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Wentylatory do kotłów
i pieców firmy Venture
Industries
Jacek Mężyński

W nowoczesnych kot≥ach oraz piecach, do regulacji i sterowania procesami spalania coraz
czÍúciej stosowane sπ rÛønego typu wentylatory. W artykule przedstawiono urzπdzenia tego
typu znajdujπce siÍ w ofercie firmy Venture Industries.

o kot≥Ûw z palnikami nadmuchowymi, zarÛwno gaz (lub olej), jak
i powietrze doprowadzane sπ do
g≥owicy mieszajπcej pod ciúnieniem. Przed
kaødym uruchomieniem kot≥a w≥πcza siÍ
rÛwnieø wentylator, aby przedmuchaÊ kana≥y spalinowe kot≥a z resztek spalin. Zadaniem wentylatora palnikowego jest pokonanie oporÛw przep≥ywu spalin przez
kocio≥. Musi on wiÍc wytworzyÊ odpowiednie nadciúnienie, ktÛre jest rÛwne
stratom przep≥ywu spalin w obrÍbie kot≥a.
W kot≥ach o ma≥ych gabarytach lub ma≥ej mocy stosowane sπ wentylatory o stosunkowo niskich parametrach pracy. Zupe≥nie inaczej rzecz siÍ przedstawia, jeúli
chodzi o kot≥y i piece o duøej mocy grzewczej, duøych gabarytach, wykorzystywanych np. w procesach przemys≥owych.
Stosowane tam wentylatory muszπ wytworzyÊ bardzo duøe nadciúnienia i pracowaÊ
z duøπ wydajnoúciπ. Waøna jest rÛwnieø
ich charakterystyka pracy, ktÛra musi przebiegaÊ stosunkowo p≥asko, tzn. w ca≥ym
zakresie wydajnoúci uzyskiwaÊ bardzo duøe ciúnienia.

D

W nowoczesnych kot≥ach gdzie paliwem jest np. drewno, s≥oma, mia≥ wÍglowy i inne paliwa sta≥e, powietrze niezbÍdne do procesu spalania doprowadzane jest
do komory spalania rÛwnieø za pomocπ
wentylatorÛw. W przypadku tych kot≥Ûw
nie sπ potrzebne aø tak duøe ciúnienia zastosowanych wentylatorÛw jak w opisywanych wyøej. Dostarczenie odpowiedniej
iloúci powietrza oraz jego w≥aúciwe rozprowadzenie pozwala uzyskaÊ optymalne
warunki procesu spalania i zwiÍksza efektywnoúÊ pracy kot≥a.
W zaleønoúci od rodzaju i budowy kot≥Ûw powietrze dostarczane jest do procesu spalania w postaci tzw. powietrza pierwotnego i wtÛrnego. Powietrze pierwotne
miesza siÍ np. z paliwem w komorze paleniskowej, wtÛrne natomiast jest wykorzystywane do dopalania substancji lotnych
i gazÛw. Wentylatory czÍsto wspÛ≥pracujπ
ze sterownikami, ktÛre regulujπ dop≥yw odpowiedniej iloúci powietrza np. w zaleønoúci od temperatury spalin i wody w kotle.
Firma Venture Industries Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie kilkanaúcie rÛønych

Rys. 1.
Wentylatory SEM
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Rys. 2. Wentylator LFA

typÛw wentylatorÛw, majπcych zastosowanie w rÛønego rodzaju kot≥ach oraz piecach. Do najbardziej popularnych naleøπ
wentylatory promieniowe SEM, LFA,
MPA oraz MBA.

Wentylatory SEM, LFA
Do kot≥Ûw na mia≥ wÍglowy stosowane
sπ najczÍúciej niewielkie wentylatory SEM
oraz mniejsze modele wentylatorÛw typu
LFA.
Wentylatory SEM majπ napÍd bezpoúredni, wirniki i obudowy wykonane sπ
z galwanizowanej blachy stalowej. Standardowo zabezpieczone sπ na wlocie stalowπ siatkπ. Na øyczenie wentylatory mogπ
byÊ wyposaøone w klapÍ zwrotnπ na wylocie oraz tarczÍ d≥awiπcπ na wlocie (regulacja wydajnoúci). W wentylatorach montolistopad 2005
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W duøych kot≥ach, gdzie podczas spalania potrzebna jest wiÍksza iloúÊ powietrza
jak rÛwnieø wiÍksze ciúnienie np. w kot≥ach na biomasÍ, najczÍúciej stosowane sπ
wiÍksze modele wentylatorÛw LFA opisywanych wczeúniej oraz wentylatory MBA
i MPA.

Wentylatory MBA, MPA

Rys. 3. Wentylator MPA

wane sπ silniki 1-fazowe 220-240 V, 50 Hz
z kondensatorem. Przystosowane sπ one do
regulacji prÍdkoúci obrotowej. DostÍpne sπ
wentylatory o wydajnoúci od 270 do 950
m3/h i sprÍøu od 140 do 680 Pa.
Niskociúnieniowe wentylatory LFA posiadajπ wirniki z ≥opatkami pochylonymi
do przodu. Wykonano je z blachy stalowej
ocynkowanej, obudowy natomiast odlewane sπ ze stopÛw aluminium. Podobnie jak
wentylatory SEM posiadajπ standardowo
siatkÍ ochronnπ na wlocie. Nawet w najmniejszych modelach montowane sπ silniki zarÛwno 1- jak i 3-fazowe. Mniejsze
modele LFA majπ wydajnoúci od 190
do 1300 m3/h, ciúnienia ca≥kowite natomiast od 330 do 1050 Pa. WiÍksze modele z silnikami od 2,2 kW do 5,5 kW osiπgajπ wydajnoúci rzÍdu 3900 do 5800 m3/h
i ciúnienia miÍdzy 1500 a 2000 Pa. Modele o wiÍkszych parametrach stosowane sπ
do wiÍkszych kot≥Ûw gdzie paliwem sπ np.
trociny, odpady drewna itp.

ZarÛwno wentylatory MBA, jak i MPA
sπ wentylatorami úredniociúnieniowymi
o napÍdzie bezpoúrednim. Obudowy sπ wykonane ze stopÛw aluminium. Wentylatory
MBA majπ wirniki z ≥opatkami pochylonymi do ty≥u, nitowanymi, z blachy aluminiowej, MPA natomiast z ≥opatkami prostymi
wykonane z aluminium. Moc silnikÛw
w wentylatorach MBA wynosi od 0,12 kW
do 3 kW, a wydajnoúÊ i ciúnienie ca≥kowite odpowiednio od 420 m3/h i 1080 Pa
do 3800 m3/h i 3900 Pa. Zakres pracy wentylatorÛw MPA jest podobny do MBA.
Moc silnikÛw wynosi od 0,18 kW do 4 kW,
przy wydajnoúci i ciúnieniu od 410 m3/h
i 1200 Pa do 3700 m3/h i 3300 Pa.
Zasadniczπ rÛønicπ w obu wentylatorach
jest kszta≥t i konstrukcja wirnika. Wentylator MBA moøe przet≥aczaÊ tylko czyste
powietrze natomiast MPA ma wirnik, ktÛry umoøliwia transport medium nawet bardzo zanieczyszczonego np. trocin, wiÛrÛw,
granulatÛw itp. Jako akcesoria dostÍpne sπ
os≥ony wlotu, krÛÊce montaøowe oraz ko≥nierze do spawania. Wentylatory mogπ byÊ
rÛwnieø wykonane w dowolnej figurze.
Standardowo mogπ one transportowaÊ medium o temperaturze do 80oC. Po ustaleniach z dzia≥em technicznym firmy Venture Industries, w zaleønoúci od potrzeb
klientÛw, moøliwe sπ rÛøne modyfikacje
standardowych wykonaÒ wentylatorÛw.
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