

A gőzhűtő után szükséges egyenes távolság

A

A gőzhűtő előtt szükséges egyenes távolság

2.5 m

100°C

3.7 m

50°C

5.0 m

30°C

15°C

6.25 m

6.8 m

10°C

5°C

7.0 m

5x csőátmérő, v. min. 1,5 m

'Minél nagyobb a maradó túlhevítettség, annál gyorsabb a víz részecskék abszorpciója'
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Hűtővíz ellátási lehetőségek

Hűtővízként az alábbi vízforrások alkalmazhatók:
- Kazán tápszivattyú nyomóágából vett kazántápvíz
- Sótalanított víz
- Ionmentes víz
- Kondenzvíz

Hűtővíz minőség

A hűtővíz jó minősége fontos követelmény. A gőzhűtőbe vezetett víz összes sótartalma (TDS) lehetőleg a lehető legalacsonyabb szinten legyen, mivel
a víz keménységétől és sótartalmától függően vízkőképződés történhet a gőzhűtő utáni gőzvezetékekben, a szerelvények szelepfelületein, a szelepszárakon
és a vízkő eltömítheti a víz bevezetés fúvókáit is.

Hűtővíz hőmérséklet

Általános szabály, minél melegebb, annál jobb. A melegebb vízcseppek kevesebb hőt igényelnek ahhoz, hogy a párolgási hőmérsékletre emelkedjenek,
mint az alacsonyabb hőmérsékletű vízcseppek. A melegebb vízrészecskék elpárolgása jóval gyorsabb, ezáltal a gőzhűtés hatásfoka messze jobb. A
melegebb víz gyorsabb elpárolgása még azzal az előnyös tulajdonsággal is jár, hogy csökken a gőzhűtő, ill. a gőzhűtő utáni csővezeték belfő falára
kicsapódó vízrészecskék mennyisége.
A melegebb víz fent említett előnyei miatt a hűtővíz vezetéket hőszigeteléssel és lemezburkolattal kell ellátni, a hőveszteség csökkentése érdekében.

Hűtővíz nyomás és mennyiség

Ahhoz, hogy a hűtővizet a gőzáramba juttathassuk, a víznyomás legalább a gőz nyomása, vagy ennél nagyobb kell, hogy legyen. A szükséges víznyomás
a gőzhűtő típusától függően változik, de általában a min. víznyomás értékek a következők:
- Porlasztásos (porlasztófejes gőzhűtő):		
gőznyomás + 0.5 bar
- Venturi gőzhűtő:		
gőznyomás + 0.1 bar
- Gőzzel vízporlasztott gőzhűtő:		
gőznyomással azonos.
A porlasztásos és a Venturi típusú gőzhűtőknél, minél nagyobb a szükséges víznyomás, annál nagyobb lesz a gőzhűtőbe juttatott hűtővíz
mennyisége. A gőzhűtőbe vezetett hűtővíz mennyisége, a víz-és a gőznyomás közötti különbség négyzetgyökével arányos.
Ennek megfelelően, ha a szükséges vízmennyiséget négyszeresére kell növelni, akkor a víz-és a gőznyomás közötti különbséget 4 2 = 16-szorosra
kell növelni. A fentiek miatt fontos, hogy feleslegesen ne növeljük az átfogás értékét, mivel az ezáltal megnövekedett vízigény miatt, feleslegesen
nagy víznyomás igények jelennek meg (különösen a porlasztásos gőzhűtők esetében).
Ha egy független szivattyú és/vagy egy nyomásfokozó szivattyú biztosítja a megfelelő vízellátást, akkor a szivattyú nyomóoldalára visszakeringetési
lehetőséget kell kiépíteni a szivattyú folyamatos üzemvitelének biztosításához.

Hűtővíz szabályozó szelep

A vízoldali hőmérsékletszabályozó szelepen nyomásesés kell, hogy legyen. A korábbiakban említettek szerint, ideális esetben, annál jobb, minél magasabb
hőmérsékletű a hűtővíz, de figyelni kell arra is, hogy a nyomásesés következtében ne történhessen kigőzölgés a szabályozó szelepen.

Túlhevített gőz nyomásszabályozás

Javasolt a hűtendő túlhevített gőz nyomását állandó értéken tartani.
A gőzhűtő utáni gőzhőmérséklettől függően kell a hűtővíz mennyiségét szabályozni. Minél magasabb túlhevítést kell visszahűteni, annál jobban fog nyitni
a szabályozó szelep, ezáltal több hűtővíz vezethető a túlhevített gőzbe. Általában a cél az, hogy a gőzhűtő után a gőzhőmérséklet a telítési hőmérséklet
felett, de egy viszonylag kis hőmérséklettartományon belül legyen. Általában a primer gőznyomás szabályozott, ezért közel állandó, de ha nő a túlhevített
gőz nyomása, akkor a telítési hőmérséklet is növekedni fog. A szabályozón beállított érték nem változik, ezért a rendszer több hűtővizet fog igényelni a
beállított hőmérséklet tartásához. Amennyiben nem szabályozzuk a gőz nyomását, akkor a fentiek szerint igen nedves telített gőzt is kaphatunk a gőzhűtő
kilépő oldalán!

Szabályozás

Ebben az anyagban is többször említettük a különböző gőzhűtő típusok átfogás értékeit a gőzhűtő jellemzésére. Figyelembe kell venni azonban, hogy a
gőzhűtő csak a gőzhűtő állomás egyik eleme és ahhoz, hogy az üzemi átfogási igények teljesülhessenek, a szabályozó szelep átfogásának is megfelelőnek
kell lenni. Ha a szabályozás átfogása kisebb a gőzhűtőénél, akkor az egész állomás átfogása is csökkenni fog. A hűtővíz vezetékbe épített
hőmérsékletszabályozó szelep a max. és min. gőzigényeket is ki kell, hogy elégítse.

Gőzszárítás cseppleválasztó egységgel
Minden olyan technológiai alkalmazásnál, ahol nedvesség nem maradhat a gőzhűtőből távozó gőzben, mechanikus cseppleválasztó és folyamatos kondenzvíz
elvezetést biztosító kondenzsor beépítése javasolt. Induláskor, a szabályozó rendszer meghibásodásakor, vagy az üzemi paraméterek jelentős megváltozásakor
a gőzrendszer fokozott erózióját okozó nem kívánt nedvesség jelenhet meg a gőzhűtő utáni gőzben A mechanikus cseppleválasztó (gőzszárító) egységet
a hőmérséklet érzékelő után kell beépíteni, azért, hogy amennyi nedvesség csak van a gőzhűtőt elhagyó gőzben, az mindenképpen el tudjon párologni.
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Szennyfogó szűrő
A Spirax Sarco, szennyfogó szűrő beépítését javasolja a hűtővíz vezetékbe a szabályozó szelep védelmére és hogy a gőzhűtő kis
furatai, porlasztói ne tömődjenek el. A szennyfogó szűrő után, a víznyomás ellenőrzésére nyomásmérőt kell beépíteni.

Szakaszoló szelepek
A karbantartási feladatok biztonságos elvégzése érdekében elzáró szelepek beépítése szükséges:
- A túlhevített gőzvezetékbe a nyomásszabályozó szelep elé.
- A hűtővíz vezetékbe épített hőmérsékletszabályozó szelep elé.

Biztonsági szelep
Ahol a túlhevített gőz nyomáscsökkentése szükséges, ott biztonsági szelepet kell beépíteni mind a gőzhűtő, mind pedig a gőzhűtő utáni
gőzrendszer túlnyomás elleni védelmére. Megengedettnél nagyobb gőznyomás, ill. hőmérséklet;
- a gőzoldali nyomásszabályozás és/vagy
- a vízoldali hőmérséklet szabályozás meghibásodásakor fordulhat elő.
Fontos: A gőzhűtőt és a hűtő utáni gőzrendszert is a túlhevített gőz max. hőmérsékletére kell méretezni.
Erre a gőznyomás szabályozó és a hőmérséklet szabályozó rendszerek esetleges meghibásodása miatt van szükség.

Visszakeringetett kondenzvíz
A nagy átfogású gőzzel vízporlasztott gőzhűtőknél (SAD) egy kondenzvízgyűjtő mélypontot és egy 3 m hosszú kondenzvíz visszavezető
ágat kell kiépíteni az alábbi ábra szerint. A visszavezetett kondenzvíz forró, ezért elősegíti a gyorsabb abszorpciót. A SAD gőzhűtő
szívóhatást fejt ki, ezáltal visszaszívja a kondenzvizet anélkül, hogy az érkező hűtővíz megkerülné a gőzhűtőt.

Nyomásredukálóval kombinált SAD gőzhűtő rendszer

Nyomásszabályozó
elektronika
Nyomásszabályozó
szelep

B

Túlhevített
gőz

Gőzhűtő

A

3m
Nyit / zár
golyóscsap
Visszacsapó
szelep
Hőmérséklet szabályozó
elektronika

Hűtővíz

Hőmérséklet szabályozó
szelep
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1. Példa a gőzhűtő kiválasztására
Egy gőzzel fűtött autókláv köpenyterét 2 bar túlnyomású telített gőzzel (133.7ºC) kívánják fűteni. A rendelkezésre álló gőz 10 bar túlny.
200°C. Hűtővízként 95°C-os 5 bar túlny. kondenzvíz áll rendelkezésre. Az igényelt gőzmennyiség min. 1000 kg / h, max.5000 kg / h.

Nyomásszabályozó
elektronika

Túlhevített
gőz

Gőzhűtő

1

Nyomásszabályozó
szelep

2

3

Visszacsapó
szelep
Hőmérséklet szabályozó

Hűtővíz

elektronika
4
Hőmérséklet szabályozó
szelep

Kiválasztás
Mivel az átfogás 5000 kg/h / 1000 kg/h = 5:1 és folyamatos
nyomásredukálás (nyomásszabályozás) szükséges, a legjobb
választás a Venturi gőzhűtő (VTD). A gőzzel vízporlasztott gőzhűtő
(SAD) is megfelel a műszaki követelményeknek, de annak
bonyolultabb kialakítása miatt drágább lenne.
A korábbiakban már említettük, hogy a gőzhűtő utáni hőmérséklet
a mindenkori nyomáshoz tartozó telítési hőmérséklet felett kell

1

legyen néhány Celsius fokkal, esetünkben ez 3°C, így a távozó gőz
hőmérséklete 136.7ºC.
A gőzhűtő méretezése a Spirax Sarco Online Méretező Program

2

segítségével végezhető el, amely a www.spiraxsarco.com/uk
weboldalon található.
Gőznyomás redukálás esetén a gőzhűtő előtti gőzhőmérsékletet
a program automatikusan számítja és megadja.

3

A kiindulási és a tervezési műszaki adatok megadása és a
"számítás" gombra történő kattintás után a program kiszámolja a
szükséges hűtővíz nyomást, a hűtővíz mennyiségét és a gőzhűtő
nyomásesését. A kiadott összefoglaló oldalon a csatlakozó karima
nyomásfokozatát meg kell adni. A "Mentés&Email" gombra kattintva
a rendszer ajánlatot küld a megadott email címre, elküldi a gőzhűtő
Műszaki Méretezési Adatlapját és a gőzhűtő metszetrajzát.
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Példa:

v 1.4
Spirax-Sarco Limited

1
2
3

Spirax Sarco Ref :

Számítási példa 1.

Beépítés helye :

VTD01582

Gyári jel :

5

2

1

Db :

4
VTD150°CS6F0

Üzem :
Sorozatszám:

6

Rajzszám :

DE-VTDSDSO

7

Méretsorozat :

6
Üzem 3

8

Üzem 1

Üzem 2

9

5000

3000

1000

Üzem 1

Üzem 2

Üzem 3

10

2.302

2.108

2.012

10

10

10

11

179.7

179.2

178.9

200

200

200

12
Üzem 1

Üzem 2

Üzem 3

14

Mennyiség (kg/hr)

193.5

116.1

38.7

15

Nyomás (bar g)

5.34

3.2

2.13

95

95

95

13

4

16
17

Víz

Közeg -

18

3

Üzem 3

Üzem 1

Üzem 2

2

2

2

21

136.7

136.7

136.7

22

5193.5

3116.1

1038.7

19
20

Nyomás (bar g)

23
24
25

SZERKEZETI ANYAGOK
szénacél ASTM A 106 Grade B

Ház

26
27

Venturi

Karimák

szénacél ASTM A 105

Tömítések

lágyréz

rozsdamentes acél BS 970 S11/13

szénacél ASTM A350 LF2

rozsdamentes acél BS 970 S11/13

szénacél BS 1501-151/161-430A/B

28
29

CSATLAKOZÁS

Vízoldal

TERVEZÉSI ADATOK

30

Méret

Szabvány

31

300 LB

15

15

6

32

220

220

6

300 LB

33

1.5

1.5

1

300 LB

Max. tervezési nyomás (bar g)

34

Tervezési szabvány

ASME B31.3

35

Hegesztési szabvány

kód szerint

Súly (kg)

68

Karimatípus

36
37
38
39

MÉRETEK
6

40

A (" NB)

41

B (mm)

42

C (mm)

127

43

D (mm)

533

44

E (mm)

660

178

0

Méretezési célból kiadva
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08/01/2010

Rev

Megnevezés

Név

Dátum
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1

2. Példa a gőzhűtő kiválasztására
Egy csőköteges hőcserélő 5 bar túlny. telített gőzt igényel. A rendelkezésre álló gőz 5 bar g, de 350°C. A min. gőzigény 8 500 kg / h, a
max. gőzfogyasztás 25 000 kg / h. Hűtővízként 20°C-os tápvíz áll rendelkezésre.

B
Túlhevített
gőz

Gőzhűtő

2

3

Visszacsapó
szelep
Hőmérséklet szabályozó
elektronika

Hűtővíz

4
Hőmérséklet szabályozó
szelep

Kiválasztás

Ezeket a

Mivel az igényelt átfogás 25 000 / 8 500 = 3:1,
bármelyik típusú gőzhűtőt választhatjuk az alábbi 3
lehetőség közül:

kell kitölteni

részeket nem

SAD - Gőzzel vízporlasztott gőzhűtő
Ez min. 7.5 bar túlny. porlasztó gőzt igényel.
VTD - Venturi gőzhűtő
Bár ez a gőzhűtő típus is választható, de mivel
gőznyomás redukáló szelepre nincs szükség, a
gőzhűtő utáni nyomás a gőzhűtő nyomásesése miatt
kisebb lesz. A gőz hőmérséklete Ttelítési+3°C lesz.
STD - Porlasztásos gőzhűtő
A gőzhűtő nyomásesés nélkül el tudja látni feladatát,
de a gőzhűtő utáni gőz hőmérséklete Ttelítési+5°C lesz.
A mennyiben a vevő elfogadja a T telíté si +5°C
gőzhőmérsékletet, akkor célszerű az STD hűtőt
választani.
A Spirax Sarco STD porlasztásos gőzhűtőjének
Méretezési Program képét mutatja a jobb oldali ábra:
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2. Példa

v2.0
1

Spirax-Sarco Limited

2
3

Spirax Sarco Ref :

SZÁMÍTÁSI PÉLDA 2

Beépítés helye :

STD00519

Gyári jel. :

Size STD250CS6F0

Üzem :
Sorozatszám :

Db :

4
5

2

6

Rajzszám. :

DESTD00519-1

7

Méretsorozat :

10

8

Üzem 1

Üzem 2

Üzem 3

9

25000

18000

8500

10

5

5

5

11

350

350

350

1

Üzem 1

Üzem 2

Üzem 3

12
Üzem 1

Üzem 2

Üzem 3

14

Mennyiség (kg/hr)

3733

2678.8

1269.2

15

Nyomás (bar g)

9.79

7.48

5.55

25

25

25

13

4

16
17

Közeg -

Víz

18
19

3

Üzem 1

Üzem 2

5

5

5

21

163.9

163.9

163.9

22

28733

20687.8

9769.2

20

Nyomás (bar g)

Üzem 3

23
24

SZERKEZETI ANYAGOK

25

Ház

26

Vízoldal

szénacél ASTM A 106 Grade B

27

Fúvóka ház

szénacél ASTM A 350 LF2

Karimák

szénacél ASTM A 105

szénacél ASTM A 106 Grade B

Tömítések

lágyréz

rozsdamentes acél ASTM A312 TP316L

Porlasztó fúvóka

rozsdamentes acél

28
29

TERVEZÉSI ADATOK

CSATLAKOZÁS

Vízoldal

30
31

Max.tervezési nyomás(bar g)

32
33

Méret

Szabvány

10

30

10

300 LB

374

374

10

300 LB

1.5

1.5

2

300 LB

34

Tervezési szabvány -

ASME B31.3

35

Hegesztési szabvány -

kód szerint

Súly (kg)

180

Karimatípus

36
37
38
39

MÉRETEK

40

A (" NB)

10

41

B (mm)

42

C (mm)

250

43

D (mm)

800

44

E (mm)

1050

430

0
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Dátum
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Gőzhűtők alkalmazási példái

Áramtermelés
A turbinát kerülő ágon (by-pass) elhagyó gőz hűtése, hogy a gőzt
különböző fűtési célokra használhassák.

Ipari technológiák
Az ipari technológiákban a gőzhűtőt általában a nagyobb nyomású
gőzkazánok utáni nyomásredukálással rendszerbe építve alkalmaznak
az optimális nyomású telített gőz biztosítására.
Papír-és kartongyártás
• Szárítási technológiák
Élelmiszeripar
• Gőzfűtésű főzőüstök
• Elpárologtatásos hőcserélő
• Termék kondícionálás
Textilipar
• Textil kikészítő autoklávok
Dohányipar
• Dohánylevél szárítás
Vegyipar-és gyógyszeripar
• Reaktorok fűtő / hűtő köpenyei és csőkötegei
• Gőzellátás technológiai fűtőkhöz
Olaj-és petrolkémiai iparágak
• Vákuum desztillálók indító fűtői
• Gőzellátás technológiai fűtőkhöz
• Gőznyomáscsökkentő állomások és turbina megkerülések
• Termokompresszorok
• Mechanikus párakompresszió
Söripar
• Gőzfűtő rendszerek
Kazán-és turbina rendszerek
• Energia termelés
•
• Hajógyártás		
•
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Kávétermelés
Vegyi eljárások
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