Gouda Vuurvast Services: innovatie in vuurvast systemen
Gouda Vuurvast Services BV, een zelfstandige werkmaatschappij van Andus Group BV, is specialist op het
gebied van installatie en onderhoud van vuurvast
systemen in vrijwel elk industriesegment. Vuurvaste
bekleding wordt volgens internationale veiligheidseisen
en kwaliteitsnormen toegepast. Gouda Vuurvast
Services is altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve
ontwikkelingen op het gebied van vuurvast bekleding.
Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het VHT5tegelsysteem waardoor standtijden van het vuurvast in
vuilverbrandingketels worden verlengd.
VHT5-tegelsysteem: optimale bescherming pijpenwanden
De laatste jaren is huisvuil door de optimalisatie in de scheidingstechniek van betrekkelijk laag calorische waarde naar veel
hogere calorische waarde gebracht. Dit zorgt voor een hogere
verbrandingsintensiteit in ketels. Hierdoor worden pijpenwanden intensiever blootgesteld aan de inwerking van temperatuur
en vrijkomende gassen. Om de pijpenwand optimaal te beschermen tegen deze processen heeft Gouda Vuurvast Services
haar kennis gekoppeld aan de gebruikers. Dit heeft geleid tot
de ontwikkeling van het VHT5-tegelsysteem. Dit systeem is
samengesteld uit nitride gebonden sic-tegels, lijm op basis van
sic, (inconel) verankering en expansiemateriaal. Het VHT5tegelsysteem staat in deze combinatie borg voor uitstekende
resultaten waardoor, bij hoge belasting, langere standtijden in
vuilverbrandingketels worden gerealiseerd.

Optimalisatie dienstverlening
Gouda Vuurvast Services werkt continu aan innovaties en
productverbeteringen om haar klanten nog beter van dienst te
zijn. De nieuwste ontwikkelingen zijn:
• VHTplus-systeem: optimale resistentie tegen plaatselijke
chemische aantasting in de vuurhaard.
• ULP-stenen (Ultra Low Porosity): deze kwaliteit kan zowel
in steen als in tegels worden uitgevoerd voor probleemgebieden, bijvoorbeeld rond de secundair luchtnozzles.
• Unieke vormstenen: onder meer rond headers, nozzles
en langs verbrandingsroosters.
• Speciaal reparatiebetonnen: waarmee in korte tijd weer
naar gewenste bedrijfstemperatuur gestookt kan worden
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.
• Procesanalyse/procesoptimalisatie: door gebruik te
maken (in overleg met de klant) van een eigen innovatieplatform, CFD-modellen en thermische belasting analyses.
Meer weten of kennismaken? Belt u ons even of kijk op
www.goudaservices.com.
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