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Δίκτυο ατμού

Δίκτυο συμπυκνωμάτων

Δίκτυο φρέσκου νερού

Δίκτυο εξυδάτωσης - στρατσωνισμού

Τρόποι Βελτίωσης της Απόδοσης ενός Συστήματος Ατμού

Genera  on – Παραγωγή

    - Καθαρίστε τις επιφάνειες μεταφοράς θερμότητας του 
       λέβητα
    - Βελτιώστε την επεξεργασία νερού για να ελαχιστοποιήσετε    
       την στρατσώνα επιφανείας του λέβητα
    - Βελτιστοποιήστε το ρυθμό εξαερισμού του απαεριωτή
    - Εκμεταλλευτείτε την θερμότητα από την στρατσώνα  
       επιφανείας 
    - Χρησιμοποιήστε εναλλάκτη θερμότητας για θερμική     
       εκμετάλλευση  των καυσαερίων  (Economizer)

Distribu  on – Διανομή

    - Επιδιορθώστε τις διαρροές ατμού
    - Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες και τα δοχεία 
      είναι καλά μονωμένα
    - Εφαρμόστε  πρόγραμμα συντήρησης ατμοπαγίδων
    - Ρυθμίστε την ταχύτητα του ατμού

Recovery – Ανάκτηση

    - Βελτιστοποιήστε την ανάκτηση των συμπυκνωμάτων
    - Εκμεταλλευτείτε τα συμπυκνώματα υψηλής πίεσης για    
       παραγωγή δευτερογενούς ατμού (Flash Steam Recovery)
    - Ανάκτηση θερμικής ενέργειας από ρεύματα λυμάτων
    - Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις των επιστροφών είναι   
      επαρκώς μονωμένες 

Οι βιομηχανικές διαδικασίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό 
στον ατμό ως πηγή ενέργειας. Από τη συνολική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται, τα συστήματα ατμού, αποτελούν το 30% καθώς 
είναι απαραίτητα όταν πρόκειται για αντιδράσεις διεργασιών, 
για διαχωρισμό συστατικών, για εναλλαγή θερμότητας και για 
κινητική ενέργεια. 

Ένα σύστημα ατμού αποτελείται από τέσσερα μέρη:
1) Παραγωγή
2) Διανομή
3) Τελική χρήση
4) Ανάκτηση

Τα διάφορα μέρη του συστήματος παραγωγής ατμού είναι πολύ 
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ένα σφάλμα σε ένα από αυτά, 
μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στα υπόλοιπα μέρη. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να δουλεύουν σε τέλεια αρμονία μεταξύ 
τους, ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητα της 
συστήματος.

Η επιλογή των συνεργατών μας και κατ’ επέκταση των προϊόντων 
μας έγινε με απώτερο σκοπό την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 
σας και την μέγιστη ενεργειακή απόδοση του δικτύου σας.

Το εμπορικό και το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας είναι στην 
διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.


