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W dniu 2 marca 2011 r. w Krakowie odbyła się, zorganizowana przez firmy Gohl Polska sp. z
o.o. z Poznania i Desto Anna Stodulska z Krakowa, prezentacja połączona ze szkoleniem dla
instalatorów, projektantów i wszystkich zainteresowanych tematyką oszczędzania energii w
procesach chłodzenia.

  

      

  

Firma Gohl Polska sp. z o.o. reprezentuje producenta wyparnych wież chłodniczych – firmę
E.W. Gohl GmbH z Singen, zaś Desto jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Danfoss.
Ogólnym tematem prezentacji były „Wyparne wieże chłodnicze Gohl – oferta – wyposażenie –
możliwości zastosowana” i „Elementy automatyki hydraulicznej i elektrycznej Danfoss dla
przemysłowych układów chłodniczych”. 

Spotkanie zostało rozpoczęte przez firmę Gohl Polska sp. z o.o. od tematu wież chłodniczych.
W szczegóły tego zagadnienia wprowadził uczestników dyrektor techniczno handlowy inż. Jan
Walski, który omówił wyparne wieże chłodnicze dla obiegów otwartych i zamkniętych oraz
wieże hybrydowe. Wyparne wieże chłodnicze DT z obiegiem otwartym mogą być stosowane
wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana separacja wody chłodzącej. Wyparne wieże chłodnicze
z obiegiem zamkniętym VK przeznaczone są do zastosowania w aplikacjach wymagających
czystej wody/cieczy chłodzącej. Woda/ ciecz przepływająca przez wężownicę (wewnątrz)
stanowi obieg pierwotny, zaś woda zraszająca wężownicę stanowi obieg wtórny. W przemyśle,
recyrkulująca woda chłodząca jest potrzebna do chłodzenia sprężarek powietrza, silników
wysokoprężnych i generatorów, dochłodzenia olejów smarnych i emulsji chłodzących, ale także
we wszystkich instalacjach wykorzystujących duże ilości wody chłodzącej, np. przechowalniach
chłodniczych, rzeźniach, zakładach mięsnych, browarach, mleczarniach i instalacjach
klimatyzacyjnych takich obiektów, jak między innymi galerie handlowe, centra obliczeniowe i
innych. 

Proces chłodzenia wody w wyparnej wieży chłodniczej polega na wykorzystaniu dużej wartości
jej ciepła parowania, a zastosowanie recyrkulacji pozwala zaoszczędzić aż do 98% ilości wody
krążącej w obiegu. 

Wieża hybrydowa jest kombinacją wieży chłodniczej wyparnej i wieży chłodniczej suchej
umożliwiającą unoszenie i rozpraszanie ciepła przez powietrze w sposób przyjazny środowisku.
Wieża ta posiada wszystkie zalety wyparnych wież chłodniczych i wież suchych.  
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  W kolejnym bloku tematycznym znalazły się zagadnienia dotyczące wyposażenia, możliwościzastosowania instalacji wież na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Na koniec zostałyprzedstawione zalety wież chłodniczych oraz w kilku słowach wymagania określające jakośćwody wykorzystywanej w instalacjach chłodniczych i związana z tym konieczność uzdatnianiatejże wody. Drugą część spotkania poprowadził Pan mgr inż. Mikołaj Klenkiewicz z firmy Danfoss, któryzaprezentował uczestnikom elementy automatyki do przemysłowych układów chłodniczych. Wszczególności osoby zaproszone na szkolenie mogły poznać zawory główne ICS, zaworymotorowe ICM/ICAD oraz zawory blokowe ICF. W tej części prowadzący dostarczyłzgromadzonym dodatkowych atrakcji w postaci omawianych zaworów, które można byłodotknąć, sprawdzić jak działają, a nawet troszeczkę rozłożyć. Największym zainteresowaniem wśród słuchaczy cieszył się zawór blokowy ICF. Jest torozwiązanie, które w postaci jednego kompaktowego urządzenia zastępuje grupę kilkutradycyjnych elementów układu. W standardowych rozwiązaniach należałoby zastosować conajmniej sześć oddzielnych podzespołów i aż dwanaście spawów. Montaż ICF oznaczawykonanie tylko dwóch spawów bezpośrednio na obiekcie. Urządzenie to jest kompaktowymblokowym zaworem gotowym do montażu na obiekcie oraz gotowym do pracy w miejscuinstalacji. Na koniec spotkania głos zabrał Pan Mariusz Michałek z firmy Danfoss. Ta część spotkaniazostała poświęcona automatyce przemysłowej, między innymi przetwornikom ciśnienia orazaparaturze łączeniowej NN. Jednym z punktów ostatniego wystąpienia było przybliżenieuczestnikom sposobu i łatwości wyszukiwania poszczególnych produktów w katalogu firmyDanfoss. Na koniec szkolenia wszyscy uczestnicy mieli okazje wymienić swoje wrażeniapodczas wspólnego obiadu.
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