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elektrycznej ogrzewania rurociągu, filtra, 
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1 Wstęp 
Na podstawie zamówienia zleceniodawcy JUTA a.s., zakład 11, przeprowadzono 

pomiary poboru mocy elektrycznej ogrzewania rurociągu, filtra, pompy i głowicy linii 

ekstruzyjnej FARE przed i po instalacji ocieplenia w trakcie procesu produkcji. Dla 

wyobrażenia o wpływie ocieplenia, przeprowadzono też pomiary z ociepleniem 

zainstalowanym tylko na głowicy. 

W sumie zatem przebiegły 3 pomiary, bez ocieplenia, z izolowaną cieplnie głowicą i z 

ociepleniem. 

2 Opis pomiarów 
Technologia ma następujące zainstalowane pobory mocy: rurociąg, filtr i pompa 66,9 

kW i głowica 26 kW. 

Do pomiarów użyto przyrządu C.A 8334B POWER & QUALITY ANALYSER. 

Pomiary przeprowadzano w szafce rozdzielczej R1P6. Sondy napięciowe były 

podłączone do szyny napięciowej szafki rozdzielczej R1 a sondy prądowe były podłączone 

między bezpieczniki i styczniki zabezpieczające ogrzewania. 

Pomiary przeprowadzano na nagrzanej technologii. 

Pomiar 1: 

 Czas: 3.11. 2010 od 15:00, przez czas 16 godzin i 50 minut 

 Stan technologii: bez ocieplenia (Ilustracja 1 i 2) 

 

Ilustracja 1, bez ocieplenia, głowica w kierunku produkcji 
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Ilustracja 2, bez ocieplenia, głowica w kierunku przeciwnym do produkcji 

Pomiar 2: 

 Czas: 4.11. 2010 od 13:20, przez czas 2 dni 23 godziny i 30 minut 

 Stan technologii: ocieplona tylko głowica (Ilustracja 3 i 4) 

 

Ilustracja 3, ocieplona tylko głowica, w kierunku produkcji 
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Ilustracja 4, ocieplona tylko głowica, w kierunku przeciwnym do produkcji 

Pomiar 3: 

 Czas: 12.11. 2010 od 13:20, przez czas 1 dni 23 godziny i 30 minut 

 Stan technologii: z ociepleniem (Ilustracja 5) 

 

Ilustracja 5, z ociepleniem 

Czas pomiarów pomiarów zależał od możliwości i stanu linii ekstruzji. 
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3 Wyniki pomiarów 

Pomiar 1 – bez ocieplenia: 

Pomiary rozpoczęto 3.11. o godz. 15:00 na nagrzanej linii w trakcie ustabilizowanej 

produkcji. 3.11. od 16:10 do 17:30 i 4.11. 2010 od 6:30 do 7:50 nastąpiło zatrzymanie 

produkcji, zatrzymanie wytłaczania polimeru z tym, że regulacja ogrzewania została 

włączona (sprawdzono w dzienniku produkcyjnym linii). 

Na wykresach tym przestojom towarzyszy aż dwukrotny wzrost poboru mocy 

elektrycznej przez ogrzewanie.  Pomiary automatycznie ukończono 4.11. 2010 o godz. 7:50 

ze względu na planowany postój i instalację izolacji cieplnej. 

 

Średni pobór mocy ogrzewania bez izolacji cieplnej łącznie z postojami: 6,391 kW 

Średni pobór mocy ogrzewania bez izolacji cieplnej bez postojów:  5,495 kW 

Średni pobór mocy ogrzewania bez izolacji cieplnej podczas postojów: 10,569 kW 

 

Pomiar 2 – izolowana (ocieplona) głowica ekstruzyjna: 

Pomiary rozpoczęto 4.11. o godz. 13:20 na nagrzanej linii w trakcie ustabilizowanej 

produkcji. Pomiary automatycznie ukończono 7.11. o godz. 12:50. Przez cały czas linia 

była w ustabilizowanej produkcji. 

 

Średni pobór mocy ogrzewania, z ocieploną głowicą:    4,34 kW 

 

Pomiar 3 – izolowana (ocieplona) głowica ekstruzyjna i rurociąg łączący: 

Pomiary rozpoczęto 12.11. o godz. 13:00 na nagrzanej linii podczas postoju. 12.11. o 

godz. 15:30 linię włączono i ustabilizowana produkcja przebiegała aż do automatycznego 

ukończenia pomiarów 14.11 o godz. 12:50. 

 

Średni pobór mocy ogrzewania, z ocieploną głowicą, łącznie z postojem: 

 3,431 kW 

Średni pobór mocy ogrzewania, z izolacją cieplną, bez postoju:  3,189 kW 

Średni pobór mocy ogrzewania, z izolacją cieplną, podczas postoju:  7,537 kW 

 

Oszczędność z ociepleniem głowicy ekstruzyjnej i rurociągu łączącego (bez przestojów): 41,97 %. 
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4 Wnioski końcowe 
Z wyników pomiarów poboru mocy elektrycznej ogrzewania rurociągu, filtra, pompy i 

głowicy ekstruzyjnej linii FARE w trakcie procesu produkcji wynika, że dzięki 

całkowitemu ociepleniu uzyskano oszczędność  41,97 %  poboru mocy 

elektrycznej w porównaniu z nieocieploną technologią. 

Jest też widoczny znaczny wpływ cyrkulacji gorącego polimeru przez mierzoną część 
technologii na pobór mocy elektrycznej ogrzewania. W razie postoju produkcji, 

zatrzymania wytłaczania polimeru, pobór mocy elektrycznej konieczny do utrzymania 

żądanej temperatury jest aż dwukrotny. 


