Załącznik nr 1
Opis megaukładu – instalacji chłodniczej sztucznego lodowiska
Instalacja chłodnicza dla sztucznego lodowiska jako megaukład składa się z
następujących elementów: schładzacza solanki (chiller) Sabroe typ CXA 2619, chłodnicy glikolu
FINCOIL typ FCLG-8-4/M4, zespołu pomp do solanki, zbiornika wyrównawczego solanki,
zbiornika wyrównawczego glikolu, zbiornika glikolu, zbiornika solanki, wentylatora awaryjnego.
Instalacja chłodnicza dla sztucznego lodowiska jest jednostopniową amoniakalną
instalacją chłodniczą z czynnikiem pośredniczącym, którym jest wodny roztwór chlorku wapnia
CaCl2 i z czynnikiem chłodzącym skraplacz, którym jest wodny roztwór glikolu etylenowego.
Instalacja chłodnicza zasilana jest w energię elektryczną z szafy elektrycznej zasilającosterowniczej ustawionej w pomieszczeniu sterowni, znajdującym się obok maszynowni
chłodniczej. Instalacja chłodnicza przystosowana jest do częściowo do pracy automatycznej
jednak ze stałą obsługą z uwagi na zastosowany czynnik chłodniczy – amoniak.
W skład agregatu chłodniczego – schładzacza solanki firmy Sabroe typ CXA 2619
wchodzą:
− dwie amoniakalne sprężarki śrubowe typu SVA 19 i SVA 26 o wydajnościach skokowych
odpowiednio 412 m3/h i 700 m3/h, napędzanych osobnymi silnikami elektrycznymi 3fazowymi o mocy 90 kW i 160 kW,
− oddzielacz ciekłego amoniaku (osuszacz) jako poziomo zainstalowany zbiornik,
− skraplacz par amoniaku, którym jest płytowy wymiennik ciepła typ M10-BWFDR,
− parownik, którym jest płytowy wymiennik ciepła typ M10-BWFGR.
Chłodnica glikolu Fincoil jest to lamelowany wentylatorowy wymiennik ciepła,
spełniający rolę chłodnicy glikolu, gdzie chłodzenie glikolu odbywa się przy użyciu powietrza
(powierzchnia wymiany ciepła wynosi 3 010 m2), moc silników wentylatorów wynosi
4 x 3,0 kW, wentylatory posiadają wydajność łącznie 52,0 m3/s. Całość posiada masę blisko
3 000 kg.
Zasilanie w energię elektryczną dwóch silników zespolonych z dwoma sprężarkami
agregatu chłodniczego typ CXA 2619, o mocach odpowiednio 90 kW i 160 kW odbywa się
poprzez szafy elektryczne typu „TS” zasilające maszynownię chłodniczą silników jw. napięciem
przemiennym 3N 400 V w układzie TN-C. Szafy te składają się z dwóch pól, a mianowicie pola
zasilającego, w którym znajduje się główny wyłącznik napięcia zasilania typu HLA – 630 A i
pola z aparaturą elektryczną do zasilania, sterowania i sygnalizacji instalacji elektrycznej
maszynowni chłodniczej i płyty lodowiska.
Agregat chłodniczy CXA 2619 posiada dwie własne szafki sterownicze typu S-700
zabudowane przy agregacie, w których znajduje się cała aparatura sterownicza i sygnalizacyjna
niezbędna do automatycznego sterowania dwoma niezależnie pracującymi sprężarkami.
Całość łącznie z chłodnicami oleju oraz skrzynkami elektrycznymi (zasilającymi i
sterowniczymi) umieszczona jest na wspólnej konstrukcji ramowej – masa agregatu CXA 2619
wynosi około 12 500 kg, natomiast ilość amoniaku w agregacie waha się w granicach 80 kg.
Większość podzespołów megaukładu została wyprodukowana w 1999 roku (zdjęcia
szczegółowe w załączniku).

1. Amoniakalna sprężarka śrubowa SVA 19
Amoniakalna sprężarka śrubowa typu SVA 19 o wydajności skokowej 412 m3/h, napędzana
silnikiem elektrycznym 3-fazowym o mocy 90 kW,
2. Amoniakalna sprężarka śrubowa SVA 26
Amoniakalna sprężarka śrubowa typu SVA 26 o wydajności skokowej 700 m3/h, napędzana
silnikiem elektrycznym 3-fazowym o mocy 160 kW,
3. Wymiennik płytowy ciepła Alfa Laval
Skraplacz par amoniaku, jako płytowy wymiennik ciepła Alfa Laval typ M10-BWFDR, r. prod.
1999, nr ser. 30102-14290,
4. Wymiennik płytowy ciepła Alfa Laval
Parownik, jako płytowy wymiennik ciepła Alfa Laval typ M10-BWFGR, r. prod. 1999, nr ser.
30102-14289
5. Zespół chłodnic glikolu Fincoil
Chłodnice glikolu Fincoil typ FCLG-8-4/M4
6. Szafa sterownicza
Szafa sterownicza z systemem kontrolno-pomiarowymwraz z oprzyrządowaniem, przewodami
zasilającymi poszczególne podzespoły megaukładu.

