Kockum Sonics - İşleminize değer katalım

SONİK TEMİZLEME
Järnforsen biyo kütle kazanına 1pc IKT150/250 sonik kornaların kurulumu
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(Järnforsen 1,5MW İntegral biyokütle kazanı)
GEÇMİŞ / KURULUM
Växjö Enerji (VEAB), müşterileri için merkezi ısıtma ve elektrik güç
beslemesi üretmektedir. VEAB, kazan üreticisi Järnforsen AB tarafından
1996 ile 1999 arasında teslim edilen, sonik temizleyiciler ile donatılmış üç
adet kazana sahiptir. Tüm kazanlar, Kockum Sonics teslimatta sonik
temizleme sistemi ile fabrika üretimidir.
Bu çalışma, kazanlardan biri olan ve işlemi geliştirme amacıyla
IKT150/250 model sonik temizleyici ile donatılmış ve 1998'de teslim
edilmiş 1,5MW integral tip kazanı sergilemektedir.
Sıkıştırılmış havanın sonik temizleyiciye eklenmesinin sonucu yüksek
yoğunluklu sestir. Bu durum, parçacıkları birbirine ve etrafındaki yüzeylere
yapışması amacıyla bir gaz akımında havada asılı hale getirmeye meyilli
kuvvetleri aşan bir enerji seviyesi taşıyan bir ses dalgası yaratır; örneğin,
sert bir tabaka kuramadan önce parçacıkları ayırarak yığılımı önleme.

(İşlem sırasında fırın.)

(Sonik Temizleyici kurulumu)

Kockum Sonics - İşleminize değer katalım
İŞLEM / EKONOMİKLİK
Sonik temizleyici normal şekilde çalışırken 1,5MW kazandan çıkan egzoz gazı sıcaklığı
150 derecedir. Sonik temizleyici kapalı ise egzoz gazları 48 saat içerisinde 25 derece artar.
Sonik temizleyici yeniden çalıştırılmaya başlandığında egzoz gazı sıcaklıkları 48 saat
içerisinde 150 dereceye elle temizleme olmadan düşürülür.
Kazan, kapama sırasında yılda bir defa elle temizlenir ve yılda bir defa elle temizleme
dışındaki mevcut tek is temizleme sistemi, sonik temizleme sistemidir.
En Büyük Tasarruf:
-Çalışanlar elle is temizleme derdinden kurturulur; dahası, kapatma ve çalıştırma sırasında
yakıtı odun ile petrol arasında değiştirmeye gerek yoktur.
Ekstra tasarruf:
-Egzoz gazı kaybı, verimlilikte 25 derecelik artış %1.3 enerji tasarrufu sağlayacaktır >
2003'deki toplam enerji girişi 8500MWh idi > sonik temizlemeden yapılan tasarruf yaklaşık
olarak yılda 113MWh'ye eşit gelmektedir (Yılda Megavat Saat).
Yukarıdaki bilgiler baz alınarak Sistem Geri Kazanım süresi 10 ay daha kısa kabul edilmektedir.
Sonik temizleme sisteminin satın alım ve bakım masrafı, aynı sonucu veren diğer yöntemlere
kıyasla çok düşüktür. Aynı zamanda ses dalgaları iç yapı tarafından gölgelenemediğinden, kör
noktaları temizlenmemiş halde bırakmayacaktır. Dahası, kazanları ses ile temizlemek boru
paketleri üzerinde herhangi bir aşınmaya yol açmayacaktır.
YAKIT / İŞLEM
Kazanda kullanılan yakıt, %10'luk nem içeriğine sahip ahşap bıçkı talaşıdır ve kazan yüküne bağlı
olarak otomatik şekilde eklenir.
Sonik temizleyici, her 10 dakikada 5 saniyelik etkinleştirme süresine sahip bir zamanlayıcı aracılığıyla çalışır.
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