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Queimador industrial 
Weishaupt WK 80
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A Sedical apresenta ao mercado o novo queimador industrial WK 80 capaz de trabalhar com os mais varia-
dos combustíveis e como queimador misto, até 22 MW.

O WK 80 é o modelo mais avançado da série 40/50/70 y 80 e o único queimador para este campo de potências
que se fornece com o ensaio tipo de fábrica, isto é, certificação e número de ensaio de fábrica.
Para a execução especial swirl-flame, é possível com o WK80 atender às necessidades das caldeiras aquatubu-
lares de câmara de combustão curta. O novo dispositivo de mistura combina a forte rotação de ar com uma es-
tabilidade de chama e injecção de combustível. Este novo avanço foi possível graças à maior câmara de ensaio
do mundo instalada em Schwendi/Alemanha.
A sua construção é segundo o princípio modular, isto é, o ventilador, o quadro eléctrico, a bomba e a estação de
pré-aquecimento são montados dissociados do queimador. Este conceito oferece uma grande disponibilidade
para o ajuste aos mais variados requisitos. Relativamente aos combustíveis podem usar-se o gás natural, gás li -
quidificado assim como gasóleo ligeiro, o fuelóleo médio e pesado.
Com os componentes do controlo digital da combustão consegue-se um funcionamento mais seguro e confortável da
instalação pois todas as funções essenciais como a injecção de combustível e ar, o controlo da chama, controlam-se
com precisão digital. Optimiza-se o funcionamento, maximiza-se a rentabilidade e minimizam-se as emissões.
Para o caso em que os dados dos queimadores se integrem com a Gestão Técnica de Edifícios dispõe de inter-
faces para diferentes sistemas BUS através da porta de comunicações.
Em muitos processos industriais são produzidos devido às altas temperaturas do meio (por exemplo caldeiras de alta
temperatura) gases de escape a temperaturas elevadas, sendo possível recuperar uma grande quantidade de energia.
O retorno realiza-se através de um recuperador de energia de gases de escape conseguindo-se melhorar o rendimento
até 9%. Os queimadores industriais Weishaupt WK podem trabalhar com temperaturas de combustão até 250ºC.
A carcaça do queimador é fornecida de série em execuções de alta temperatura com isolamento. Até para tem-
peraturas de combustão de 250ºC, a temperatura superficial da carcaça se mantém abaixo de 100ºC. O isola-
mento proporciona também uma diminuição sonora, conseguindo um nível de ruído por baixo de 85 dB(A).
Em conclusão, a nova câmara de mistura reduz a perda de carga de combustão relativamente aos anteriores WK, apro -
ximadamente em 40%, o que permite montar-se ventiladores de menor tamanho com menor consumo de energia eléc-
trica. A redução das vibrações tem também consequência num funcionamento mais silencioso destes queimadores.
Para o operador da instalação isto significa menores custos de aprovisionamento e de consumo energético.


