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WstĊp
Od wielu lat w oĞrodkach badawczych na Ğwiecie i w Polsce trwają intensywne prace nad opracowaniem i wdroĪeniem technologii związanych z poparwą efektywnoĞci wytwarzania energii elektrycznej i ciepáa. WdroĪenie tych
technologii wpáywa na poprawĊ sprawnoĞci pracy urządzeĔ energetycznych,
a tym samym na oszczĊdnoĞci zuĪycia paliw, co z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeĔ do atmosfery.
Jednym z czynników wpáywających na poprawĊ sprawnoĞci jest podwyĪszanie parametrów pary w elektrowniach konwencjonalnych, co wiąĪe siĊ
z koniecznoĞcią zastosowania nowoczesnych materiaáów zdolnych do pracy
w temperaturze przekraczającej 700 qC i ciĞnieniu ponad 35 MPa. Bloki pracujące przy takich parametrach to bloki na parametry ultra-nadkrytyczne.
Normy emisyjne wymusiáy rozwój technologii wychwytu pyáu wĊglowego,
instalacji odsiarczania spalin, ograniczenia emisji tlenków azotu oraz samego
procesu spalania wĊgla. Aktualnie prowadzone są badania nad technologiami
umoĪliwiającymi wychwyt i skáadowanie CO2, zwanymi technologiami CCS.
Zawarte w monografii rozdziaáy zostaáy opracowane przez spcecjalistów
z wyĪszych uczelni, instytutów badawczych i przedsiĊbiorstw z branĪy energetycznej.TreĞci rozdziaáów poruszają aktualne zagadnienia dotyczące zaawansowanych technologii energetycznych, energetyki odnawialnej i jądrowej, modelowania matematycznego w energetyce, optymalizacji maszyn i urządzeĔ energetycznych oraz automatyki i diagnostyki procesów energetycznych.
Wrocáaw, paĨdziernik 2014 r.

Kazimierz Wójs
Piotr Szulc

ANALIZA PROCESU SPALANIA
TLENOWEGO BIOMASY LEĝNEJ
I AGRO W CYRKULACYJNEJ
WARSTWIE FLUIDALNEJ
Monika Kosowska-Golachowska, Krzysztof Wolski, àukasz Szpak,
Bartáomiej JeĪ, Maciej Kurzawa
Politechnika CzĊstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych
al. Armii Krajowej 21, 42-201 CzĊstochowa
e-mail: kosowska@imc.pcz.czest.pl, wolski@imc.pcz.czest.pl, l.szpak.pcz@gmail.com
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaĔ eksperymentalnych procesu spalania tlenowego biomasy leĞnej oraz biomasy agro w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Badania prowadzono na stanowisku laboratoryjnym o mocy 12 kW. Pomiary wykonano w temperaturze 850 °C
w atmosferze O2/CO2 o koncentracji tlenu w zakresie 21÷40% oraz dla porównania w powietrzu.
Do badaĔ uĪyto próbek kulistych o Ğrednicy 10 mm z sosny zwyczajnej (biomasa leĞna) oraz
z wierzby energetycznej (biomasa agro). Przeanalizowano rozkáad temperatury na powierzchni
i wewnątrz próbek, czas zapáonu, czas spalania czĊĞci lotnych oraz caákowity czas spalania biomasy w róĪnych atmosferach utleniających. Ponadto okreĞlono oddziaáywanie koncentracji tlenu
w atmosferze utleniającej na przebieg procesu spalania paliw biomasowych w CWF.

1. Wprowadzenie
Spalanie tlenowe paliw (oxy-fuel combustion) jest jedną z nowych technologii, która umoĪliwia jednoczesną produkcjĊ energii elektrycznej oraz wychwytywanie dwutlenku wĊgla. Technologia ta róĪni siĊ od konwencjonalnych
metod spalania tym, iĪ zamiast powietrza do komory paleniskowej doprowadzany jest tlen o czystoĞci co najmniej 95% oraz recyrkulowane spaliny. Koncepcja spalania tlenowego biomasy pozwoliáaby w przyszáoĞci osiągnąü w zaáoĪeniu „ujemną” emisjĊ dwutlenku wĊgla do atmosfery, co wynika z dwóch
czynników - przepisów UE (pakiet klimatyczno-energetyczny) [1] traktujących
biomasĊ jako paliwo zero-emisyjne oraz zasadniczej zalety technologii CCS –
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sekwestracji CO2. Gáówne cele polityki energetycznej Polski związane ze spalaniem biomasy to m.in. [2]:
x wzrost udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii, w finalnym zuĪyciu energii,
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaĨnika w latach nastĊpnych,
x zmniejszenie emisji CO2,
x ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem poprzez ograniczenie
dostĊpu do biomasy leĞnej dla duĪych instalacji systemowych,
x zrównowaĪone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE,
x zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa energetycznego Polski, poprzez m.in. zwiĊkszenie dywersyfikacji energy mix.
Obecnie biomasĊ stosuje siĊ najczĊĞciej do konwencjonalnego spalania
w kotáach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF), które ze wzglĊdu na elastycznoĞü paliwową, znakomicie nadają siĊ do spalania róĪnego rodzaju biomasy, zarówno w mniejszych jednostkach w elektrociepáowniach, jak i w energetyce zawodowej. Od roku 2012 uruchomionych zostaáo kilka bloków dedykowanych do spalania biomasy m.in. blok o mocy 55 MWe z kotáem CWF w
PAK Konin oraz blok o mocy 50 MWe z kotáem CWF w Elektrowni Jaworzno
II, jak równieĪ najwiĊkszy na Ğwiecie blok z kotáem CWF spalający w 100%
biomasĊ o mocy 205 MWe w Elektrowni Poáaniec.
Biomasa posiada wiele zalet, do których zaliczyü moĪna zerowy bilans emisji dwutlenku wĊgla, uwalnianego podczas spalania biomasy, a takĪe niĪsze niĪ
w przypadku paliw kopalnych emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku
wĊgla. Gáówną wadą biomasy jest stosunkowo maáa gĊstoĞü, utrudniająca jej
transport, magazynowanie i dozowanie do kotáa, jak równieĪ szeroki przedziaá
wilgotnoĞci, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych. Ponadto biomasa charakteryzuje siĊ niĪszą wartoĞcią opaáową w porównaniu z paliwami kopalnymi [3]. Biomasa pochodzenia leĞnego stanowi
obecnie gáówne paliwo biomasowe w Polsce [4,5]. Biorąc pod uwagĊ, iĪ przepisy nakáadają obowiązek spalania coraz wiĊkszej iloĞci biomasy rolniczej (tzw.
agro), m.in. w celu ochrony lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz
zbytem nadwyĪek páodów rolnych, w niniejszej pracy porównano proces konwencjonalnego spalania biomasy agro i leĞnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej oraz przeanalizowano proces spalania tlenowego.
Spalanie biomasy w mieszaninie O2/CO2, zamiast w powietrzu, powodowaü
bĊdzie zmianĊ warunków spalania, co wynika z róĪnic we wáasnoĞciach CO2
w stosunku do N2, takich jak: wiĊksza gĊstoĞü i pojemnoĞü cieplna wáaĞciwa
dwutlenku wĊgla oraz mniejszy wspóáczynnik dyfuzji tlenu w CO2. Alternatywna atmosfera utleniająca wpáywaü bĊdzie na czas i temperaturĊ zapáonu,
temperaturĊ powierzchni i Ğrodka ziarna, czas spalania czĊĞci lotnych, jak równieĪ na caákowity czas spalania oraz emisjĊ zanieczyszczeĔ.
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2. Badania eksperymentalne
2.1. Stanowisko badawcze
Badania procesu spalania tlenowego paliw biomasowych przeprowadzono
na stanowisku laboratoryjnym o mocy 12 kW, przedstawionym na rysunku 1.
Stanowisko z cyrkulacyjną warstwą fluidalną skáadaáo siĊ z kolumny fluidyzacyjnej (1), cyklonu (2), rury opadowej (3) oraz ukáadu nawrotu (4). Gáównym
elementem stanowiska byáa páaska kolumna fluidyzacyjna (1) o wymiarach
680×75×35 mm.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do spalania tlenowego
paliw staáych: 1-kolumna fluidyzacyjna, 2-cyklon, 3-rura opadowa, 4-ukáad nawrotu, 5-ziarno
wĊgla, 6-izolacja, 7-rura spustowa, 8-nagrzewnica, 9-karta pomiarowa, 10-komputer, 11-ukáad
pomiaru i regulacji temperatury, 12-butle z gazami technicznymi, 13-sprĊĪarka, 14-reduktory
ciĞnienia, 15-rotametry, 16-zawory regulacyjne, 17-mieszalnik gazów, 18-analizator tlenu,
19-wyciąg spalin, T1–T3-termopary Pt-Rh10-Pt

Przednia Ğciana kolumny wykonana zostaáa ze szkáa kwarcowego, umoĪliwiającego wizualizacjĊ procesu spalania biomasy. Kolumna obudowana zostaáa
segmentami grzaáek, nastĊpnie obáoĪona izolacją termiczną (6) i osáoną metalową. Czynnikiem fluidyzującym byáo powietrze lub mieszanina O2/CO2, której
prĊdkoĞü wynosiáa 5 m/s. Powietrze doprowadzane byáo ze sprĊĪarki (13). Natomiast tlen oraz dwutlenek wĊgla do tworzenia mieszanek gazowych dostar-

12

Monika Kosowska-Golachowska et al.

czane byáy z butli (12) poprzez reduktory ciĞnienia (14) do mieszalnika (17)
firmy WITTGAS. Do ciągáego monitorowania stĊĪenia tlenu w mieszaninie
O2/CO2 zastosowano analizator tlenu OXYBABY® (18). Pomiar strumienia
objĊtoĞci powietrza lub mieszaniny O2/CO2 prowadzony byá przy uĪyciu niezaleĪnych rotametrów laboratoryjnych (15). Przed komorą spalania umieszczono
nagrzewnicĊ gazów (8) w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w komorze spalania. System regulacji temperatury (11) stanowiá ukáad oparty na czterech mikroprocesorowych regulatorach firmy LUMEL, pracujących niezaleĪnie
w komorze spalania i w nagrzewnicy. Pomiar temperatury w komorze spalania
dokonywany byá na trzech poziomach (T1-T3) za pomocą termopar Pt-Rh10-Pt,
natomiast w nagrzewnicy gazów za pomocą termopar NiCr-NiAl. Do wizualizacji procesu spalania biomasy zastosowano kamerĊ cyfrową z moĪliwoĞcią
nagrywania filmów w jakoĞci HD.

2.2. Metodyka pomiarów
Po osiągniĊciu przez warstwĊ fluidalną odpowiedniej temperatury 850°C
pojedynczą próbkĊ biomasy wprowadzano do komory paleniskowej. TemperaturĊ Ğrodka i powierzchni próbki biomasy mierzono termoparami PtRh10-Pt z
dokáadnoĞcią do 2°C i rejestrowano w komputerze. RównoczeĞnie z pomiarem
temperatury próbki, mierzono czas zapáonu, czas spalania czĊĞci lotnych oraz
caákowity czas spalania paliwa.
Do badaĔ uĪyto sosny zwyczajnej (biomasa leĞna) i wierzby energetycznej
(biomasa agro), których analizĊ techniczną i elementarną przedstawiono w tabeli 1. MoĪna zauwaĪyü, iĪ badane paliwa biomasowe charakteryzują siĊ bardzo
wysoką zawartoĞcią czĊĞci lotnych oraz niską zawartoĞcią popioáu. WystĊpuje
w nich Ğladowa iloĞü siarki i azotu, w porównaniu do wĊgla, co niewątpliwie
ma korzystny wpáyw na emisjĊ zanieczyszczeĔ.
Badania eksperymentalne spalania pojedynczych ziaren paliw biomasowych prowadzono w nastĊpujących atmosferach utleniających:
x powietrze,
x 21% tlenu + 79% dwutlenku wĊgla,
x 30% tlenu + 70% dwutlenku wĊgla,
x 40% tlenu + 60% dwutlenku wĊgla.
Do badaĔ uĪyto próbek sferycznych o Ğrednicy zastĊpczej 10 mm. PrzyjĊty
sferyczny, modelowy ksztaát paliwa zapewniá porównywalnoĞü uzyskanych
rezultatów eksperymentów.
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Tabela 1. Analiza techniczna i elementarna paliw biomasowych
Parametr

Wierzba energetyczna

ANALIZA TECHNICZNA (w stanie analitycznym)
ZawartoĞü wilgoci caákowitej, Wa, %wag.
6,9
ZawartoĞü popioáu, Aa, %wag.
1,4
ZawartoĞü czĊĞci lotnych, Va, %wag.
76,3
Staáa czĊĞü palna (obliczona), FCa, %wag.
15,4
WartoĞü opaáowa, Qia, MJ/kg
16,82
ANALIZA ELEMENTARNA (w stanie suchym i bezpopioáowym)
ZawartoĞü pierwiastkowego wĊgla, Cdaf,%
49,6
ZawartoĞü siarki caákowitej, Scdaf, %
0,03
daf
ZawartoĞü wodoru, H , %
6,0
ZawartoĞü azotu, Ndaf, %
0,3
ZawartoĞü tlenu (obliczona), Odaf, %
44,07

Sosna zwyczajna
7,0
0,6
76,8
15,6
17,63
50,9
0,01
5,8
0
43,29

3. Wyniki badaĔ
Celem niniejszej pracy byáa analiza oddziaáywania atmosfery utleniającej
na przebieg procesu spalania biomasy agro i leĞnej w cyrkulacyjnej warstwie
fluidalnej. Zarówno wierzba energetyczna jak i sosna zwyczajna, wprowadzona
do komory paleniskowej, przechodziáa przez nastĊpujące etapy:
x nagrzewanie i suszenie,
x zapáon czĊĞci lotnych,
x spalanie czĊĞci lotnych,
x spalanie karbonizatu.
Na rysunkach 2 i 3 pokazano wizualizacjĊ procesu spalania wierzby energetycznej i sosny zwyczajnej w róĪnych atmosferach utleniających.
MoĪna zauwaĪyü, iĪ po wprowadzeniu próbki biomasy do warstwy fluidalnej, bardzo szybko nastĊpowaá zapáon czĊĞci lotnych. Spalanie czĊĞci lotnych
charakteryzowaáo siĊ wyraĨnym, dáugim páomieniem, co związane byáo z bardzo duĪą zawartoĞcią czĊĞci lotnych zarówno w biomasie leĞnej jak i biomasie
agro. Ponadto moĪna zaobserwowaü róĪnice w czasie trwania procesu spalania,
na które wpáyw miaáa atmosfera utleniająca. WyĪsza koncentracja tlenu powodowaáa intensyfikacjĊ procesów chemicznych objawiającą siĊ wiĊkszą gwaátownoĞcią oraz skróceniem caákowitego czasu spalania.
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Rys. 2. Wizualizacja procesu spalania próbek wierzby energetycznej w CWF w róĪnych
atmosferach: a) powietrze, b) 21%O2+79%CO2, c) 30%O2+70%CO2, d) 40%O2+60%CO2

Rys. 3. Wizualizacja procesu spalania próbek sosny zwyczajnej w CWF w róĪnych
atmosferach:a) powietrze, b) 21%O2+79%CO2, c) 30%O2+70%CO2, d) 40%O2+60%CO2
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Tabela 2. Wyniki pomiarów podczas spalania biomasy w CWF w róĪnych
atmosferach utleniających
Atmosfera
utleniająca
powietrze –
pomiar 1
powietrze –
pomiar 2
powietrze –
pomiar 3
powietrze –
Ğrednia
21%O2+79%
CO2 –
pomiar 1
21%O2+79%
CO2
–
\pomiar 2
21%O2+79%
CO2
–
\pomiar 3
21%O2+79
%CO2 –
Ğrednia
30%O2+70%
CO2 –
pomiar 1
30%O2+70%
CO2 –
pomiar 2
30%O2+70%
CO2 –
pomiar 3
30%O2+70
%CO2 –
Ğrednia
40%O2+60%
CO2 –
pomiar 1
40%O2+60%
CO2 –
pomiar 2
40%O2+60%
CO2 –
pomiar 3
40%O2+60
%CO2 –
Ğrednia

Wierzba energetyczna
max

Sosna zwyczajna
Ĳv

Ĳc

m

Tpmax

Twmax

Ĳv

Ĳc

ºC

s

s

mg

ºC

ºC

s

s

1140

1023

28

110

240

1060

1006

24

73

321

1094

1028

25

96

244

1069

1008

25

75

325

1115

1031

27

105

253

1058

1014

27

82

326

1116

1027

27

104

246

1062

1009

25

77

324

1048

996

26

116

262

1021

1010

30

92

335

1080

1020

29

118

243

1036

1004

27

84

345

1053

1013

31

125

256

1014

1003

28

88

335

1060

1010

29

120

254

1024

1006

28

88

324

1234

1092

25

73

240

1220

1112

23

70

316

1286

1118

24

67

235

1218

1087

22

62

335

1252

1119

26

76

245

1224

1109

23

71

325

1257

1110

25

72

240

1221

1103

23

68

325

1357

1230

22

60

238

1336

1192

20

46

329

1343

1202

23

67

244

1319

1257

21

47

326

1356

1209

22

60

236

1390

1214

21

45

327

1352

1214

22

62

239

1348

1221

21

46

m

Tp

mg

ºC

332

T

max
Ğr

gdzie: m – masa próbki, Tpmax – maksymalna temperatura na powierzchni, Twmax – maksymalna
temperatura w Ğrodku, Ĳv – czas spalania czĊĞci lotnych, Ĳc – caákowity czas spalania próbki
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W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów ze spalania biomasy leĞnej
i agro w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w róĪnych atmosferach utleniających. W tabeli nie uwzglĊdniono czasu zapáonu czĊĞci lotnych, który wynosiá
poniĪej 1 sekundy dla obu paliw biomasowych podczas spalania we wszystkich
atmosferach utleniających. MoĪna zauwaĪyü, iĪ masa próbek sosny zwyczajnej
byáa o okoáo 25% mniejsza niĪ wierzby energetycznej.
Na rysunku 4 porównano Ğrednie czasy spalania czĊĞci lotnych oraz caákowitego spalania próbek sosny zwyczajnej i wierzby energetycznej w róĪnych
atmosferach utleniających. MoĪna zaobserwowaü, iĪ czasy spalania czĊĞci lotnych dla biomasy leĞnej i agro są zbliĪone. NajdáuĪej spalaáy siĊ próbki w mieszaninie 21%O2+79%CO2, co związane byáo z wáaĞciwoĞciami CO2 w porównaniu do N2. Utrzymanie koncentracji tlenu w mieszaninie O2/CO2 na poziomie
21% (jak w powietrzu) spowalniaáo nagrzewanie ziarna i obniĪaáo temperaturĊ
powierzchni i Ğrodka, co wynika z wiĊkszej pojemnoĞci cieplnej CO2 w porównaniu do N2 oraz niĪszego wspóáczynnika dyfuzji tlenu w CO2. Wysokie stĊĪenie dwutlenku wĊgla powodowaáo obniĪenie temperatury ziarna na skutek reakcji endotermicznych, a co za tym idzie spadek szybkoĞci wypalenia karbonizatu.
Ze wzrostem stĊĪenia tlenu w mieszaninie O2/CO2 obserwowano nieznaczne skrócenie czasu spalania czĊĞci lotnych oraz znaczne skrócenie caákowitego
czasu spalania próbek. Podczas spalania obu paliw biomasowych w mieszaninie
40%O2+60%CO2 caákowity czas spalania skracaá siĊ o okoáo 40% w porównaniu do spalania w powietrzu.
a) czas spalania czĊĞci lotnych

b) caákowity czas spalania


Rys. 4. Porównanie Ğredniego czasu spalania czĊĞci lotnych (a) i caákowitego czasu spalania
(b) dla próbek sosny zwyczajnej i wierzby energetycznej

Na rysunku 5 i 6 pokazano przykáadowe przebiegi temperatur podczas spalania wierzby energetycznej i sosny zwyczajnej w CWF w róĪnych atmosferach
utleniających. MoĪna zauwaĪyü, iĪ podczas spalania 10-milimetrowych ziaren
biomasy wystĊpowaáo znaczne opóĨnienie w nagrzewaniu powierzchni i Ğrodka
próbek. Ziarno wprowadzone do komory paleniskowej byáo bardzo szybko nagrzewane przez gorący materiaá warstwy, nastĊpowaá zapáon i spalanie czĊĞci
lotnych. Podczas spalania czĊĞci lotnych moĪna byáo zaobserwowaü maksymal-
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ną temperaturĊ na powierzchni próbek, która dla wierzby energetycznej wynosiáa Ğrednio 1116 ºC podczas spalania w powietrzu oraz okoáo 1352 ºC podczas
spalania w mieszaninie 40%O2+60%CO2. Tak wysokie temperatury ziarna mogą powodowaü topnienie popioáu i jego osadzanie na powierzchniach ogrzewalnych kotáa. Dla wiĊkszoĞci paliw drzewnych temperatura topnienia popioáu
wynosi okoáo 1100-1200 °C. Analizując temperatury podczas spalania konwencjonalnego (tabela 2), moĪna zaobserwowaü, iĪ maksymalna temperatura na
powierzchni wierzby energetycznej byáa o okoáo 50 ºC wyĪsza niĪ w przypadku
sosny zwyczajnej. Kolejnym etapem byáo spalanie karbonizatu, podczas którego
moĪna byáo zaobserwowaü maksymalną temperaturĊ Ğrodka próbki. Maksymalna temperatura Ğrodka byáa wyĪsza o okoáo 180 ºC dla wierzby energetycznej
i 210 ºC dla sosny zwyczajnej podczas spalania w mieszaninie
40%O2+60%CO2 niĪ w powietrzu. Po zakoĔczeniu procesu spalania, temperatura powierzchni i Ğrodka ziarna osiągaáy temperaturĊ panującą w komorze spalania. Ponadto z wykresów moĪna odczytaü z duĪą dokáadnoĞcią caákowity czas
spalania próbek.
a) powietrze

c) 30% O2 + 70% CO2

b) 21% O2 + 79% CO2



d) 40% O2 + 60% CO2




Rys. 5. Przykáadowe przebiegi zmian temperatury powierzchni i Ğrodka wierzby energetycznej
podczas spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w temperaturze 850 °C
w róĪnych atmosferach
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a) powietrze

b) 21% O2 + 79% CO2

c) 30% O2 + 70% CO2

d) 40% O2 + 60% CO2




Rys. 6. Przykáadowe przebiegi zmian temperatury powierzchni i Ğrodka sosny zwyczajnej
podczas spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej w temperaturze 850°C
w róĪnych atmosferach

4. Wnioski
1. Stwierdzono, iĪ caákowity czas spalania wierzby energetycznej w atmosferze powietrza byá dáuĪszy o okoáo 25% niĪ sosny zwyczajnej. Ponadto wykazano, iĪ maksymalna temperatura na powierzchni wierzby energetycznej
podczas spalania konwencjonalnego byáa o okoáo 50 ºC wyĪsza niĪ w przypadku sosny zwyczajnej.
2. Spalanie paliw biomasowych w mieszaninie O2/CO2 przy stĊĪeniu tlenu
takim samym jak w powietrzu powodowaáo wydáuĪenie czasu spalania czĊĞci lotnych i caákowitego czasu spalania oraz obniĪenie temperatury powierzchni i Ğrodka, co związane byáo z wyĪszą pojemnoĞcią cieplną dwutlenku wĊgla w porównaniu do azotu i niĪszego wspóáczynnika dyfuzji tlenu w CO2.
3. W pracy wykazano, iĪ atmosfera utleniająca silnie wpáywa na proces spalania paliw biomasowych. Wzrost stĊĪenia tlenu w mieszaninie O2/CO2 do
30% i 40% powodowaá intensyfikacjĊ procesu spalania biomasy poprzez
wyĪsze temperatury powierzchni i Ğrodka próbek oraz skrócenie caákowite-
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go czasu ich spalania. Podczas spalania obu paliw biomasowych w mieszaninie 40%O2+60%CO2 caákowity czas spalania skracaá siĊ o okoáo 40%
w porównaniu do spalania w powietrzu.
4. Podczas spalania w mieszaninie 40%O2+60%CO2 maksymalna temperatura
na powierzchni próbek wynosiáa okoáo 1350 ºC dla wierzby energetycznej
oraz 1220 ºC dla sosny zwyczajnej. Tak wysokie temperatury ziarna mogą
powodowaü topnienie popioáu i jego osadzanie na powierzchniach ogrzewalnych kotáa.
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WPàYW UZIARNIENIA BRYKIETÓW
Z BIOMASY NA PROCES ICH SPALANIA
W CYRKULACYJNEJ
WARSTWIE FLUIDALNEJ
Monika Kosowska-Golachowska, Krzysztof Wolski,
Dominika Skrzypczyk, Maágorzata Sieradzka
Politechnika CzĊstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych, al. Armii Krajowej 21,
42-201 CzĊstochowa, e-mail: kosowska@imc.pcz.czest.pl, wolski@imc.pcz.czest.pl,
dominika_skrzypczyk@o2.pl, malgorzata.siee@gmail.com
W pracy przeanalizowano proces spalania brykietów ze sáomy pszenicznej oraz wierzby
energetycznej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Do badaĔ uĪyto brykietów kulistych o Ğrednicy zastĊpczej 10 mm wykonanych z biomasy agro o uziarnieniu <100 ȝm, 100÷200 ȝm,
200÷400 ȝm oraz 400÷630 ȝm. Pojedyncze brykiety spalano w stanowisku badawczym o mocy
12 kW w temperaturze 850 °C. Porównano temperatury powierzchni i Ğrodka spalanych brykietów, jak równieĪ czasy zapáonu, spalania czĊĞci lotnych oraz caákowity czas spalania paliw.

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach wzrasta znaczenie odnawialnych Ĩródeá energii w energetyce Ğwiatowej. Wpáyw na sytuacjĊ ma gáównie polityka energetyczna paĔstw
Unii Europejskiej. Od dnia 23 kwietnia 2009 roku zaczĊáa obowiązywaü dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, której celem jest zobowiązanie paĔstw czáonkowskich do ochrony Ğrodowiska naturalnego, a takĪe rozwoju technologicznego z wykorzystaniem odnawialnych Ĩródeá energii (OZE).
Pakiet klimatyczno-energetyczny nakáada na PolskĊ obowiązek m.in. osiągniĊcia 15% energii z OZE w krajowej konsumpcji brutto do 2020 roku [1]. W nastĊpstwie dostosowania siĊ do unijnych dyrektyw powstaá dokument „Krajowy
plan dziaáania w zakresie energii ze Ĩródeá odnawialnych” [2], który opisuje
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strategiĊ rozwoju polskiego rynku energetycznegow oparciu o OZE. Z racji
warunków geograficznych, a takĪe odpowiednich zdolnoĞci produkcyjnych
i zasobów, w Polsce istotną rolĊ w przyszáoĞci moĪe odegraü biomasa. Przepisy
nakáadają obowiązek spalania okreĞlonej iloĞci biomasy rolniczej, m.in. w celu
ochrony lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz zbytem nadwyĪek
páodów rolnych. Publikowane akty prawne dotyczące OZE, skáaniają do zwiĊkszonego zainteresowania rynkiem paliw alternatywnych.
Przepisy UE okreĞlają biomasĊ, jako produkty oraz pozostaáoĞci roĞlinne
i zwierzĊce, pochodzące z rolnictwa, leĞnictwa i związanych z nimi dziaáów
przemysáu, które są biodegradowalne. Do biomasy roĞlinnej moĪemy zaliczyü
gáównie drewno odpadowe (biomasa leĞna) oraz roĞliny energetyczne i sáomĊ
(biomasa roĞlinna, tzw. „agro”). Biomasa charakteryzuje siĊ niĪszą niĪ paliwa
kopalne zawartoĞcią siarki i popioáu. Dodatkowym atutem stosowania biomasy,
jako paliwa w energetyce, jest jej neutralny bilans dwutlenku wĊgla w atmosferze. Do wad biomasy naleĪy zaliczyü wysoką i zmienną zawartoĞü wilgoci (nawet do 60%), która obniĪa wartoĞü opaáową oraz maáą gĊstoĞü, sprawiającą
problemy techniczne podczas transportu, magazynowania i dostarczania do
kotáa. Niesprzyjającą cechą jest równieĪ w wiĊkszoĞci jej sezonowa dostĊpnoĞü.
W celu wyeliminowania niektórych wad biomasy, dokonuje siĊ jej uszlachetniania poprzez brykietowanie lub peletowanie. Paliwo wstĊpnie siĊ suszy,
mieli a nastĊpnie prasuje otrzymując produkt o wyĪszej wartoĞci opaáowej,
wiĊkszej gĊstoĞci i zmniejszonej zawartoĞci wilgoci.
Spalanie paliw w kotáach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF) wyróĪnia siĊ szeregiem zalet, do których naleĪą m.in.: stosunkowo niska temperatura
spalania okoáo 850°C, niska emisja NOx i SO2, wysoka sprawnoĞü oraz moĪliwoĞü spalania róĪnych paliw staáych, w tym takĪe paliw odpadowych i biomasy
[3]. Paleniska CWF, ze wzglĊdu na elastycznoĞü paliwową, znakomicie nadają
siĊ do spalania róĪnego rodzaju biomasy, zarówno w mniejszych jednostkach
w elektrociepáowniach, jak i w duĪych kotáach w energetyce zawodowej. W
2012 roku uruchomiono blok o mocy 55 MWe z kotáem CWF dedykowanym
do spalania biomasy w PAK Konin oraz blok o mocy 50 MWe z kotáem CWF
w Elektrowni Jaworzno II, jak równieĪ najwiĊkszy na Ğwiecie blok o mocy
205 MWe z kotáem CWF spalającym w 100% biomasĊ w Elektrowni Poáaniec
[4]. Autorzy pracy [5] przedstawili wstĊpne wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeĔ z kotáa CWF w Elektrowni Poáaniec, z których wynika, iĪ spalanie
80% biomasy leĞnej i 20% biomasy agro pozwala na speánienie nastĊpujących
limitów emisji zanieczyszczeĔ: 150 mg/Nm3 dla NOx, 150 mg/Nm3 dla SO2,
50 mg/Nm3 dla CO oraz 20 mg/Nm3 dla pyáu.
Ponadto w nowym prawie energetycznym planowane jest ograniczenie
wsparcia dla wspóáspalania po 2017 roku, dlatego teĪ w ostatnich kilku latach
podjĊto inwestycje w instalacje dedykowane do spalania 100% biomasy. Wedáug danych zawartych w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku” [6]
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w instalacjach dedykowanych do spalania biomasy w 2011 roku moc zainstalowana wynosiáa 350 MW, a produkcja energii elektrycznej osiągnĊáa wartoĞü
6700 GWh. Natomiast wedáug danych UrzĊdu Regulacji Energetyki [7] do
czerwca 2014 roku moc zainstalowana wzrosáa prawie trzykrotnie i wynosiáa
995 MW.
Przedstawione w literaturze wyniki wielu prac badawczych dotyczących
brykietowania wykazują jak istotną rolĊ w tym procesie odgrywają czynniki
związane z przygotowaniem materiaáu do brykietowania. Do najwaĪniejszych
parametrów naleĪą uziarnienie materiaáu, wilgotnoĞü oraz lepiszcze. Celem
niniejszej pracy byáo okreĞlenie oddziaáywania uziarnienia brykietów z biomasy
na proces ich spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.

2. Badania eksperymentalne
2.1. Stanowisko badawcze i metodyka pomiarów
Badania procesu spalania brykietów z biomasy przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym o mocy 12 kW, przedstawionym na rysunku 1. Stanowisko z cyrkulacyjną warstwą fluidalną skáadaáo siĊ z kolumny fluidyzacyjnej (1),
cyklonu (2), rury opadowej (3) oraz ukáadu nawrotu (4). Gáównym elementem
stanowiska byáa páaska kolumna fluidyzacyjna (1) o wymiarach
680×75×35 mm. Przednia Ğciana kolumny wykonana zostaáa ze szkáa kwarcowego, umoĪliwiającego wizualizacjĊ procesu spalania biomasy. Kolumna obudowana zostaáa segmentami grzaáek, nastĊpnie obáoĪona izolacją termiczną (6)
i osáoną metalową. Czynnikiem fluidyzującym byáo powietrze, którego prĊdkoĞü wynosiáa 5 m/s. Powietrze doprowadzane byáo ze sprĊĪarki (13). Pomiar
strumienia objĊtoĞci powietrza prowadzony byá przy uĪyciu rotametru laboratoryjnego (15). Przed komorą spalania umieszczono nagrzewnicĊ gazów (8)
w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w komorze spalania. System
regulacji temperatury (11) stanowiá ukáad oparty na czterech mikroprocesorowych regulatorach firmy LUMEL, pracujących niezaleĪnie w komorze spalania
i w nagrzewnicy. Pomiar temperatury w komorze spalania dokonywany byá na
trzech poziomach (T1-T3) za pomocą termopar Pt-Rh10-Pt, natomiast w nagrzewnicy gazów za pomocą termopar NiCr-NiAl. Do wizualizacji procesu
spalania biomasy zastosowano kamerĊ cyfrową z moĪliwoĞcią nagrywania filmów w jakoĞci HD.
Po osiągniĊciu przez warstwĊ fluidalną temperatury 850 °C pojedynczy
brykiet wprowadzano do komory paleniskowej. TemperaturĊ Ğrodka i powierzchni próbki brykietu mierzono termoparami PtRh10-Pt z dokáadnoĞcią do
2 °C i rejestrowano w komputerze. RównoczeĞnie z pomiarem temperatury
próbki, mierzono czas zapáonu, czas spalania czĊĞci lotnych oraz caákowity czas
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spalania brykietu. W celu zapewnienia powtarzalnoĞci wyników wykonano
minimum piĊü pomiarów dla kaĪdego uziarnienia, z których wybierano trzy.

Rys. 1. Schemat stanowiska z cyrkulacyjną warstwą fluidalną do spalania paliw staáych

1-kolumna fluidyzacyjna, 2-cyklon, 3-rura opadowa, 4-ukáad nawrotu, 5-ziarno wĊgla,
6-izolacja, 7-rura spustowa, 8-nagrzewnica, 9-karta pomiarowa, 10-komputer, 11-ukáad
pomiaru i regulacji temperatury, 12-butle z gazami technicznymi, 13-sprĊĪarka,
14-reduktory ciĞnienia, 15-rotametry, 16-zawory regulacyjne, 17-mieszalnik gazów,
18-analizator tlenu, 19-wyciąg spalin

2.2. Charakterystyka badanych paliw
Do badaĔ eksperymentalnych procesu spalania uĪyto brykietów o Ğrednicy
zastĊpczej 10 mm utworzonych ze sáomy pszenicznej oraz wierzby energetycznej (Salix viminalis), których analizy zestawiono w tabeli 1.
Do okreĞlenia oddziaáywania uziarnienia brykietów z biomasy na proces ich
spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej wykonano brykiety z nastĊpujących frakcji: <100 ȝm, 100÷200 ȝm, 200÷400 ȝm, 400÷630 ȝm. Zmielone
paliwo przesiewano przez sita laboratoryjne o okreĞlonej wielkoĞci oczek. Odpowiednio przygotowaną i przesianą biomasĊ mieszano z lepiszczem oraz okreĞloną iloĞcią wody. Lepiszcze stanowiáa skrobia ziemniaczana o udziale masowym 8%, który okreĞlono na podstawie wczeĞniejszych badaĔ. Otrzymany póáprodukt umieszczano w matrycy (rys.2) i przyciskano stemplem na prasie hydraulicznej. Produktem wyjĞciowym byáy brykiety kuliste o Ğrednicy 10 mm
(rys.3). NastĊpnie otrzymane brykiety poddawano procesowi kondycjonowania,
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przez okres 14 dni w warunkach naturalnych, w celu usuniĊcia wilgoci przemijającej.
Tabela 1. Analiza techniczna i elementarna biomasy

Sáoma
Wierzba
pszeniczna
energetyczna
ANALIZA TECHNICZNA (w stanie analitycznym)
ZawartoĞü wilgoci caákowitej, Wa, %wag.
8,4
6,9
ZawartoĞü popioáu, Aa, %wag.
6,1
1,4
ZawartoĞü czĊĞci lotnych, Va, %wag.
68,3
76,3
a
Staáa czĊĞü palna (obliczona), FC , %wag.
17,2
15,4
WartoĞü opaáowa, Qia, MJ/kg
15,57
16,82
ANALIZA ELEMENTARNA (w stanie suchym i bezpopioáowym)
ZawartoĞü pierwiastkowego wĊgla, Cdaf, %
50,2
49,6
ZawartoĞü siarki caákowitej, Scdaf, %
0,08
0,03
ZawartoĞü wodoru, Hdaf, %
5,8
6,0
ZawartoĞü azotu, Ndaf, %
0,8
0,3
ZawartoĞü tlenu (obliczona), Odaf, %
43,12
44,07
Parametr

2.3. Metodyka brykietowania

Rys. 2. Schemat konstrukcyjny jednostek
do formowania brykietów 1-stempel, 2-matryca,
3-przeciwstempel

Rys. 3. Ksztaát i Ğrednica brykietu
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3. Wyniki badaĔ
Celem badaĔ byáo okreĞlenie oddziaáywania uziarnienia brykietów ze sáomy
pszenicznej oraz wierzby energetycznej na przebieg procesu spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.
Na rysunku 4 pokazano charakterystyczne etapy podczas spalania brykietu
z biomasy agro, natomiast przykáadowy przebieg temperatur na powierzchni
oraz w Ğrodku próbki przedstawiono na rysunku 5. Po wprowadzeniu brykietu
biomasowego do komory paleniskowej, nastĊpowaáo jego nagrzewanie i suszenie (a) oraz bardzo szybki zapáon czĊĞci lotnych (b), co spowodowane byáo
maáą zawartoĞcią wilgoci w biopaliwie oraz jego wysoką reaktywnoĞcią. MoĪna
zaobserwowaü, iĪ spalanie czĊĞci lotnych (c) charakteryzowaáo siĊ wyraĨnym
i dáugim páomieniem z powodu bardzo duĪej zawartoĞci czĊĞci lotnych w biomasie. Ostatnim etapem byáo spalanie karbonizatu (d), które trwaáo okoáo 70%
caákowitego czasu spalania brykietu. Maksymalną temperaturĊ na powierzchni
brykietu obserwowano podczas spalania czĊĞci lotnych, natomiast maksymalną
temperaturĊ w Ğrodku biopaliwa w trakcie spalania karbonizatu (rys.5). Po zakoĔczeniu procesu spalania biopaliwa, temperatury wyrównywaáy siĊ do temperatury panującej w komorze paleniskowej.
Te same etapy moĪna wyróĪniü podczas spalania innych paliw staáych,
w tym takĪe paliw kopalnych, jednakĪe czas trwania poszczególnych etapów
i ich intensywnoĞü zaleĪy m.in. od typu paliwa (zawartoĞci wilgoci, czĊĞci lotnych, pierwiastkowego wĊgla, itd.), temperatury w komorze spalania, szybkoĞci
nagrzewania, masy próbki oraz atmosfery utleniającej.
a) nagrzewanie
i suszenie

b) zapáon czĊĞci lotnych

c) spalanie czĊĞci
lotnych

d) spalanie karbonizatu

Rys. 4. Etapy spalania brykietu z biomasy agro w CWF w temperaturze 850 °C
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Rys. 5. Przykáadowy przebieg temperatury na powierzchni i w Ğrodku brykietu z biomasy agro
podczas spalania w CWF w temperaturze 850 °C (z oznaczonymi etapami z rys.4)

W tabeli 2 zestawiono zmierzone parametry podczas spalania brykietów,
wykonanych ze sáomy pszenicznej i wierzby energetycznej o róĪnym uziarnieniu, w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. W tabeli nie uwzglĊdniono czasu zapáonu czĊĞci lotnych, który wynosiá poniĪej 1 sekundy dla wszystkich badanych
brykietów. Ponadto w niniejszej pracy nie analizowano temperatury zapáonu dla
biopaliw. MoĪna zauwaĪyü, iĪ ze wzrostem uziarnienia malaáa gĊstoĞü brykietów. Wynosiáa ona Ğrednio 380 kg/m3 dla sáomy pszenicznej oraz 510 kg/m3 dla
wierzby energetycznej dla uziarnienia poniĪej 100 ȝm oraz odpowiednio
270 kg/m3 i 340 kg/m3 dla uziarnienia 400÷630 ȝm.
Na rysunku 6 pokazano wpáyw uziarnienia brykietów na uĞredniony czas
spalania czĊĞci lotnych i caákowity czas spalania biopaliwa. MoĪna zauwaĪyü,
iĪ ze wzrostem uziarnienia skracaá siĊ czas spalania czĊĞci lotnych oraz caákowity czas spalania brykietów. NajdáuĪej spalaáy siĊ brykiety wykonane z frakcji
poniĪej 100 ȝm. Natomiast caákowity czas spalania brykietów wykonanych
z frakcji 400÷630 ȝm byá o okoáo 40% krótszy w przypadku obu biopaliw. Ponadto moĪna zaobserwowaü, iĪ brykiety z wierzby energetycznej spalaáy siĊ
okoáo 20-30% dáuĪej w porównaniu do brykietów ze sáomy pszenicznej.
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Tabela 2. Wyniki pomiarów podczas spalania brykietów z biomasy o róĪnym uziarnieniu w CWF
Sáoma pszeniczna
Uziarnienie

ȡb

Tp

T

max
Ğr

Wierzba energetyczna
Ĳv

Ĳc

ȡb

Tpmax

Twmax

Ĳv

Ĳc

kg/m

ºC

ºC

s

s

kg/m

ºC

ºC

s

s

383

1064

1055

22

76

508

1186

989

28

98

385

1078

1035

23

80

512

1151

983

29

102

373

1056

1039

20

75

510

1191

993

28

97

380

1066

1043

22

77

510

1176

988

28

99

344

1077

1038

21

66

452

1178

989

26

92

342

1087

1052

20

70

443

1146

982

25

87

335

1053

1046

20

65

456

1174

991

27

94

340

1070

1045

20

67

450

1166

987

26

91

324

1061

1056

16

59

412

1136

965

24

87

332

1050

1047

17

64

411

1123

966

20

80

335

1068

1034

19

61

408

1181

980

22

76

330

1060

1046

17

61

410

1147

970

22

81

272

1026

1021

14

47

340

1088

977

19

62

264

1017

1039

11

39

344

1121

980

19

71

273

1038

1013

15

49

336

1108

973

17

55

270

1027

1024

13

45

340

1106

977

18

63

3

<100 ȝm –
pomiar 1
<100 ȝm –
pomiar 2
<100 ȝm –
pomiar 3
<100 ȝm
–
Ğrednia
100÷200 ȝm –
pomiar 1
100÷200 ȝm –
pomiar 2
100÷200 ȝm –
pomiar 3
100÷200 ȝm –
Ğrednia
200÷400 ȝm –
pomiar 1
200÷400 ȝm –
pomiar 2
200÷400 ȝm –
pomiar 3
200÷400 ȝm –
Ğrednia
400÷630 ȝm –
pomiar 1
400÷630 ȝm –
pomiar 2
400÷630 ȝm –
pomiar 3
400÷630 ȝm –
Ğrednia

max

3

gdzie:
ȡb – gĊstoĞü brykietu, Tpmax – maksymalna temperatura na powierzchni, Twmax – maksymalna temperatura w Ğrodku, Ĳv – czas spalania czĊĞci lotnych, Ĳc – caákowity czas spalania brykietu


Na rysunkach 7 i 8 pokazano oddziaáywanie uziarnienia materiaáu wejĞciowego biomasy na przebiegi zmian temperatury powierzchni i w Ğrodku brykietów ze sáomy pszenicznej oraz wierzby energetycznej. Po wprowadzeniu brykietu biomasowego do komory paleniskowej obserwowano gwaátowny wzrost
temperatury na powierzchni oraz wolniejsze nagrzewanie Ğrodka biopaliwa.
Powierzchnia brykietu osiągaáa temperaturĊ 850 ºC zaledwie po kilku sekundach, natomiast Ğrodek brykietu dopiero po okoáo 20-30 s, czyli po zakoĔczeniu
spalania czĊĞci lotnych.
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Rys. 6. Wpáyw uziarnienia brykietów ze sáomy pszenicznej (a) i wierzby energetycznej
(b) na Ğredni czas spalania czĊĞci lotnych i caákowity czas spalania brykietów w CWF
w temperaturze 850 °C
a) <100 ȝm

b) 100÷200 ȝm

c) 200÷400 ȝm

d) 400÷630 ȝm

Rys. 7. Wpáyw uziarnienia brykietów z sáomy pszenicznej wierzby energetycznej na przebieg
zmian temperatury powierzchni i Ğrodka paliwa podczas spalania w cyrkulacyjnej warstwie
fluidalnej w temperaturze 850 °C
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Wyjątek stanowiáy brykiety utworzone ze sáomy pszenicznej o uziarnieniu
400÷630 ȝm (rys.7d), co prawdopodobnie spowodowane byáo wiĊkszą porowatoĞcią i szybszym wnikaniem ciepáa do wnĊtrza brykietu. Zaobserwowano ponadto, Īe po wypaleniu czĊĞci lotnych temperatura w Ğrodku brykietu przewyĪszaáa temperaturĊ powierzchni. JednakĪe moĪna zauwaĪyü róĪnice w przypadku
spalania karbonizatu sáomy pszenicznej i wierzby energetycznej.
a) <100 ȝm

b) 100÷200 ȝm

c) 200÷400 ȝm

d) 400÷630 ȝm

Rys. 8. Wpáyw uziarnienia brykietów z wierzby energetycznej na przebieg zmian temperatury
powierzchni i Ğrodka paliwa podczas spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
w temperaturze 850 °C

RóĪnice te są prawdopodobnie związane z wiĊkszą zawartoĞcią popioáu
w sáomie pszenicznej (okoáo 6%) i tworzeniem siĊ warstwy popioáu na powierzchni brykietu. Natomiast brykiety z wierzby energetycznej, ze wzglĊdu na
znikomą zawartoĞü popioáu (1,4%), spalaáy siĊ w caáej objĊtoĞci. Analizując
przebiegi temperatur pokazanych na rysunkach, moĪna byáo zauwaĪyü wyĪsze
temperatury powierzchni podczas spalania czĊĞci lotnych w przypadku brykietów z wierzby energetycznej, co związane byáo z wyĪszą reaktywnoĞcią tego
paliwa. Maksymalna temperatura powierzchni brykietu z wierzby energetycznej
wynosiáa 1191 ºC oraz 1087 ºC dla brykietu ze sáomy pszenicznej. Natomiast
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podczas spalania karbonizatu obserwowano wyĪszą maksymalną temperaturĊ
Ğrodka dla brykietów ze sáomy pszenicznej, która wynosiáa 1055 ºC oraz 993 ºC
dla wierzby energetycznej.

4. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badaĔ wynika, iĪ uziarnienie brykietów odgrywa
istotną rolĊ w procesie spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. W pracy
wykazano, iĪ ze wzrostem uziarnienia brykietów skracaá siĊ czas spalania czĊĞci
lotnych oraz caákowity czas spalania próbek. NajdáuĪej spalaáy siĊ brykiety
wykonane z frakcji poniĪej 100 ȝm. Natomiast caákowity czas spalania brykietów wykonanych z frakcji 400÷630 ȝm byá o okoáo 40% krótszy w przypadku
obu biopaliw. Ponadto stwierdzono, iĪ brykiety z wierzby energetycznej spalaáy
siĊ okoáo 20-30% dáuĪej w porównaniu do brykietów ze sáomy pszenicznej.
PODZIĉKOWANIA
Publikacja wspóáfinansowana w ramach projektu „Nowoczesny inĪynier przyszáoĞcią naszej
gospodarki – atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych” nr POKL.04.01.02-00-218/11
wspóáfinansowanego ze Ğrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego, realizowana w ramach pracy BS/MN 1-103-302/2014/P.

Literatura

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
[2] Krajowy plan dziaáania w zakresie energii ze Ĩródeá odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.

[3] Gajewski W., Kosowska-Golachowska M.: Rozdziaá 2.4.2. Kotáy fluidyzacyjne. Procesy
[4]

[5]
[6]
[7]

cieplne i przepáywowe w duĪych kotáach energetycznych. Modelowanie i monitoring,
s.134-154. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Kosowska-Golachowska M., Wolski K.: Badania eksperymentalne spalania tlenowego
biomasy w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Praca zbiorowa Maszyny i urządzenia energetyczne pod red. àopata S., Grądziel S., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
2013, 383-394.
Natunen M., Jäntti T., Goral D., Nuortimo K.: First Operating Experiences of 55 MWe
Konin and 205 MWe Polaniec CFB Boilers Firing 100% Biomass, Foster Wheeler Energia
Oy, PowerGen Europe, Austria, 2013.
Polityka Energetyczna Polski do 2030, Ministerstwo Gospodarki, 2009.
Strona internetowa UrzĊdu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl.

ANALIZA WàAĝCIWOĝCI
FIZYKO-CHEMICZNYCH
BRYKIETÓW Z BIOMASY AGRO
Monika Kosowska-Golachowska, Krzysztof Wolski, Maágorzata Sieradzka,
Dominika Skrzypczyk, Tomasz Musiaá
Politechnika CzĊstochowska, Instytut Maszyn Cieplnych, al. Armii Krajowej 21,
42-201 CzĊstochowa, e-mail: kosowska@imc.pcz.czest.pl, wolski@imc.pcz.czest.pl,
malgorzata.siee@gmail.com, dominika_skrzypczyk@o2.pl, musial@imc.pcz.czest.pl
W niniejszej pracy przedstawiono laboratoryjną metodĊ brykietowania biomasy oraz przeanalizowano wybrane wáaĞciwoĞci fizyko-chemiczne brykietów ze sáomy pszenicznej i wierzby
energetycznej. Do wytwarzania brykietów z biomasy zastosowano specjalnie skonstruowaną
matrycĊ ze stemplem oraz prasĊ hydrauliczną. WilgotnoĞü biomasy w stanie ĞwieĪym wynosiáa
od 20% dla sáomy pszenicznej do 35% dla wierzby energetycznej, natomiast w stanie powietrznosuchym okoáo 7-9%. ĝrednia wartoĞü opaáowa dla badanych paliw biomasowych wahaáa siĊ
w przedziale od 15,6 MJ/kg do 16,8 MJ/kg. GĊstoĞü w stanie zsypnym wynosiáa 140-200 kg/m3
dla sáomy pszenicznej oraz 190-320 kg/m3 dla wierzby energetycznej w zaleĪnoĞci od skáadu
ziarnowego. Natomiast gĊstoĞü brykietów wyniosáa 380 kg/m3 dla sáomy pszenicznej oraz
510 kg/m3 dla wierzby energetycznej.

1. Wprowadzenie
Rozwój energetyki prezentowany przez UniĊ Europejską promuje tzw. „zieloną energiĊ”, czyli zastĊpowanie paliw kopalnych energią ze Ĩródeá odnawialnych (OZE), do których zaliczamy takĪe biomasĊ. Oprócz aspektów Ğrodowiskowych, takich jak zerowa emisja CO2 za stosowaniem biomasy przemawiają
takĪe czynniki gospodarcze i ekonomiczne [1]. Kraje UE zobowiązane są do
zwiĊkszania udziaáu zuĪycia energii pochodzącej z OZE, wynikających z postanowieĔ zawartych w europejskim pakiecie klimatyczno-energetycznym (Dyrektywa 2009/28/WE) [2].
Warunki klimatyczne naszego kraju sprawiają, Īe potencjalnie najwiĊkszym
Ĩródáem energii odnawialnej jest biomasa [3]. BiomasĊ moĪna podzieliü, ze
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wzglĊdu na jej pochodzenie, na leĞną i rolniczą (agro). Do biomasy agro kwalifikuje siĊ roĞliny pochodzące z upraw energetycznych, a takĪe pozostaáoĞci
z produkcji rolnej oraz przemysáu przetwarzającego jej produkty [4]. Z racji
ograniczonych moĪliwoĞci wzrostu lasów oraz limitów nakáadanych na spalanie
biomasy leĞnej, pozyskiwanie surowca z produkcji rolniczej bĊdzie miaáo coraz
wiĊksze znaczenie [5]. Dlatego kluczowym wytwórcą i dostawcą biomasy na
cele energetyczne powinno byü rolnictwo. BiomasĊ agro moĪna pozyskiwaü
z róĪnorodnych upraw (typowe roĞliny rolnicze jak zboĪa, rzepak, kukurydza,
sáonecznik) oraz kultywacji roĞlin energetycznych (roĞliny i krzewy wieloletnie:
wierzba, miskant, Ğlazowiec). RoĞliny energetyczne są to gatunki charakteryzujące siĊ szybkim wzrostem, wysoką odpornoĞcią na trudne warunki klimatyczne
oraz odpowiednim wskaĨnikiem wartoĞci opaáowej. Do ich uprawy zwykle
nadają siĊ maáo urodzajne oraz skaĪone gleby. Kultywacja roĞlin energetycznych moĪe zatem dostarczyü znacznych iloĞci biomasy do celów energetycznych. WartoĞciowym surowcem energetycznym jest takĪe sáoma, której nadwyĪki mogą byü stosowane jako paliwo. Jako sáomĊ, okreĞla siĊ dojrzaáe lub
wysuszone ĨdĨbáa zbóĪ, roĞlin strączkowych, lnu i rzepaku [6]. Stosowanie
sáomy w charakterze opaáu stanowi znacznie lepsze rozwiązanie dla Ğrodowiska,
niĪ spalanie jej na polach [5].
Skáad pierwiastkowy biomasy jest identyczny jak paliw kopalnych, jednak
ich udziaá procentowy jest odmienny. Dodatkowo w obrĊbie jednego gatunku
biomasy mogą wystĊpowaü istotne róĪnice, na co wpáyw mają m.in. rodzaj gleby i warunki pogodowe determinujące metabolizm danej roĞliny, co w nastĊpstwie przyczynia siĊ do niestaáych wáaĞciwoĞci energetycznych. RóĪnorodny
skáad fizykochemiczny utrudnia przebieg procesu spalania, co ma znaczenie
takĪe przy projektowaniu palenisk i instalacji do spalania biomasy. Ponadto
biomasa zawiera wysoką i zmienną zawartoĞü wilgoci, która wpáywa wyraĨnie
na stabilnoĞü i szybkoĞü reakcji spalania. Wilgoü jest to istotny parametr warunkujący nie tylko jakoĞü procesu spalania, ale równieĪ mający istotny wpáyw
m.in. na zwiĊkszenie kosztów transportu. Z badaĔ opisanych w [7] wynika, Īe
na zawartoĞü wilgoci ma takĪe wpáyw termin pozyskiwania biomasy. Problem
stanowi równieĪ zawartoĞü chloru w biomasie, który podczas spalania w wysokich temperaturach jest determinantą niebezpiecznych dla Īycia trucizn, tj.
dioksyn [11].
Do celów energetycznych wykorzystuje siĊ biomasĊ w formie paliwa staáego. Surowiec moĪna spalaü w caáoĞci, albo przetwarzając go wczeĞniej w okreĞlony produkt – pelet lub brykiet. Gáównym celem brykietowania biomasy jest
zmniejszenie objĊtoĞci magazynowanego i transportowanego paliwa, obniĪenie
wilgotnoĞci, a co za tym idzie zwiĊkszenie wartoĞci opaáowej. Podczas brykietownia rozdrobniony materiaá roĞlinny, pod dziaáaniem siá zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, ulega zagĊszczeniu, a otrzymany wyrób uzyskuje ustalony ksztaát
i rozmiary. Brykiety moĪna wytwarzaü bez Īadnych dodatków lub stosując
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substancje wiąĪące. Lepiszcze powoduje nie tylko áatwiejsze áączenie drobnoziarnistej struktury surowca w jedną caáoĞü, ale równieĪ wpáywa na poprawĊ
wáaĞciwoĞci mechanicznych. Na ogóá jako lepiszcze stosuje siĊ skrobiĊ, cukier,
áug sodowy, gips, wapno, szkáo wodne itp. [8]. Jako wadĊ brykietów, oprócz
dodatkowych kosztów produkcji, wyszczególnia siĊ podatnoĞü na zmiany wilgotnoĞci. Nieodpowiednie przechowywanie moĪe byü przyczyną ich rozpadu
[9].
Od początku 2014 roku na gieádzie biomasy i biopaliw ceny ksztaátowaáy
siĊ nastĊpująco: pelety ze sáomy 400-700 zá za tonĊ, brykiety ze sáomy 320-450
zá za tonĊ.
Wedáug najnowszych danych Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) [10],
w 2013 roku sprzedaĪ kotáów na biomasĊ w Polsce, wyniosáa ponad 16 tys.
sztuk, co przekáada siĊ na przeszáo 600 MW sprzedanej mocy urządzeĔ grzewczych wykorzystujących biomasĊ i biopaliwa staáe - dwukrotnie wiĊcej niĪ
w roku 2012.
W niniejszej pracy przedstawiono krótki przegląd dostĊpnych na rynku
technologii brykietowania biomasy agro oraz zaprezentowano laboratoryjną
metodykĊ brykietowania biomasy, jak równieĪ wyniki badaĔ w zakresie okreĞlenia wáaĞciwoĞci fizykochemicznych otrzymanych brykietów ze sáomy pszenicznej oraz wierzby energetycznej.

2. Przegląd technologii brykietowania
Rozwijający siĊ rynek biomasy oferuje szereg dostĊpnych maszyn sáuĪących do przetwarzania surowca agro w brykiety. Funkcjonują caáe linie technologiczne, w których począwszy od rozdrabniania frakcji grubej, poprzez przesiewanie, otrzymuje siĊ póáprodukt przydatny do brykietowania.
Początkowym etapem produkcji brykietów jest rozdrabnianie wstĊpne, które umoĪliwia uzyskanie mniejszych frakcji. Podstawowy podziaá pozwala wyróĪniü rĊbaki do uĪytku domowego i przemysáowego, wĞród których wyodrĊbniü moĪna maszyny samojezdne, do zabudowy oraz maszyny z wáasnym napĊdem na podwoziu koáowym. Produktem wyjĞciowym z rĊbaków są zrĊbki, czyli
maáe kawaáki pozyskane z rodzimego materiaáu [12]. ZwaĪywszy na nieopáacalnoĞü transportowania surowca, wskazane jest rozdrabnianie moĪliwie blisko
lokalizacji pozyskiwania. Celowe zastosowanie mają wiĊc maszyny mobilne.
ZrĊbki nie są odpowiednim materiaáem do brykietowania z racji niedostatecznego rozdrobnienia. Do dalszej obróbki uĪywa siĊ rozdrabniarek lub máynów,
z których produkt koĔcowy jest odpowiedni jako wsad do brykieciarek [12].
WáaĞciwie przygotowaną biomasĊ poddaje siĊ procesowi brykietowania. WyróĪnia siĊ brykieciarki: hydrauliczne, táokowe, Ğlimakowe, stemplowe i walcowe (tabela 1). Urządzenia pod wpáywem dziaáania zewnĊtrznych siá nacisku
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i wysokiej temperatury, wywoáanej tarciem, powodują powstawanie w materiale
wewnĊtrznych wiązaĔ miĊdzycząsteczkowych [13].
Tabela 1. Porównanie i wybrane wáaĞciwoĞci dostĊpnych na rynku brykieciarek [13]
Brykieciarki
Táokowa
(mimoĞrodowa)

ĝlimakowa

Stemplowa

Walcowa

WáaĞciwoĞci
x
x

wydajnoĞü 150-2500 kg/h,
wyjĞciowy materiaá áatwo ulega kruszeniu
i rozwarstwieniu podczas transportu

x
x
x

wydajnoĞü do 300 kg/h,
brykiety o najróĪniejszych przekrojach,
duĪe siáy tarcia i temperatura pracy wymagają stosowania bardziej wytrzymaáych materiaáów

x
x
x
x
x

wydajnoĞü ok. 300 kg/h,
wzglĊdnie maáa masa,
niskie koszty zakupu i eksploatacji,
niska wydajnoĞü oraz duĪa energocháonnoĞü,
stosowane w zakáadach bez koniecznoĞci ciągáego
przetwarzania odpadów

x
x
x
x

wydajnoĞü do 12000 kg/h,
wysokie ciĞnienie prasowania,
duĪa wydajnoĞü i sprawnoĞü,
niewielkie koszty eksploatacji

Na rysunku 1 pokazano przykáadową liniĊ technologiczną do produkcji
brykietów z biomasy, jak równieĪ biomasy z wĊglem, z dodatkiem melasy jako
lepiszcza [13].
Rozdrobniona biomasa trafia do kosza zasypowego mieszalnika Ğlimakowego (5). NastĊpnie po wymieszaniu, mieszanka dostaje siĊ do suszarki bĊbnowej (6), skąd przenoĞnikiem (7) dostarczana jest do brykieciarki (8). Gotowe
brykiety po wyselekcjonowaniu na ruszcie separatora (9) trafiają kolejnym
przenoĞnikiem taĞmowym (11) do kontenera skáadowego (12). Etap suszenia
moĪna przeprowadzaü takĪe w warunkach naturalnych. Sposób ten jest tani,
jednak maáo wydajny. W celu usprawnienia tego procesu wykorzystywane są
suszarki (komorowe, zbiornikowe, próĪniowe, fluidalne, mikrofalowe i bĊbnowe). Do najprostszych suszarek pod wzglĊdem konstrukcyjnym zalicza siĊ suszarki komorowe, które umoĪliwiają uzyskanie koĔcowej wilgotnoĞci brykietów na poziomie 8%. W przypadku wydajnych linii produkcyjnych wykorzystywane są suszarki bĊbnowe.
NaleĪy takĪe wziąü pod uwagĊ, Īe wáaĞciwoĞci otrzymanych brykietów zaleĪą nie tylko od parametrów pracy urządzeĔ, ale równieĪ od cech fizycznych
i chemicznych materiaáów wejĞciowych [3].
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Rys. 1. Schemat linii technologicznej do produkcji brykietów [13]
1-máynek noĪowy, 2-prasa filtracyjna, 3-máynek udarowy, 4-zbiornik melasy, 5-mieszalnik Ğlimakowy, 6-suszarka bĊbnowa, 7-przenoĞnik kubeákowy, 8-brykieciarka walcowa, 9-separator,
10-przenoĞnik kubeákowy do zawrotu odsiewu, 11-przenoĞnik taĞmowy do odbioru brykietów,
12-kontener na brykiety

3. Opis laboratoryjnej metodyki brykietowania
Na rysunku 2 pokazano schemat laboratoryjnej metodyki brykietowania.
Pierwszym etapem byáo rozdrabnianie wstĊpne, które polegaáo na pociĊciu
biomasy na mniejsze kawaáki. NastĊpnie biomasĊ mielono w máynku laboratoryjnym w celu uzyskania drobnoziarnistych frakcji. Zmielone paliwo przesiewano przez sita laboratoryjne o okreĞlonej wielkoĞci oczek. Z kolei wiĊksze
frakcje ponownie poddawano mieleniu. Odpowiednio przygotowaną i przesianą
porcjĊ biomasy mieszano z substancją wiąĪącą (lepiszczem) oraz okreĞloną
iloĞcią wody. Lepiszcze stanowiáa skrobia ziemniaczana, o zawartoĞci 8% skáadu masowego, która poprawiaáa wáasnoĞci wytrzymaáoĞciowe brykietów.
Kolejnym etapem byáo brykietowanie mieszanki w laboratoryjnej prasie
hydraulicznej. Na rysunku 3 pokazano schemat konstrukcyjny jednostek do
formowania brykietów. Póáprodukt umieszczano w matrycy (3) i przyciskano
stemplem (1) na prasie hydraulicznej. Matryca umoĪliwia uzyskanie brykietów
kulistych o Ğrednicy 10 mm (rys. 4). Istnieje jednak moĪliwoĞü wymiany elementów formujących w celu uzyskania brykietów o róĪnych ksztaátach i wymiarach. Nacisk potrzebny do wytworzenia konkretnego brykietu okreĞla siĊ
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eksperymentalnie. Ostatni etap stanowiáo kondycjonowanie brykietów w celu
usuniĊcia wilgoci przemijającej.




Rys. 2. Schemat laboratoryjnej metodyki brykietowania

W celu okreĞlenia oddziaáywania skáadu ziarnowego materiaáu sypkiego na
wáaĞciwoĞci fizyczne otrzymanych brykietów wykonano brykiety z nastĊpujących frakcji: <100 ȝm, 100÷200 ȝm, 200÷400 ȝm oraz 400÷630 ȝm.



Rys. 3. Schemat konstrukcyjny jednostek do formowania brykietów 1-stempel, 2-matryca,
3-przeciwstempel



Rys. 4. Ksztaát i Ğrednica brykietu
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4. Wyniki badaĔ
Celem badaĔ byáa analiza wáaĞciwoĞci fizyko-chemicznych brykietów z
biomasy agro. Wyznaczono takie parametry jak wartoĞü opaáowa, zawartoĞü
wilgoci, zawartoĞü czĊĞci lotnych, zawartoĞü popioáu, skáad chemiczny, gĊstoĞü
biomasy w stanie zsypnym oraz gĊstoĞü brykietów. Ponadto okreĞlono oddziaáywanie skáadu ziarnowego materiaáu sypkiego oraz czasu kondycjonowania na
gĊstoĞü brykietów.

4.1. WáaĞciwoĞci fizyko-chemiczne paliw biomasowych
Do badaĔ wáaĞciwoĞci fizyko-chemicznych biomasy agro uĪyto sáomy
pszenicznej oraz wierzby energetycznej (Salix viminalis). W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy technicznej badanych paliw biomasowych w stanie powietrzno-suchym (analitycznym) oraz analizy elementarnej przeliczonej na stan
suchy i bezpopioáowy.
Tabela 2. Analiza techniczna i elementarna paliw biomasowych
Parametr

Sáoma pszeniczna

ANALIZA TECHNICZNA (w stanie analitycznym)
ZawartoĞü wilgoci caákowitej, Wa, %wag.
8,4
ZawartoĞü popioáu, Aa, %wag.
6,1
ZawartoĞü czĊĞci lotnych, Va, %wag.
68,3
Staáa czĊĞü palna (obliczona), FCa, %wag.
17,2
WartoĞü opaáowa, Qia, MJ/kg
15,57
ANALIZA ELEMENTARNA (w stanie suchym i bezpopioáowym)
ZawartoĞü pierwiastkowego wĊgla, Cdaf, %
50,2
ZawartoĞü siarki caákowitej, Scdaf, %
0,08
ZawartoĞü wodoru, Hdaf, %
5,8
ZawartoĞü azotu, Ndaf, %
0,8
ZawartoĞü tlenu (obliczona), Odaf, %
43,12

Wierzba energetyczna
6,9
1,4
76,3
15,4
16,82
49,6
0,03
6,0
0,3
44,07

MoĪna zauwaĪyü, iĪ badane paliwa biomasowe charakteryzują siĊ znacznie
wyĪszą zawartoĞcią czĊĞci lotnych i niĪszą wartoĞcią opaáową w porównaniu z
paliwami kopalnymi. WartoĞü opaáowa wynosiáa 15,6 MJ/kg dla sáomy pszenicznej oraz 16,8 MJ/kg dla wierzby energetycznej. Dla porównania, wartoĞü
opaáowa zrĊbków wierzby o 30% wilgotnoĞci wynosi okoáo 12 MJ/kg. Ponadto
wierzba energetyczna wyróĪnia siĊ bardzo niską zawartoĞcią popioáu. Poza tym
w badanej biomasie agro wystĊpuje Ğladowa iloĞü siarki oraz niĪsza, w porównaniu do wĊgla, zawartoĞü azotu, co wpáywa na niĪsze emisje zanieczyszczeĔ z
procesu spalania.
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Dodatkowo dla badanych paliw biomasowych wykonano analizĊ EDX
(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) na analizatorze EDS, który byá elementem skáadowym elektronowego mikroskopu skaningowego JEOL JSM
6610 LV. Analiza pozwoliáa na identyfikacjĊ powierzchniową pierwiastków
chemicznych wchodzących w skáad paliwa biomasowego (tabela 3). Porównując otrzymane dane z analizą elementarną paliw (tabela 2), moĪna zauwaĪyü
doĞü duĪą zgodnoĞü w przypadku pierwiastka wĊgla oraz tlenu. Dodatkowo
moĪna zidentyfikowaü pierwiastki wchodzące w skáad substancji mineralnej.
Analiza EDX pozwala na identyfikacjĊ pierwiastków o liczbie atomowej wiĊkszej od 3 dlatego teĪ w skáadzie pierwiastkowym paliw nie ma wodoru.
Tabela 3. Skáad pierwiastkowy powierzchni paliw biomasowych wyznaczony metodą EDS
Biomasa
Sáoma pszeniczna
Wierzba energetyczna

C
52,66
53,54

O
42,94
45,26

ZawartoĞü pierwiastka, %wag.
N
S
Si
Mg
2,43
0,14
1,65
0,18
1,15
0
0
0

Ca
0
0,05

4.2. WáaĞciwoĞci fizyczne brykietów
W pierwszym etapie badaĔ wyznaczono gĊstoĞü w stanie zsypnym (masĊ
usypową, czyli masĊ jednostkowej objĊtoĞci materiaáu w stanie swobodnie usypanym) sáomy pszenicznej i wierzby energetycznej. Dla paliw o uziarnieniu
poniĪej 100 ȝm, gĊstoĞü w stanie zsypnym wynosiáa 200 kg/m3 dla sáomy pszenicznej i 320 kg/m3 dla wierzby energetycznej. Wpáyw uziarnienia materiaáu
sypkiego na gĊstoĞü w stanie zsypnym dla paliw biomasowych pokazano na
rysunku 5.
a) sáoma pszeniczna
600

600

għstoƑđwstaniezsypnym
għstoƑđbrykietu

500

500

400

400

GħstoƑđ,kg/m3

GħstoƑđ,kg/m3

b) wierzba energetyczna

300
200

għstoƑđwstaniezsypnym
għstoƑđbrykietu

300
200
100

100

0

0
<100

100Ͳ200

200Ͳ400

Uziarnienie,ʅm

400Ͳ630

<100

100Ͳ200

200Ͳ400

Uziarnienie,ʅm

Rys. 5. Wpáyw uziarnienia materiaáu sypkiego na gĊstoĞü brykietów
ze sáomy pszenicznej (a) i wierzby energetycznej (b)

400Ͳ630
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MoĪna zauwaĪyü, iĪ ze wzrostem uziarnienia materiaáu sypkiego maleje jego gĊstoĞü w stanie zsypnym. Dla biomasy o uziarnieniu 400-630 ȝm, gĊstoĞü
w stanie zsypnym obniĪyáa siĊ o 30% dla sáomy pszenicznej (do 140 kg/m3)
oraz o okoáo 40% dla wierzby energetycznej (do 190 kg/m3). NastĊpnie z przeanalizowanego materiaáu sypkiego, o róĪnym uziarnieniu, wykonano seriĊ brykietów (rys.6), które kondycjonowano przez okres 14 dni w warunkach naturalnych.
b) 100÷200 ȝm

c) 200÷400 ȝm

d) 400÷630 ȝm

wierzba

sáoma

a) <100 ȝm

Rys. 6. Brykiety o Ğrednicy 10 mm wykonane ze sáomy pszenicznej oraz wierzby energetycznej o
róĪnym uziarnieniu materiaáu wejĞciowego

W pierwszej dobie kondycjonowania zaobserwowano najwiĊkszy spadek
masy brykietów, co spowodowane byáo odparowaniem wody dodawanej
w trakcie brykietowania. Kondycjonowanie brykietów przez 48 godzin powodowaáo dalszy spadek gĊstoĞci o okoáo 3-6%. Stwierdzono, Īe po okoáo 72 godzinach nie wystĊpuje juĪ istotna zmiana masy paliwa w jednostce objĊtoĞci.
DáuĪsze kondycjonowanie brykietów, przez 7 i 14 dni, nie powodowaáo juĪ
zmian masy brykietów zarówno z wierzby energetycznej jak i sáomy pszenicznej. Zaobserwowano ponadto, Īe brykiety utworzone z materiaáu sypkiego o
uziarnieniu poniĪej 100 ȝm, po wysuszeniu, nieznacznie zmniejszaáy swoją
objĊtoĞü o okoáo 2-4%. Natomiast brykiety otrzymane z frakcji 400-630 ȝm
zwiĊkszaáy swoją objĊtoĞü okoáo 4-5% w przypadku wierzby i 7-8% w przypadku sáomy.
Na rysunku 7 pokazano zdjĊcia SEM powierzchni brykietów biomasowych.
W ich jednorodnej strukturze nie zaobserwowano widocznych defektów w po-
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staci pĊkniĊü czy szczelin, co Ğwiadczy o prawidáowej technologii produkcji
brykietów.
a) brykiet ze sáomy pszenicznej

b) brykiet z wierzby energetycznej

Rys. 7. ZdjĊcia SEM brykietów ze sáomy pszenicznej (a) i wierzby energetycznej (b).
PowiĊkszenie ×40

Kolejnym etapem byáo wyznaczenie gĊstoĞci brykietów oraz okreĞlenie oddziaáywania uziarnienia materiaáu sypkiego na gĊstoĞü brykietów. Dla biomasy
o uziarnieniu poniĪej 100 ȝm, gĊstoĞü brykietów ze sáomy pszenicznej wynosiáa
380 kg/m3 i 510 kg/m3 z wierzby energetycznej (rys.5). Stwierdzono, iĪ uziarnienie materiaáu sypkiego ma znaczący wpáyw na gĊstoĞü otrzymanych brykietów. Brykiety utworzone z materiaáu sypkiego o uziarnieniu poniĪej 100 μm
odznaczaáy siĊ najwiĊkszą gĊstoĞcią oraz byáy najbardziej wytrzymaáe na dziaáanie siá mechanicznych. Brykiety utworzone z frakcji 400÷630 ȝm posiadaáy
o okoáo 30% mniejszą gĊstoĞü i niĪszą wytrzymaáoĞü mechaniczną.

5. Podsumowanie
W pracy wykazano, iĪ uziarnienie materiaáu wejĞciowego biomasy ma znaczący wpáyw na gĊstoĞü otrzymanych brykietów. Brykiety uzyskane z frakcji
poniĪej 100 μm odznaczaáy siĊ jednorodną strukturą, najwiĊkszą gĊstoĞcią
(380 kg/m3 ze sáomy pszenicznej i 510 kg/m3 z wierzby energetycznej) oraz
byáy najbardziej wytrzymaáe na dziaáanie siá mechanicznych. Brykiety z frakcji
400÷630 ȝm posiadaáy o okoáo 30% mniejszą gĊstoĞü. Analizując wpáyw czasu
kondycjonowania brykietów na ich gĊstoĞü stwierdzono, Īe po okoáo 72 godzinach nie wystĊpuje juĪ istotna zmiana masy paliwa w jednostce objĊtoĞci. Zaobserwowano ponadto, Īe brykiety utworzone z materiaáu sypkiego o uziarnieniu poniĪej 100 ȝm, po wysuszeniu, nieznacznie zmniejszaáy swoją objĊtoĞü o
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okoáo 2-4%. Natomiast brykiety otrzymane z frakcji 400-630 ȝm zwiĊkszaáy
swoją objĊtoĞü okoáo 4-5% w przypadku wierzby i 7-8% w przypadku sáomy.
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ANALIZA MOĩLIWOĝCI POPRAWY
EFEKTYWNOĝCI ENERGETYCZNEJ
W UKàADZIE POTRZEB WàASNYCH
ELEKTROWNI CIEPLNEJ
Tomasz Kotlicki
Politechnika àódzka, Instytut Elektroenergetyki,
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 àódĨ, kotlicki@p.lodz.pl
Jednym ze sposobów poprawy efektywnoĞci energetycznej w elektrowni jest ograniczenie
zuĪycia energii elektrycznej w ukáadach potrzeb wáasnych. Urządzenia potrzeb wáasnych najczĊĞciej są napĊdzane silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Ich moce dochodzącą dzisiaj do kilkunastu MW. Zmniejszenie zuĪycia energii elektrycznej przez te napĊdy jest moĪliwe poprzez m.in.:
optymalny dobór nowoczesnych silników (obciąĪenie znamionowe, napiĊcie zasilania) oraz
stosowanie zawansowanych ukáadów regulacji wydajnoĞci (w tym napĊdy zmiennoprĊdkoĞciowe), dostosowanych do rytmu pracy bloku energetycznego. Poprawa efektywnoĞci energetycznej
jest obecnie jednym z celów strategicznych rozwoju UE. W rozdziale przedstawiono przykáadowe
wyliczenia oszczĊdnoĞci energii wynikające z zastosowania róĪnych wariantów regulacji wydajnoĞci w odniesieniu do pompy zasilającej. Rozpatrzono róĪne warianty pracy pompy oraz typowe
sposoby regulacji stosowane obecnie w nowoczesnych instalacjach. Obliczenia przeprowadzone
zostaáy w oparciu o rzeczywiste czasowe przebiegi zmiennoĞci obciąĪenia oraz charakterystyki
urządzeĔ dla duĪych bloków energetycznych pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym.

1. WstĊp
Zagadnienie poprawy efektywnoĞci energetycznej wpisuje siĊ w realizowany w Unii Europejskiej pakiet energetyczny „3x20%”. Zakáada on wzrost efektywnoĞci energetycznej o 20 %, zwiĊkszenie udziaáu OZE w ogólnym bilansie
energetycznym o 20 % i ograniczenie emisji CO2 równieĪ o 20 % - w perspektywie do 2020 roku. Z tych trzech filarów najbardziej racjonalnym jest wáaĞnie
ograniczanie zuĪycia energii przez odbiorców – moĪna osiągnąü duĪe oszczĊd-
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noĞci paliw i innej energii pierwotnej przy stosunkowo nieduĪych nakáadach
inwestycyjnych.
Zgodnie z Ustawą [1], poprawa efektywnoĞci energetycznej elektrowni
cieplnej wĊglowej sprowadza siĊ przede wszystkim do ograniczenia zuĪycia
energii elektrycznej w ukáadach potrzeb wáasnych. Dodatkowo, obwieszczenie
Ministra Gospodarki [2] podaje rodzaje przedsiĊwziĊü sáuĪące temu celowi,
w tym modernizacjĊ lub wymianĊ urządzeĔ potrzeb wáasnych, takich jak: wentylatory powietrza i spalin, ukáady pompowe i pompy (páynna regulacja obrotów), ukáady odĪuĪlania, máyny wĊglowe, ukáady sterowania i automatyki,
sprĊĪarki, silniki elektryczne (stosowanie falowników), urządzenia do uzdatniania wody, oĞwietlenie.
PojĊcie efektywnoĞci energetycznej, zgodnie z definicją ustawową, wyraĪa
siĊ liczbowo za pomocą wskaĨnika efektywnoĞci:
WE =

EuĪ
Ael

(1)

gdzie:
EuĪ – efekt uĪytkowy („efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w szczególnoĞci: wykonanie
pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego, oĞwietlenie” [1]),
Ael – energia elektryczna zuĪyta przez silniki elektryczne (powinno siĊ ją mierzyü w rozdzielniach, do których przyáączone są napĊdy urządzeĔ, tak aby
uwzglĊdniaü straty w torach zasilania).
NaleĪy zauwaĪyü, Īe o ile energia elektryczna jest zdefiniowana jednoznacznie, to w przypadku efektu uĪytkowego takiej jednoznacznoĞci nie ma.
W przypadku duĪych pomp i wentylatorów (a takĪe máynów wĊglowych), których wydajnoĞci zaleĪą od pracy bloku (są narzucone z góry), za efekt uĪytkowy powinno siĊ przyjmowaü iloĞü przetransportowanego (przygotowanego)
medium: wody, powietrza, spalin, paliwa. Tutaj, zwiĊkszenie wskaĨnika WE,
zgodnie ze wzorem (1), praktycznie sprowadza siĊ tylko do zmniejszenia zuĪywanej energii Ael. W innych sytuacjach, np. przy modernizacji oĞwietlenia, czy
systemów ogrzewania, moĪna równieĪ braü pod uwagĊ zwiĊkszanie efektów
uĪytkowych (ich poprawĊ) przy niezmienionym lub nawet zmniejszonym zuĪyciu energii.
Ponadto naleĪy wziąü pod uwagĊ, Īe przy modernizacjach ukáadów technologicznych elektrowni zmierzających do obniĪenia jednostkowego zuĪycia paliwa lub pary (np. rozbudowa ukáadu regeneracji wody zasilającej, wykorzystanie ciepáa odpadowego), wskaĨniki efektywnoĞci urządzeĔ potrzeb wáasnych
mogą siĊ pogorszyü. BĊdzie siĊ tak dziaáo, gdy punkty pracy urządzeĔ (silników równieĪ) przesuną siĊ w stronĊ niĪszych sprawnoĞci. NaleĪy wtedy odpowiednio zmodernizowaü ukáady napĊdowe (optymalny dobór urządzeĔ, silniki
o mniejszych mocach).
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W ukáadach napĊdowych pomp czy wentylatorów stosowane są przede
wszystkim silniki indukcyjne klatkowe o mocach jednostkowych dochodzących
w duĪych elektrowniach do kilkunastu MW. Zmniejszenie zuĪycia energii elektrycznej przez te napĊdy jest moĪliwe m.in. poprzez odpowiedni (optymalny)
dobór nowoczesnych silników do napĊdzanych urządzeĔ oraz zastosowanie
zawansowanych, zmiennoprĊdkoĞciowych ukáadów regulacji wydajnoĞci.
Wybór sposobu regulacji wydajnoĞci urządzeĔ powinien byü zawsze poprzedzony szczegóáową analizą techniczno-ekonomiczną, w tym analizą zmiennoĞci obciąĪenia danej instalacji w ciągu roku. Przykáadowo, dla urządzeĔ
gáównych duĪych bloków (pompy wody zasilającej, wentylatory kotáowe),
waĪny jest reĪim pracy bloku (praca w ARCM, rola w systemie elektroenergetycznym, zmiennoĞü jakoĞciowa paliwa, sposób regulacji ciĞnienia
i temperatury pary itp.).

2. Analiza poprawy efektywnoĞci energetycznej
dla pompy wody zasilającej
2.1. ZaáoĪenia i dane do obliczeĔ
Do analiz przyjĊto wysokociĞnieniową pompĊ wirową odĞrodkową wspóápracującą z rurociągiem wody zasilającej kocioá. Rozpatrzono dwa przypadki
(reĪimy) pracy ukáadu kocioá-turbina: ze staáym ciĞnieniem pary (p1=const)
i z ciĞnieniem poĞlizgowym (p1=var). Na rys. 1. pokazano charakterystyki pompy oraz oporów ukáadu. Pompa pracuje na bloku energetycznym o mocy
900 MW opalanym wĊglem kamiennym. ZaáoĪono, Īe blok pracuje
w podstawie systemu i jego obciąĪenie zmienia siĊ ciągu roku od ok. 700 MW
do 900 MW, wg wykresu przedstawionego na rys. 2. Dla uproszczenia przyjĊto,
Īe wydajnoĞü pompy zmienia siĊ proporcjonalnie do obciąĪenia bloku.
Dla kaĪdego reĪimu pracy bloku rozpatrzono 4 warianty regulacji wydajnoĞci pompy:
(a) zastosowanie standardowego sprzĊgáa hydrokinetycznego z przekáadnią
zwiĊkszającą obroty silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z sieci
(wariant SH);
(b) zastosowanie nowoczesnego sprzĊgáa hydrokinetycznego z przekáadnią
planetarną (Vorecon firmy Voith) (wariant SV);
(c) zastosowanie przemiennika czĊstotliwoĞci (falownika) do zasilania i zmiany prĊdkoĞci obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego (wariant F);
(d) zastosowanie zaworu dáawiącego przepáyw pompy (wariant Dà).
Schematy w/w wariantów pokazano na rys. 3. (zaznaczono najwaĪniejsze
wielkoĞci uwzglĊdniane w obliczeniach), natomiast w tabeli 1. podano podstawowe dane ukáadów przyjĊte do obliczeĔ.
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Podstawowe charakterystyki pomp, wentylatora oraz silników i sprzĊgieá
hydraulicznych zostaáy zaczerpniĊte z danych literaturowych oraz z katalogów
producentów. [3,4,5,6,7] Zostaáy one dla potrzeb analiz zaproksymowane wielomianami. W analizie uwzglĊdniono zaleĪnoĞü sprawnoĞci elementów ukáadu
napĊdowego od wydajnoĞci, prĊdkoĞci obrotowej i konfiguracji ukáadu – przykáadowe charakterystyki ilustrujące te zaleĪnoĞci przedstawiono na rys. 4.
50
45

ѐp[MPa]

40
35
30
25
mN=618kg/s

20
15
10
5
0
0

100

200

300

400

500

600

m[kg/s]
700

800

Rys. 1. Charakterystyki pompy wody zasilającej oraz oporów ukáadu dla staáego ciĞnienia pary
(p1=const) oraz ciĞnienia poĞlizgowego (p1=var)
Tabela 1. Dane znamionowe pompy wody zasilającej i elementów ukáadu napĊdowego

Pompa
wydajnoĞü

618 kg/s

przyrost ciĞnienia

34,8 MPa

sprawnoĞü
prĊdkoĞü
obrotowa
wirnika
moc na wale
Silnik

80%
3900
obr/min
30000 kW

moc silnika (waá)

31500 kW

sprawnoĞü silnika

97 %

Falownik i sprzĊgáa hydrokinetyczne
sprawnoĞü falownika
98%
sprawnoĞü sprzĊgáa standar97%
dowego
sprawnoĞü sprzĊgáa Vorecon
96%
Parametry czynnika
temperatura wody
ciĞnienie wody
gĊstoĞü wody

190°C
35 MPa
898
kg/m3
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Rys. 2. Roczny uporządkowany wykres obciąĪenia bloku







Rys. 3. Ukáady pracy pompy zasilającej w róĪnych wariantach regulacji wydajnoĞci.
T – transformator zasilający, S - silnik indukcyjny klatkowy, SH – sprzĊgáo hydrokinetyczne
standardowe, SV – sprzĊgáo hydrokinetyczne planetarne (Vorecon); PWZ – pompa wody zasilającej; F – falownik; ZR – zawór regulacyjny (dáawiący); PSel, PFel – moce elektryczne pobierane
przez silnik i falownik; PSw, PPw – moce mechaniczne na wale silnika i pompy; PuĪ – moc
uĪyteczna pompy; ȘS, ȘP, ȘSH, ȘSV, ȘF – sprawnoĞci urządzeĔ.
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Rys. 4. Zmiany sprawnoĞci napĊdów zmiennoprĊdkoĞciowych w zaleĪnoĞci od prĊdkoĞci
obrotowej (a) oraz pompy w zaleĪnoĞci od wydajnoĞci i rodzaju regulacji (b).
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2.2. Obliczenie zmiennoĞci obciąĪeĔ dla róĪnych wariantów regulacji
wydajnoĞci pompy
Obliczenie zmiennoĞci obciąĪenia polegaáo na wyznaczeniu funkcji:
Pel =fሺPbl ሻ,

(2)

gdzie: Pbl – obciąĪenie bloku, MW;
Pel – moc elektryczna pobierana przez ukáad napĊdowy pompy, kW:
W ogólnoĞci moc elektryczna pobierana z sieci byáa wyliczana ze wzoru:
Pel =

ȴp·Vሶ

ɻP ·ɻS ·ɻU

(3)

gdzie: ǻpǡ Vሶ – przyrost ciĞnienia [MPa] i wydajnoĞü objĊtoĞciowa pompy
[m3/s] wyznaczające punkt pracy pompy. Iloczyn ǻp·Vሶ jest to tzw. moc
uĪyteczna pompy, czyli szybkoĞü przyrostu energii wody w pompie;
ȘP – sprawnoĞü pompy;
ȘS – sprawnoĞü silnika elektrycznego;
ȘU – sprawnoĞü pozostaáych elementów ukáadu napĊdowego, okreĞlana
jako:

ȘU =

ሺsprawnoĞü stand. sprzĊgáa hydr.ሻ
ۓȘSH - dla wariantu SH
ۖ Ș - dla wariantu SV ሺsprawnoĞü sprzĊgáa Voreconሻ
SV

 ۔ȘF - dla wariantu F ሺsprawnoĞü falownikaሻ
ۖ
ە1 - dla wariantu Dà (dáawienie)

(4)

SprawnoĞci poszczególnych elementów ukáadu napĊdowego, uĪyte we wzorach (3) i (4) byáy wyznaczane w oparciu o charakterystyki przedstawione w
podpunkcie 2.1.
Wyniki obliczeĔ, osobno dla bloku pracującego ze staáym ciĞnieniem pary i
dla bloku z ciĞnieniem poĞlizgowym, przedstawiono w formie wykresów na rys.
5. i rys. 6. Wykresy te pokazują jak zmienia siĊ obciąĪenie elektryczne ukáadu
napĊdowego pompy (dla rozpatrywanych wariantów regulacji wydajnoĞci) przy
zmianach obciąĪenia bloku. Na wykresach zaznaczono te obciąĪenia bloku,
przy których pobór mocy przez pompĊ jest taki sam dla róĪnych wariantów.
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Rys. 5. Porównanie zmiennoĞci obciąĪeĔ elektrycznych dla róĪnych ukáadów napĊdowych pompy
wody zasilającej przy zaáoĪeniu staáego ciĞnienia pary do turbiny
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Rys. 6. Porównanie zmiennoĞci obciąĪeĔ elektrycznych dla róĪnych ukáadów napĊdowych pompy
wody zasilającej przy zaáoĪeniu poĞlizgowego ciĞnienia pary do turbiny

2.3. Obliczenie wskaĨników skumulowanych
Skumulowane wskaĨniki dla róĪnych sposobów regulacji wydajnoĞci pompy obliczono w oparciu o roczne zuĪycia energii przez ukáady napĊdowe –
zgodnie z przyjĊtym grafikiem obciąĪenia bloku. Do obliczeĔ zaáoĪono staáe
jednostkowe zuĪycie paliwa przez blok: 0,307 t/MWh oraz szacunkowe ceny:
energii elektrycznej 190 zá/MWh, wĊgla kamiennego: 300 zá/t. Do wyliczenia
kosztów związanych z opáatami Ğrodowiskowymi zaáoĪono, Īe blok emituje
gazy i pyáy w iloĞciach odpowiadających obowiązującym standardom emisji
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oraz przyjĊto wartoĞci opáat na rok 2014 (wg obwieszczenia Ministra ĝrodowiska). Wyniki obliczeĔ zestawiono w tabeli 2., a na rys. 7. porównano wskaĨniki
efektywnoĞci dla poszczególnych wariantów (skumulowane, roczne).
Tabela 2. Porównanie wskaĨników skumulowanych dla róĪnych sposobów
regulacji wydajnoĞci pompy wody zasilającej
p1=const
WskaĨnik

wariant regulacji PWZ wariant regulacji PWZ
SH

roczne zuĪycie energii
wzglĊdne zmniejszenie zuĪycia
energii*)
wskaĨnik zuĪycia energii na potrzeby wáasne
wskaĨnik efektywnoĞci energetycznej
zuĪycie paliwa

p1=var

GWh

SV

F

Dà

SH

SV

F

Dà

242,4 235,8 230,7 258,5 226,1 209,9 204,9 258,5

%

6,64 9,37 11,46

%

3,73 3,63

3,55

3,98 3,48 3,23 3,15 3,98

t/MWh

69,1 71,1

72,6

64,8 74,1 79,8 81,8 64,8
79,5 69,5 64,5 63,0 79,5

-

13,37 20,05 22,12

-

tys. ton

74,5 72,5

70,9

oszczĊdnoĞü zuĪycia paliwa*)

tona

4,95 6,98

8,54

-

9,97 14,9 16,5

-

koszty unikniĊte dla paliwa*)

mln zá

1,48 2,09

2,56

-

2,99 4, 48 4,94

-

emisje NOx

tona

114,2 111,1 108,7 121,8 106,5 98,90 96,54 121,8

emisje SO2

tona

114,2 111,1 108,7 121,8 106,5 98,90 96,54 121,8

emisje pyáu

tona

17,1 16,7

tona

164,8 160,3 156, 9 175,8 153,7 142,7 139,3 175,8

tona

7,58 10,7

13,1

-

15,3 22,9 25, 3

-

unikniĊte emisje SO2

tona

7,58 10,7

13,1

-

15,3 22,9 25, 3

-

unikniĊte emisje pyáu*)

tona

1,14 1,61

1,96

-

2,29 3,44 3,79

-

unikniĊte emisje CO2*)

tona

10,9 15,4

18,9

-

22,0 33,0 36, 5

-

tys. zá

11,6 16,4

20,0

-

23,4 35,1 38, 7

-

emisje CO2
unikniĊte emisje NOx

*)

*)

unikniĊte opáaty Ğrodowiskowe*)
*)

w stosunku do wariantu dáawienia (Dà)

16,3

18,3 16,0 14,8 14,5 18,3

53
65

Analiza moĪliwoĞci poprawy efektywnoĞci energetycznej…

100,0
WE[t/MWh]
80,0

p1=cons
t
64,8

81,8
72,6

79,8
71,1

74,169,1

60,0
40,0
20,0
Ͳ

DB

F

SV

SH

Rys. 7. Porównanie rocznych wskaĨników efektywnoĞci energetycznej dla róĪnych wariantów
regulacji wydajnoĞci pompy (dla dwóch reĪimów pracy kotáa)

Dokonano zatem uproszczonej analizy ekonomicznej rozwaĪanych wariantów, przyjmując nastĊpujące zaáoĪenia:
x wariantem odniesienia (bezinwestycyjnym) jest regulacja dáawieniowa
wydajnoĞci pompy;
x ceny urządzeĔ regulacyjnych (sprzĊgieá, falowników, przekáadni) wyraĪają
siĊ w zá za kilowat mocy urządzenia (przyjĊto moc znamionową 32 MW) i
ksztaátują siĊ w granicach od 200 do 1000 zá/kWh;
x koszty inwestycyjne pokrywane są ze Ğrodków wáasnych inwestora (bez
kredytowania);
x koszty eksploatacji urządzeĔ wynoszą Ğrednio 1% kosztów inwestycyjnych
rocznie;
x koszty unikniĊte są takie same w kolejnych latach eksploatacji (staáe ceny
paliwa);
W wyniku analizy oszacowano czasy zwrotu kosztów inwestycyjnych
(zrównanie kosztów inwestycyjnych z unikniĊtymi kosztami paliwa) w zaleĪnoĞci od kosztów zakupu urządzeĔ (rys. 8).
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Rys. 8. Czasy zwrotu kosztów inwestycyjnych dla róĪnych wariantów regulacji w zaleĪnoĞci
od kosztów zakupu urządzeĔ regulacyjnych: a) praca bloku ze staáym ciĞnieniem, b) praca bloku
z ciĞnieniem poĞlizgowym

3. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy, których syntetyczne wyniki przedstawiono w rozdziale 2. pozwalają na wyciągniĊcie nastĊpujących wniosków:
x ZuĪycie energii przez pompĊ wody zasilającej przy zmiennoprĊdkoĞciowej
regulacji wydajnoĞci jest istotnie zaleĪne od reĪimu pracy bloku. Z prostych
kalkulacji wynika, Īe poruszanie siĊ punktu pracy pompy po stosunkowo
páaskiej charakterystyce oporów dla staáego ciĞnienia pary za kotáem
(p1=const) daje wiĊksze zuĪycie energii w porównaniu z bardziej stromą
charakterystyką oporów dla ciĞnienia poĞlizgowego (p1=var). Te róĪnice widoczne są we wszystkich analizach – zawsze na korzyĞü ukáadu z ciĞnieniem
poĞlizgowym.
x StopieĔ oszczĊdnoĞci energii dla róĪnych wariantów regulacji wydajnoĞci
zaleĪy od zmiennoĞci obciąĪenia bloku. Im wiĊksze niedociąĪenia, tym bardziej opáaca siĊ stosowaü zaawansowane, zmiennoprĊdkoĞciowe sposoby regulowania wydajnoĞci pompy. Z analizy wykresów przedstawionych na rys.
5. i rys. 6. wynika, Īe przy nieduĪych zmianach obciąĪenia (do 95-98 procent obciąĪenia znamionowego), najmniej energocháonną jest prosta regulacja przez dáawienie. Przy schodzeniu z obciąĪeniem poniĪej tych wartoĞci,
lepsze efekty dają regulacje zmiennoprĊdkoĞciowe. Wpáyw na ten efekt mają
dodatkowe straty energii w urządzeniach regulacyjnych (sprzĊgáach hydrokinetycznych i falowniku): do pewnego poziomu przewyĪszają one straty
energii w pompie na pokonanie oporów dáawienia przepáywu.
x Przy coraz niĪszych obciąĪeniach bloku wyraĨnie widaü mniejszą energocháonnoĞü regulacji zmiennoprĊdkoĞciowej w stosunku do dáawienia prze-



Analiza moĪliwoĞci poprawy efektywnoĞci energetycznej…

55
67

páywu (rys. 5., 6.). RóĪnice te są znacznie wiĊksze dla reĪimu pracy bloku
z ciĞnieniem poĞlizgowym. Dla obydwu reĪimów pracy wyraĨnie najwiĊksze
obciąĪenie dla tych trzech wariantów regulacji wystĊpuje dla ukáadu napĊdowego ze sprzĊgáem hydrokinetycznym. Jest to spowodowane istotnym
wpáywem prĊdkoĞci obrotowej na sprawnoĞü tego sprzĊgáa (rys. 4a.). Biorąc
pod uwagĊ to, Īe takie rozwiązanie jest czĊsto stosowane w elektrowniach,
moĪna stwierdziü, Īe tkwią tutaj duĪe moĪliwoĞci poprawy efektywnoĞci
energetycznej potrzeb wáasnych.
x Stosowanie bardziej zaawansowanych technicznie sposobów regulacji
zmiennoprĊdkoĞciowej, czyli nowoczesnych sprzĊgieá z przekáadniami planetarnymi lub falowników (przetwornic czĊstotliwoĞci), daje zbliĪone efekty
energetyczne w caáym zakresie zmian obciąĪenia bloku (rys. 5. i rys. 6.).
ObciąĪenie w wariancie z falownikiem jest o kilkadziesiąt kW mniejsze
w porównaniu z wariantem ze sprzĊgáem Vorecon. RóĪnica ta jest stosunkowo niewielka (2-3%), moĪna wiĊc stwierdziü, Īe o wyborze konkretnego
rozwiązania decydowaü bĊdą gáównie koszty zakupu.
x Skumulowane roczne wskaĨniki dla rozpatrywanych wariantów przy przyjĊtym grafiku obciąĪenia bloku, potwierdzają wczeĞniejsze wnioski: najmniejsze zuĪycie energii na napĊd pompy wystĊpuje w wariancie z falownikiem
(nieco tylko wiĊksze wystĊpuje dla wariantu ze sprzĊgáem Vorecon) (tab. 2.,
rys. 7.). Przyjmując za wariant odniesienia regulacjĊ dáawieniową, moĪna
oszacowaü oszczĊdnoĞci energii elektrycznej i, co za tym idzie, oszczĊdnoĞci
w paliwie. Uproszczona (szacunkowa) analiza ekonomiczna daje wyobraĪenie o czasie zwrotu nakáadów inwestycyjnych dla rozpatrywanych wariantów zmiennoprĊdkoĞciowych (rys. 8.) i umoĪliwia wyciągniĊcie ogólnych
wniosków. Po pierwsze, dla reĪimu pracy bloku z ciĞnieniem poĞlizgowym,
czasy zwrotu są dwukrotnie mniejsze w porównaniu z reĪimem staáociĞnieniowym. Po drugie, czasy zwrotu przy inwestycji w warianty z falownikiem
lub ze sprzĊgáem Vorecon są prawie dwa razy krótsze w porównaniu do wariantu ze zwykáym sprzĊgáem hydrokinetycznym.
PODZIĉKOWANIA
Przedstawione w rozdziale wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.

56
68

Tomasz Kotlicki
Literatura

[1] Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoĞci energetycznej, Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551.
[2] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegóáowego wykazu
przedsiĊwziĊü sáuĪących poprawie efektywnoĞci energetycznej, M. P. z 11.01.2013 r., poz. 15
[3] Pawlik M., Skierski J.: „Ukáady i urządzenia potrzeb wáasnych elektrowni”. WNT, Warszawa
1986.
[4] Bernat M.: „Remontowaü czy wymieniaü stare silniki elektryczne w przemysáowych napĊdach
duĪej i Ğredniej mocy?” Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 2006.
[5] StĊpniewski M.: „Pompy”. WNT, Warszawa 1985.
[6] Misiewicz W., Misiewicz A.: „NapĊdy regulowane w ukáadach pompowych Ĩródeá ciepáa”. KAPE, Warszawa 2008.
[7] Kubera T., Szulc Z.: „Poprawa efektywnoĞci energetycznej ukáadu napĊdowego pompy wody
zasilającej duĪej mocy”. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 78/2007

WPàYW ENERGOCHàONNOĝCI PROCESU
DESORPCJI NA CHARAKTERYSTYKI
SPRAWNOĝCI I EFEKTYWNOĝCI
EKONOMICZNEJ BLOKU
DWUPALIWOWEGO ZINTEGROWANEGO
Z ABSORPCYJNĄ INSTALACJĄ SEPARACJI CO2
Janusz Kotowicz, àukasz Bartela, Dorota Mikosz
Politechnika ĝląska, Instytut Maszyn i UrządzeĔ Energetycznych
ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice
W rozdziale zaprezentowano rezultaty analiz termodynamicznych i ekonomicznych zrealizowanych dla bloku wĊglowego na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej brutto 900 MW.
Badany ukáad zostaá zintegrowany z absorpcyjną instalacją separacji CO2. Proces desorpcji pozwalający na regeneracjĊ nasyconego sorbentu wymaga doprowadzenia ciepáa. W klasycznych
rozwiązaniach Ĩródáem pary jest upust turbiny parowej bloku energetycznego. Takie rozwiązanie
wymaga zaprojektowania turbiny o specjalnej konstrukcji, bądĨ teĪ w przypadku ukáadów modernizowanych ingerencji w konstrukcjĊ turbiny dla umoĪliwienia pobrania z niej znacznej iloĞci
pary o odpowiednim ciĞnieniu. Rozpatrzono wariant alternatywny zasilania w ciepáo procesu
desorpcji zakáadający dodatkowo integracjĊ z blokiem energetycznym ukáadu gazowo-parowego
z turbiną parową przeciwprĊĪną. Takie rozwiązanie umoĪliwia zasilanie w ciepáo procesu desorpcji parą opuszczającą turbinĊ przeciwprĊĪną, co waĪne bez ingerencji w strukturĊ bloku energetycznego. Dokonano oceny termodynamicznych oraz ekonomicznych skutków przedmiotowej
integracji. Dla potrzeb oceny wykorzystano sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej brutto
oraz netto oraz sprawnoĞü marginalną. Oceny ekonomicznej dwóch wariantów, tj. bloku bez
integracji oraz bloku zintegrowanego z instalacją separacji dokonano przy wykorzystaniu wskaĨnika granicznej ceny sprzedaĪy energii elektrycznej. W ramach analiz uzmienniano wartoĞü
wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji (od 2 do 4 MJ/kgCO2), a wiĊc wielkoĞci, od której
istotnie zaleĪy wymagana wielkoĞü ukáadu gazowo-parowego.

1. WstĊp
Celem stawianym przed obecną gospodarką miĊdzynarodową jest znaczące
ograniczenie antropogenicznej emisji dwutlenku wĊgla [1]. Jest to wynik odgórnie stawianych wymagaĔ co do dekarbonizacji sektora elektroenergetyki
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systemowej przez unijnych prawodawców [2, 3, 4]. W aktualnie realizowanych
programach strategicznych związanych z tematyką wychwytu i skáadowania
dwutlenku wĊgla realizowanych przez uczelnie wyĪsze w kooperacji z potencjalnymi odbiorcami komercyjnymi badanych technologii prowadzone są analizy technologiczne, ekologiczne, ale równieĪ ekonomiczne [5]. Technologie
sekwestracji rozwaĪane są w trzech najwaĪniejszych ujĊciach; są to: Pre combustion - polega na zaangaĪowaniu nowych komponentów w celu konwersji
skáadników wĊglowych w podawanym paliwie, Post combustion – polega na
usuniĊciu dwutlenku wĊgla z produktu spalania, oraz oxy fuel combustion –
polega na spalaniu paliwa w atmosferze utleniacza o podwyĪszonym udziale
tlenu [6,9,10,11].
Kierunkiem zintegrowanych dziaáaá inwestycyjnych obieranych przez koncerny energetyczne jest nie tylko wymiana starzejącej siĊ bazy jednostek wytwórczych na nowe wysokosprawne bloki energetyczne, ale równieĪ dostosowywanie istniejących podmiotów do wymagaĔ rynkowych. Celem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w szczególnoĞci naleĪy zabezpieczyü siĊ przed mogącymi w przyszáoĞci zajĞü istotnymi zmianami realnie ksztaátującymi otoczenie ekonomiczne. W tym aspekcie istotnego znaczenia w zakresie energetyki
nabierają badania technologii mających na celu zmniejszenie emisji CO2 do
atmosfery. W przypadku wystąpienia prognozowanych dziĞ zwyĪek cen uprawnieĔ do emisji moĪliwoĞü wáączenia do struktur elektrowni wysokowydajnych
ukáadów separacji bĊdzie kluczowa dla zastosowania wysokiego udziaáu wĊgli
w strukturze uĪytkowania energii pierwotnej.
W niniejszym rozdziale analizowany jest blok o mocy 900 MW pracujący
w zakresie parametrów nadkrytycznych. Blok ten zostaá zintegrowany z absorpcyjną instalacją wychwytu dwutlenku wĊgla. W celu zwiĊkszenia wydajnoĞci
ukáadu zastosowano dwa warianty moduáów zasilanych paliwem gazowym
pozwalających na produkcjĊ ciepáa wymaganego dla realizacji procesu desorpcji. Po zakoĔczeniu analizy termodynamicznej przeprowadzono badanie wskaĨników ekonomicznych dla zaproponowanych rozwiązaĔ.

2. Charakterystyka bloku wĊglowego o mocy 900 MW
Ze wzglĊdu na rozbudowĊ systemów energetycznych analizowany przypadek bloku zostaá dopasowany do aktualnie projektowanych oraz realnie powstających jednostek wielkich mocy na terenie Unii Europejskiej. Schemat analizowanego przypadku znajduje siĊ na rysunku 1.
Moc brutto badanego bloku wynosi 900 MW. Ukáad zasilany jest wĊglem
kamiennym (wartoĞü opaáowa 23.93 MJ/kg, wilgoü: 0.090, popióá: 0.200,
C: 0.599, O: 0.050, H=0.038, N: 0.012, S: 0.010), który doprowadzany jest
kotáa pyáowego wyposaĪonego w pojedynczy przegrzewacz pary wtórnej. Wy-
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twarzana para o parametrach 650 °C/30 MPa (para ĞwieĪa) oraz
670 °C/5.9 MPa (para wtórna) kierowana jest na áopatki zespoáu turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej, który skáada siĊ z czĊĞci wysokoprĊĪnej, ĞrednioprĊĪnej oraz dwuprzepáywowej czĊĞci niskoprĊĪnej. Para pobierana z upustów czĊĞci turbiny zostaje skierowana do: scháadzacza pary (SC), trzech wymienników regeneracyjnych wysokoprĊĪnych (HR), odgazowywacza (DA) oraz
czterech wymienników regeneracyjnych niskoprĊĪnych (LR). CiĞnienie pary
w skraplaczu zostaáo zaáoĪone na poziomie 5 kPa. SprawnoĞci wymienników
oraz pozostaáe wielkoĞci przyjĊte do analizy zamieszczono w tabeli 1.

Rys. 1. Schemat bloku o mocy 900 MW na parametry nadkrytyczne

3. Charakterystyka instalacji separacji CO2
W analizowanym przypadku zdecydowano siĊ na zintegrowanie bloku
o mocy 900 MW z technologią separacji typu post combustion – wykorzystującą metodĊ absorpcji chemicznej z zastosowaniem sorbentu w postaci wodnego
roztworu monoetanolaminy (MEA) [4]. Schemat instalacji zamieszczono na
rysunku 2.

Rys. 2. Schemat absorpcyjnej instalacji separacji dwutlenku wĊgla
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Tabela 1. ZaáoĪenia dot. bloku o mocy 900 MW
WielkoĞü
Przyrost temperatur
skroplin w wymiennikach regeneracyjnych
niskoprĊĪnych
Przyrost temperatur w
wymienniku regeneracyjnym HR1
Przyrost temperatur w
wymienniku regeneracyjnym HR3
Przyrost temperatur w
scháadzaczu pary
SpiĊtrzenia temperatur
w wymiennikach regeneracyjnych LR1, LR2,
LR3 i LR4
SpiĊtrzenia temperatur
w wymiennikach regeneracyjnych WR1, WR2
i WR3
Przecháodzenie skroplin
w wymiennikach WR1,
WR2 i WR3

WartoĞü

jednostka

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci H turbiny

90.0

%

K

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci I turbiny

92.0

%

28.4

K

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci L turbiny

85.0

%

5.0

K

SprawnoĞü wewn. ostatniej
grupy stopni czĊĞci L turbiny

80.0

%

3.0

K

SprawnoĞü generatora

98.8

%

2.0

K

SprawnoĞü wewnĊtrzna pomp

85.0

%

10

K

99.5

%

Temperatura wody
zasilającej kocioá

310

°C

2.0

%

CiĞnienie w odgazowywaczu

1.15

MPa

1.0

%

CiĞnienie w skraplaczu

0.005

MPa

1.0

%

2.2

MPa

1.7

%

4.2

MPa

0.32

MW

0.3

MPa

CiĞnienie za pompą
skroplin
Strata ciĞnienia czynnika
obiegowego w kotle
Strata ciĞnienia pary w
przegrzewaczu wtórnym

WartoĞü

jednostka

120.7

K

41.9

WielkoĞü

SprawnoĞü wymienników
regeneracyjnych oraz scháadzacza pary
Straty przepáywu w rurociągach pary do wymienników
regeneracyjnych oraz scháadzacza
Strata przepáywu w rurociągu
pary od scháadzacza do wymiennika generacyjnego HR1
Straty przepáywu wody zasilającej przez wymienniki regeneracyjne i scháadzacz
Straty przepáywu w rurociągach pary przegrzanej
Straty mechaniczne turbiny

Gáównymi elementami instalacji są dwie kolumny tj. kolumna absorbera,
w której nastĊpuje reakcja zawiązania dwutlenku wĊgla zawartego w spalinach
(punkt A) z páuczącym strumieniem sorbentu (MEA) oraz kolumny desorbera,
gdzie nastĊpuje wyizolowanie CO2 z roztworu MEA przy pomocy ciepáa dostarczanego do re-boilera z zewnątrz. Do ukáadu dostarczone zostają spaliny po
procesie oczyszczenia, a w tym odsiarczeniu. Proces gáĊbokiego odsiarczania
jest wymaganym elementem ciągu technologicznego ze wzglĊdu na reakcjĊ
związków siarki z roztworem MEA. W wyniku reakcji powstają trwaáe sole,
które przy procesie desorpcji nie podlegają regeneracji co skutkuje znaczną
utratą sorbentu.Po zawiązaniu siĊ roztworu MEA z dostarczonym CO2 pozosta-
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áe skáadniki strumienia spalin zostają wyprowadzone do atmosfery w górnej
czĊĞci kolumny absorbera. Z dolnej czĊĞci absorbera strumieĔ dwutlenku wĊgla
oraz roztworu MEA zostaje przetransportowany przy pomocy pompy przez
wymiennik ciepáa do kolumny desorbera. W celu prawidáowego przebiegu procesu desorpcji do przylegáego re-boilera zostaje dostarczone ciepáo z zewnątrz.
Po osiągniĊciu przez nasycony sorbent temperatury 125 °C nastĊpuje uwolnienie CO2. Po wyizolowaniu dwutlenek wĊgla wraz ze znaczną iloĞcią pary wodnej zostaje wyprowadzony górną czĊĞcią desorbera do kondensatora (KNDABS). W kondensatorze nastĊpuje koĔcowe odseparowanie CO2. StrumieĔ
dwutlenku wĊgla zostaje skierowany do instalacji sprĊĪania. W instalacji skáadającej siĊ z czterosekcyjnej sprĊĪarki gaz zostaje sprĊĪony do ciĞnienia
15 MPa. Po ostatecznym scháodzeniu dwutlenek wĊgla zostaje przetransportowany do miejsca skáadowania.
Desorpcja to proces, do którego przebiegu potrzebne jest doprowadzenie
duĪych iloĞci ciepáa (w tym przypadku poĞrednio przez re-boiler). W trakcie
planowania koncepcji moĪliwych rozwiązaĔ dostarczania ciepáa opracowano
dwa warianty zasilania zewnĊtrznego opartego o paliwo gazowe. Te rozwiązania pozwalają na rozszerzenie puli moĪliwych technologii i są w opozycji do
klasycznych rozwiązaĔ wymuszających ingerencjĊ w ciąg technologiczny istniejących lub planowany bloków wytwórczych.

4. Opis instalacji zewnĊtrznego zasilania instalacji
separacji CO2
W rozwiązaniach klasycznych bĊdących obiektem analiz autorów w [5,12],
ciepáo dostarczane do procesu desorpcji zostaje pobrane z upustu turbiny parowej bloku wytwórczego. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie dodatkowych komponentów wytwarzających ciepáo, co skutkuje mniejszymi nakáadami
inwestycyjnymi. Podstawową wadą tego rozwiązania jest jednak koniecznoĞü
odpowiedniego zaprojektowania turbiny parowej pozwalającego na realizacjĊ
znacznego upustu pary o okreĞlonych parametrach kierowanych bezpoĞrednio
do re-boilera zabudowanego przy kolumnie desorbera. Skutkiem tego zabiegu
byáoby zmniejszenie przekrojów poprzecznych w czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny,
które pozwalają na zachowanie wysokiej sprawnoĞci przy minimalnym przepáywie strumienia pary, co jednoczeĞnie wyklucza prowadzenie eksploatacji
przy duĪych przepáywach w chwili braku poboru pary do procesu desorpcji. Ze
wzglĊdu na wady klasycznego rozwiązania w literaturze przedmiotu rozwaĪane
są inne alternatywne formy dostarczania ciepáa do procesu desorpcji. MoĪliwym
do zastosowania wariantem jest wariant z zewnĊtrznym Ĩródáem ciepáa w postaci kotáa zasilanego biomasą [18]. Kolejnym moĪliwym rozwiązaniem jest tak
jak w [14,7,8] zaangaĪowanie zespoáu turbiny gazowej. Para wymagana do
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procesu desorpcji produkowana jest w kotle odzyskowym zasilanym spalinami
opuszczającymi turbinĊ gazową. Koncepcja oparta na zespole turbiny gazowej
jest przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale.

4.1. Zespóá turbiny gazowej wraz z parowaczem (wariant A)
RozwaĪanym w ramach analiz wariantem jest poáączenie zespoáu turbiny
gazowej wraz z parowaczem, który pozwala na przekazanie wymaganego strumienia pary bezpoĞrednio do absorpcyjnej instalacji separacji. Schemat proponowanego rozwiązania o sygnaturze A zamieszczono na rysunku 3. Zespóá turbiny gazowej skáada siĊ ze: sprĊĪarki, której sprĊĪ wynosi 20, komory spalania,
zasilanej paliwem gazowym o skáadzie: CH4: 0.9733, C2H6: 0.0081, C3H8:
0.0046, C4H10: 0.0026, CO2: 0.0028, N2: 0.0086, oraz ekspandera. Parowacz
odpowiada za wytwarzanie strumienia pary nasyconej kierowanej bezpoĞrednio
do re-boilera instalacji separacji. Zdefiniowane wielkoĞci charakterystyczne
zamieszczono w tabeli 2.

Rys. 3. Schemat wariantu A: zespóá turbiny gazowej wraz z parowaczem

4.2. Zespóá turbiny gazowej wraz z obiegiem parowym (wariant B)
Drugim rozpatrywanym wariantem umoĪliwiającym realizowanie dostaw
ciepáa na potrzeby desorpcji w ramach zewnĊtrznego zasilania jest ukáad turbiny
gazowej zespolony z obiegiem parowym. Schemat wariantu B zamieszczono na
rysunku 4. Jednym z podstawowych zaáoĪeĔ jest zaangaĪowanie turbiny gazowej o takich samych parametrach jak w wariancie A. Dodatkowymi zaáoĪeniami wynikającymi z rozbudowania wariantu są: sprawnoĞü izentropowa turbiny
parowej przeciwprĊĪnej wynosząca 90%, oraz temperatura pary przegrzanej
wynosząca 527 °C. W kotle odzyskowym wystĊpuje minimalne spiĊtrzenie
temperatur czynników (tzw. pinch point) wraz z niedogrzewem wody na wlocie
do walczaka (tzw. approach point) [8] wynoszące 5 K. Elementami skáadowymi
obiegu parowego są: jednoprĊĪny kocioá odzyskowy oraz turbina przeciwprĊĪ-
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na, z której kierowany jest bezpoĞrednio strumieĔ pary do re-boilera w celu
prawidáowego przebiegu procesu desorpcji.
Tabela 2. ZaáoĪenia dot. wariantu A
WielkoĞü
WartoĞü opaáowa gazu
ziemnego,

Temperatura powietrza pobieranego
z otoczenia

Temperatura paliwa
Temperatura spalin za
komorą spalania
Temperatura paliwa
Temperatura pary
CiĞnienie otoczenia
CiĞnienie podawanego
paliwa

WartoĞü

Jednostka

48.82

MJ/kg

15

϶C

15

϶C

1 430

϶C

15

϶C

130
0.1013

϶C
MPa

3.5

MPa

WielkoĞü
WskaĨnik iloĞü powietrza
cháodzącego, z tego:
- do cháodzenia pierwszego stopnia ekspandera
- do cháodzenia drugiego
stopnia ekspandera
- do cháodzenia trzeciego
stopnia ekspandera
WskaĨnik iloĞü powietrza
cháodzącego drugi stopieĔ
ekspandera
CiĞnienie pary
SprawnoĞü izentropowa
turbiny gazowej
SprawnoĞü izentropowa
sprĊĪarki powietrza
SprawnoĞü generatora
SprĊĪ
Minimalne spiĊtrzenie
temperatur w parowaczu

WartoĞü

Jednostka

0.5
0.35
0.15

-

270.66

kPa

90

%

88

%

99
20

%
-

5

K

Rys. 4. Schemat wariantu B: zespóá turbiny gazowej wraz z obiegiem parowym

Badania zostaáy zrealizowane dla zmiennej wartoĞci energocháonnoĞci procesu desorpcji qdes. WielkoĞü ta uzmienniana byáa w zakresie wartoĞci od 2 do
4 MJ/kgCO2.
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5. Analiza termodynamiczna
5.1. WskaĨniki oceny termodynamicznej
W celu przeprowadzenia analizy porównawczej zdefiniowano poszczególne
sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej dla omówionych w punkcie 4.1
oraz 4.2 wariantów. W tabeli 3 zamieszczono sformowane zaleĪnoĞci.
Tabela 3. Zdefiniowane wskaĨniki oceny termodynamicznej ukáadu
SprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej brutto bloków 900 MW zintegrowanych z instalacją
separacji oraz ukáadami zewnĊtrznego zasilania
Wariant A

Șel, B

N el,ST  N el,GT
,
E  E
chc

Wariant B

Șel, B

(1)

chg

N el,ST  N el,GT  N el,BPST
,
E chc  E chg

(2)

SprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej netto bloków 900 MW zintegrowanych z instalacją
separacji oraz ukáadami zewnĊtrznego zasilania
Wariant A

Șel, N

N el,ST  N el,GT  ( N aux,ST  N aux,SEP )
,
E chc  E chg

Wariant B

Șel, N

N el,ST  N el,GT  N el,BPST  ( N aux,ST  N aux,BPST  N aux,SEP )
,
E chc  E chg

(3)

(4)

SprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej Ĩródeá zewnĊtrznych wytwarzających parĊ na potrzeby procesu desorpcji
Wariant A

Șel, B, AB

Nel,GT
,
Echg

Wariant B

Șel, B, AB

Nel,GT  Nel,BPST
E chg

(5)

,

(6)

Zastosowane oznaczenia:
N el,ST - moc turbiny parowej, N el,GT - moc turbiny gazowej, N el,BPST -moc turbiny

parowej przeciwprĊĪnej, N aux, ST - moc potrzeb wáasnych turbiny parowej,
- moc potrzeb wáasnych turbiny gazowej N aux, SEP - moc potrzeb wáasnych
N
aux, GT

ukáadu separacji, N
moc potrze wáasnych turbiny parowej przeciwprĊĪnej,
Echc - strumieĔ energii chemicznej wĊgla, Echg - strumieĔ energii chemicznej
aux, BPST

gazu, K el, B - sprawnoĞü brutto, K el, N - sprawnoĞü netto, K el, B, AB - sprawnoĞü brutto
zewnĊtrznego Ĩródáa , K el, N, AB - sprawnoĞü netto zewnĊtrznego Ĩródáa.
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5.2. Rezultaty analizy
W niniejszym punkcie zostaáy zgromadzone wyniki obliczeĔ sprawnoĞci
zdefiniowanych zaleĪnoĞciami (1)-(6). Uzyskane charakterystyki zostaáy zestawione ze sprawnoĞciami uzyskiwanymi dla niezintegrowanego bloku odniesienia, którym jest blok o mocy 900 MW opisany szerzej w punkcie 2.
Wszystkie analizy odbywaáy siĊ dla zmiennej wartoĞci energocháonnoĞci
procesu desorpcji qdes.
Charakterystyka zamieszczona na rysunku 5 to zestawienie sprawnoĞci
brutto oraz netto wytwarzania energii elektrycznej bloków 900 MW zintegrowanych z instalacją separacji dwutlenku wĊgla oraz wariantami A oraz B zewnĊtrznego zasilania. Spadek sprawnoĞci brutto ukáadu zintegrowanego w odniesieniu do sprawnoĞci brutto bloku referencyjnego w funkcji wzrostu energocháonnoĞci qdes wynika ze znaczenia efektywnoĞci zastosowania w ukáadzie
gazu ziemnego, która to jest niĪsza od efektywnoĞci wykorzystania wĊgla (im
wyĪsza moc turbiny gazowej tym niĪsza sprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej brutto). Wygenerowany w przybliĪeniu staáy rozkáad wartoĞci sprawnoĞci netto wytwarzania energii elektrycznej w funkcji wskaĨnika qdes qdes jest
rezultatem niewielkiego wpáywu tego wskaĨnika na wielkoĞü mocy potrzeb
wáasnych, która jest sumą potrzeb wáasnych bloku 900 MW, absorpcyjnej instalacji separacji oraz instalacji sprĊĪania CO2. Natomiast w wariancie B gdzie
zastosowano zespóá turbiny gazowej wraz z obiegiem parowym, sprawnoĞü
netto wzrasta wraz ze wzrostem wskaĨnika energocháonnoĞci qdes.
SprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej Ĩródeá zewnĊtrznych wytwarzających parĊ na potrzeby procesu desorpcji podane zostaáy w tabeli 4. Ze
wzglĊdu na zastosowanie turbiny gazowej jako podstawowego elementu ukáadu
zewnĊtrznego zasilania w ciepáo re-boilera przy kolumnie desorbera uzyskiwanie sprawnoĞci tych komponentów są relatywnie wysokie. OczywiĞcie dla wariantu B, gdzie dodatkowo wystĊpuje obieg parowy o wysokich parametrach
pary kierowanej na áopatki turbiny przeciwprĊĪnej sprawnoĞci są wyĪsze niĪ
uzyskiwane przez samodzielną turbinĊ gazową.
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Rys. 5. Charakterystyka sprawnoĞci w funkcji wskaĨnika zapotrzebowania na ciepáo procesu
desorpcji, A: SprawnoĞü brutto, netto w wariancie A, B: SprawnoĞü brutto, netto w wariancie B
Tabela 4. Zestawienie sprawnoĞci zewnĊtrznych Ĩródeá zasilania procesu desorpcji

K el, AB
Wariant A
Wariant B

38.74%
48.09%

6. Analiza ekonomiczna
6.1. WskaĨniki oceny efektywnoĞci ekonomicznej
Rozpatrywane trzy warianty jednostki wytwórczej, tj. blok 900 MW w wariancie referencyjnym, czyli bez integracji z instalacją absorpcyjnego wychwytu
dwutlenku wĊgla, blok 900 MW zintegrowany z instalacją oraz wariantem
A Ĩródáa zewnĊtrznego zasilania procesu desorpcji oraz blok 900 MW zintegrowany z wariantem B zespoáu turbiny gazowej wraz z obiegiem parowym
zostaáy objĊte analizami ekonomicznymi. W analizach wykorzystano metodĊ
dyskontowego badania efektywnoĞci ekonomicznej jednoczeĞnie wykorzystując
wskaĨnik, którym jest graniczna cena sprzedaĪy energii elektrycznej. WartoĞü
tego wskaĨnika okreĞla minimalną cenĊ sprzedaĪy, dla której inwestycja jest
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rentowna. Graniczna cena sprzedaĪy energii elektrycznej zostaáa zdefiniowana
w nastĊpujący sposób:
Celgr Cel ( NPV 0),
(7)
gdzie: NPV- wartoĞü zaktualizowana netto, wyznaczana z zaleĪnoĞci:

NPV

6 tt

N
0

CFt
(1  r ) t

,

(8)

gdzie: CF – przepáywy pieniĊĪne, r – stopa dyskonta, t – kolejny rok rozwaĪaĔ
od momentu rozpoczĊcia budowy ukáadu.
Metoda dyskontowa wiąĪe siĊ z wyznaczeniem przepáywów pieniĊĪnych
(CF) netto dla okresu t czyli dla kaĪdego roku związanego z inwestycją, zarówno w czasie budowy jak i samej eksploatacji.
Przepáywy pieniĊĪne (CF) definiowane są zaleĪnoĞcią:
CFt [ J  S  ( Kop  Pd  Kobr )  A  L]t ,
(9)
gdzie: J- nakáady inwestycyjne, S – przychody ze sprzedaĪy, Kop – koszty operacyjne, Pd – podatek dochodowy, Kobr– zmiana kapitaáu obrotowego, A – amortyzacja, L – wartoĞü likwidacyjna.
W przypadku analizowanego wariantu referencyjnego nakáady inwestycyjne (J) zostaáy wyznaczone na podstawie wskaĨnika jednostkowych nakáadów
inwestycyjnych (i). WskaĨnik ten okreĞla caáoĞciowy nakáad inwestycyjny
przypadający na 1 kW mocy elektrycznej brutto zainstalowanej w ukáadzie, w
relacji:
J REF iREF  N el ,ST .
(10)
W przypadku bloku 900 MW zintegrowanego z kolejnymi wariantami zewnĊtrznego Ĩródáa zasilania (Wariant A i B) wskaĨnik jednostkowych nakáadów
inwestycyjnych jest relatywnie wyĪszy w stosunku do wariantu referencyjnego
ze wzglĊdu na zwiĊkszenie iloĞci elementów, a w tym instalacji separacji dwutlenku wĊgla oraz Ĩródáa wytwarzania ciepáa. W przypadku ukáadu referencyjnego iREF zaáoĪono na poziomie 5050 PLN/kWb. Nakáady jednostkowe jednostek zintegrowanych z instalacją separacji i zespoáem turbiny gazowej róĪnią siĊ
miĊdzy sobą i zaleĪą od energocháonnoĞci instalacji separacji. WielkoĞci jednostkowego nakáadu w zaleĪnoĞci od wskaĨnika energocháonnoĞci qdes przedstawiono w tabeli 5. Jednostkowe nakáady inwestycyjne dla wariantu A oznaczono symbolem iA, a dla wariantu B iB. W przypadku wariantów A i B konieczne jest uwzglĊdnienie puli nakáadów inwestycyjnych na ukáadu turbiny
gazowej (JUGT) oraz w wariancie B dodatkowo nakáadów na obieg parowy
(JBPST). W celu okreĞlenia potrzebnych nakáadów zastosowano zaleĪnoĞci:
Dla Wariantu A:
J i  N el ,ST  J UGT ,
(11)
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Dla Wariantu B:

J

i  N el ,ST  J UGT  J BPST ,

(12)
Nakáady inwestycyjne na ukáady generujące ciepáa dla procesu desorpcji zaleĪą bezpoĞrednio od wielkoĞci charakteryzujących turbinĊ gazową wraz z wymiennikami i przedstawiono za pomocą zaleĪnoĞci:
J UGT B  [lGT  iGT  N el ,GT  44204  ( kA) 0,6 ] ,
(13)
gdzie: B – wspóáczynnik kosztu zabudowy [15], (przyjĊto B=2), lGT – liczba
zabudowaych turbin gazowych, , (NelGT)n – nominalna moc elektryczna turbiny
gazowej, kA – przewodnoĞü cieplna, W/K. iGT – jednostkowy koszt zakupu
turbiny gazowej okreĞlony zaleĪnoĞcią:
iUGT 21346  ( N el ,GT ) n0, 271 ,
(14)
WieloĞü nakáadów inwestycyjnych na czĊĞü parową w wariancie B okreĞlono przy wykorzystaniu zaleĪnoĞci:
J BPST 9744  Q 0,3122 ,
(15)
gdzie: Q - strumieĔ ciepáa uzyskiwany z obiegu parowego kotáa odzyskowego
[19].
Tabela 5. Jednostkowe nakáady inwestycyjne PLN/kWb, w badanych wariantach

iA
iB

2.00
4299
4111

2.25
4231
4029

2.50
4156
3940

2.75
4081
4518

qdes
3.00
4001
4444

3.25
3933
4382

3.50
3868
4323

3.75
3802
4262

4.00
3791
5004

WskaĨniki jednostkowych nakáadów inwestycyjnych zostaáy wyznaczono
na podstawie literatury przedmiotu [16-23]. JednoczeĞnie te same pozycje literaturowe pozwoliáy na okreĞlenie dla celów analizy wielkoĞci jednostkowych
kosztów eksploatacyjnych badanych wariantów, które zamieszczono w tabeli
z podstawowymi zaáoĪeniami do analizy ekonomicznej. Przedstawione w zaleĪnoĞci (11) przepáywy pieniĊĪne, poza nakáadami inwestycyjnymi (J), wpáywają na opáacalnoĞü inwestycji ze wzglĊdu na to, Īe są one skorelowane z charakterystykami termodynamicznymi ukáadów. W trakcie badaĔ naleĪy przyjąü
zaáoĪenia o charakterze mikroekonomicznym, które warunkują funkcjonowanie
ukáadu w sektorze elektroenergetyki systemowej. Najistotniejsze zaáoĪenia zawiera tabela 6. Zasadniczym aspektem analizy jest zaáoĪenie wiĊkszych wartoĞci kosztów eksploatacji oraz utrzymania, kosztów remontów, czy teĪ kosztów
związanych z zatrudnieniem przy jednostkach zintegrowanych z instalacją separacji. Przeprowadzana analiza ma za zadanie uwierzytelnienie korzyĞci ekonomicznych zastosowania integracji jednostki wytwórczej z instalacją separacji
wraz z zewnĊtrznym Ĩródáem zasilania w ciepáo procesu desorpcji w stosunku
do ewentualnych kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych.
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Tabela 6. ZaáoĪenia do analizy ekonomicznej
Wyszczególnienie
Czas pracy ukáadu w roku
Jednostkowe nakáady inwestycyjne
Okres budowy

Jednostka

REF

h/a
PLN/kW mocy
zainstalowanej

Wariant A
8000

5050

(Patrz Tabela 5)

lata

3

Rozdziaá nakáadów inwestycyjnych na
kolejne lata budowy

%

30/50/20

Udziaá Ğrodków wáasnych

%

20

Udziaá kredytu komercyjnego

%

80

Rzeczywiste oprocentowanie kredytu
komercyjnego

%

6

Czas spáaty kredytu komercyjnego

lata

10

Okres eksploatacji

lata

20

%

6.2

Stopa dyskonta
Jednostkowe koszty eksploatacji
i utrzymania

PLN/MWh

Wariant B

25

51

Cena wĊgla

PLN/GJ

15.22

Cena gazu ziemnego

PLN/GJ

39.10

Jednostkowe zatrudnienie (przypadające
na 1 MW zainstalowanej mocy na
paliwie wĊglowym oraz paliwie gazowym)

os./MW

MiesiĊczne wynagrodzenie z narzutami

PLN/etat/m-c

5000

ĝrednia stawka amortyzacji

%

6.67

WartoĞü likwidacyjna w odniesieniu do
nakáadów inwestycyjnych

%

20

Stopa podatku dochodowego

%

19

0.4

60

0.5

W trakcie analiz ekonomicznych dwie wielkoĞci traktowano jako zmienne
decyzyjne. Pierwszą, analogicznie do analizy termodynamicznej byá wskaĨnik
energocháonnoĞci procesu desorpcji, analizowany w przedziale od 2 do 4
MJ/kgCO2. Analizy prowadzono dla dwóch wartoĞci ceny uprawnieĔ do emisji,
tj. dla 50 oraz 250 PLN/MgCO2.
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6.2. Rezultaty analizy
Na rys. 6 zestawiono charakterystyki granicznej ceny sprzedaĪy energii
elektrycznej w funkcji wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji. Przedstawione charakterystyki dotyczą dwóch scenariuszy, które zakáadają ceny
uprawnieĔ do emisji dwutlenku wĊgla na poziomach:Cue = 50 PLN/MgCO2 oraz
Cue = 250 PLN/MgCO2. Na wykresie liniami ciągáymi zaznaczono charakterystyki granicznej ceny sprzedaĪy energii uzyskanych wygenerowane dla ukáadu
referencyjnego. Odpowiednio linie przerywane: kreska krótka oraz kreska dáuga
odnoszą siĊ do wariantu A oraz wariantu B.
Wyniki analiz wskazują na znaczący wpáyw energocháonnoĞci procesu desorpcji na uzyskiwane wartoĞci ceny granicznej sprzedaĪy energii elektrycznej.
NiezaleĪnie od przyjmowanych do analiz wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci
wyniki analizy wskazują na przewagĊ wariantu A nad wariantem B. RóĪnice
pomiĊdzy granicznymi cenami sprzedaĪy energii elektrycznej uzyskanymi dla
dwóch wariantów są jednak wyĪsze w zakresie wyĪszych wartoĞci wskaĨnika
energocháonnoĞci procesu desorpcji. W odniesieniu do bloku referencyjnego
w przypadku rozwiązaĔ zintegrowanych z instalacjami separacji wartoĞü
wskaĨnika efektywnoĞci ekonomicznej w niewielkim stopniu zaleĪy od ceny
uprawnienia do emisji. Wynika to oczywiĞcie z istotnie mniejszej emisji dwutlenku wĊgla w przypadku ukáadów zintegrowanych. Miejsca przeciĊcia odpowiednich charakterystyk (uzyskanych dla tych samych wartoĞci cen uprawnieĔ)
dla ukáadów zintegrowanych z instalacjami separacji z charakterystykami
otrzymanymi na podstawie analiz ukáadu referencyjnego pozwalają na odczytanie wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji przy jakich integracja bloku wedáug analizowanych wariantów jest ekonomicznie uzasadniona.
I tak: inwestycja w blok wedáug wariantu A przy cenie uprawnieĔ na poziomie
250 PLN/MgCO2 jest uzasadniona jeĞli wartoĞü wskaĨnika energocháonnoĞci
nie bĊdzie przekraczaü poziomu 3,05 MJ/kgCO2. W przypadka wariantu B przy
cenie uprawnieĔ do emisji na poziomie 250 PLN/MgCO2 integracja byáaby
uzasadniona jeĞli wartoĞü wskaĨnika energocháonnoĞci nie byáaby wyĪsza od
2.35 MJ/kgCO2. Przy cenie wynoszącej 50 PLN/MgCO2 integracja zgodna
z wariantem A oraz wariantem B mogáaby byü rentowna wzglĊdem ukáadu referencyjnego przy wartoĞciach wskaĨników energocháonnoĞci znacznie niĪszych
od 2 MJ/kgCO2.
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Rys. 6. Charakterystyka granicznej ceny sprzedaĪy w funkcji wskaĨnika zapotrzebowania
na ciepáo procesu desorpcji

7. Wnioski
Analizowane w rozdziale alternatywne rozwiązania zasilania w ciepáo proces desorpcji wydają siĊ aktualnie interesujące gáównie z technicznego powodu.
Wynika to gáównie z zalety zaangaĪowania do produkcji ciepáa Ĩródeá zewnĊtrznych, czego konsekwencją jest brak ingerencji w obieg parowy bloku
energetycznego. Wysoka cena gazu ziemnego w duĪych iloĞci wymaganego do
zasilania ukáadów zgodnych z wariantami opartymi o wykorzystanie ukáadów
turbin gazowych przesądza o niekorzystnych rezultatach analiz ekonomicznych.
Kluczowym czynnikiem mogącym decydowaü w przyszáoĞci o atrakcyjnoĞci
analizowanych rozwiązaĔ bĊdzie energocháonnoĞü procesu desorpcji. Obecnie
moĪliwe do uzyskania wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci zawierają siĊ
w przedziale od 3 do 4 MJ/kgCO2. Inwestycja w analizowane rozwiązania przy
takim poziomie wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci mogáaby byü uzasadniona wyáącznie przy wysokich cenach uprawnieĔ do emisji. MoĪliwoĞci wzrostu
sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej, a co za tym idzie poprawy charakterystyk ekonomicznych doszukiwaü naleĪy siĊ w optymalizacji ukáadu,
gáównie w zakresie wykorzystania ciepáa odpadowego.
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Przedstawione w rozdziale wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.
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OCENA MOĩLIWOĝCI ZWIĉKSZENIA
SPRAWNOĝCI BLOKU DWUPALIWOWEGO
ZINTEGROWANEGO Z ABSORPCYJNĄ
INSTALACJĄ SEPARACJI CO2 POPRZEZ
ZABUDOWĉ MODUàU ORC
Janusz Kotowicz, àukasz Bartela, Dorota Mikosz, Mateusz BrzĊczek
Politechnika ĝląska, Instytut Maszyn i UrządzeĔ Energetycznych
ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice
W tym rozdziale przedstawiono rezultaty analiz termodynamicznych zrealizowanych dla
bloku wĊglowego na parametry nadkrytyczne o mocy elektrycznej brutto 900 MW zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2 oraz ukáadem gazowo-parowym. W ramach ukáadu
gazowo-parowego generowana jest para, która wykorzystywana jest dla realizacji procesu desorpcji. Wysokie ciĞnienie tej pary umoĪliwia wczeĞniejsze zasilenie nią turbiny parowej przeciwprĊĪnej, w której para rozprĊĪą siĊ do ciĞnienia wymaganego dla procesu desorpcji. Taki
wariant integracji, zakáadający wykorzystanie zewnĊtrznego Ĩródáa ciepáa stanowi alternatywĊ dla
wariantu klasycznego zakáadającego dla realizacji procesu desorpcji pobór pary z upustu turbiny
parowej. Zasadniczą wadą analizowanego wariantu jest koniecznoĞü uĪytkowania duĪych iloĞci
drogiego paliwa, jakim jest gaz ziemny. Zasadniczym celem analiz byáa ocena moĪliwoĞci zwiĊkszenia sprawnoĞci bloku poprzez uĪyteczne wykorzystanie ciepáa odpadowego spalin opuszczających kocioá odzyskowy ukáadu gazowo-parowego. Przeanalizowany wariant zakáadaá zasilanie
spalinami moduáu ORC. Oceny sposobu podwyĪszenia sprawnoĞci dokonano przy wykorzystaniu
zdefiniowanych w pracy wskaĨników efektywnoĞci termodynamicznej. AnalizĊ przeprowadzono
dla róĪnych wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji. WielkoĞü uzmienniano
w zakresie wartoĞci od 2 do 4 MJ/kgCO2.

1. WstĊp
RównoczeĞnie z rozwojem cywilizacji nastĊpuje gwaátowny wzrost zapotrzebowania na pierwotne noĞniki energii. Wynikiem tego wzrastającego popytu
jest zwiĊkszająca siĊ emisja gazów cieplarnianych zwáaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych. Za dziaáaniami mającymi na celu ograniczenie emisji
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gazów cieplarnianych przemawia teza mówiąca o negatywnych skutkach nadmiernej emisji, mających odzwierciedlenie w zaobserwowanym w ostatnich
dekadach dynamicznym wzroĞcie Ğredniej temperatury atmosfery. Wynikiem
szeregu dziaáaĔ mających na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia jest
miĊdzy innymi wprowadzenie w paĔstwach Unii Europejskiej szeregu aktów
prawnych ukierunkowujących branĪĊ energetyczną ku dekarbonizacji oraz
wprowadzaniu technologii niskoemisyjnych.
Aktualnie pracujące wĊglowe jednostki wytwórcze naleĪące do sektora
elektroenergetyki systemowej z uwagi na niekorzystne charakterystyki ekologiczne bĊdą musiaáy zostaü poddane niezbĊdnym modernizacjom. W obrĊbie
bloków nowoprojektowanych nadrzĊdnym wyzwaniem pozostaje wzrost
sprawnoĞci [1]. Skutkiem podwyĪszenia sprawnoĞci bĊdzie takĪe spadek emisji
dwutlenku wĊgla do atmosfery. Przy obecnie przyjĊtych obostrzeniach eksploatowane jednostki wytwórcze jak i jednostki nowopowstające muszą zostaü dostosowane do przeprowadzenia w przyszáoĞci integracji z instalacjami separacji
CO2. Obecnie rozwijane są trzy technologie wychwytu dwutlenku wĊgla. Technologia pre-combustion polega na utlenieniu pierwiastka wĊgla przed zasadniczym procesem spalenia, a nastĊpnie usuniĊciu z paliwa związku CO2, technologia post-combustion poleg na separacji związku CO2 po procesie spalania,
natomiast oxy-fuel combustion polega na spalaniu paliwa w atmosferze utleniacza o podwyĪszonym udziale tlenu [6].
W obrĊbie wymienionych technologii separacji wykorzystaü moĪna wiele
metod separacji. Jedną z nich jest metoda absorpcji chemicznej. Co waĪne juĪ
teraz moĪne ona zostaü zaimplementowana do komercyjnego wykorzystania.
W rozdziale poddano analizie jednostkĊ wytwórcza o mocy 900 MW zintegrowaną z instalacją wychwytu CO2 wykorzystującą wáaĞnie metodĊ absorpcji
chemicznej. Ze wzglĊdu na wymagania komponentu separacyjnego wynikające
z koniecznoĞci doprowadzenia ciepáa dla realizacji procesu desorpcji ukáad
zostaá nadbudowany zespoáem turbiny gazowej w dwóch wariantach. W ramach
rozwiniĊcia struktury bloków zaproponowano wáączenie do ukáadów siáowni
ORC (Organic Rankine Cycle) z czynnikiem niskowrzącym. Przeprowadzono
analizĊ termodynamiczną zaproponowanych rozwiązaĔ przyjmując zmienną
wartoĞü wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji (procesu regeneracji
nasyconego sorbentu) w zakresie od 2 do 4 MJ/kgCO2.

2. Charakterystyka bloku o mocy 900 MW
Ukáadem referencyjnym jest blok na parametry nadkrytyczne o mocy
900 MW. Jest to jednostka, której struktura oraz wielkoĞci charakterystyczne
w niedalekiej przyszáoĞci bĊdą proponowane dla bloków energetycznych.
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Schemat bloku referencyjnego zamieszczono na rysunku 1. WielkoĞci charakterystyczne oraz zaáoĪenia do analizy przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 1. Schemat bloku o mocy 900 MW

Jednostka referencyjna zasilana jest wĊglem kamiennym. Kocioá parowy
wyposaĪony jest w pojedynczy przegrzewacz pary wtórnej. Para kierowana jest
do zespoáu turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej skáadającej siĊ sekcji
wysokoprĊĪnej, ĞrednioprĊĪnej oraz sekcji niskoprĊĪnej dwuprzepáywowej.
Para z upustów turbiny trafia do scháadzacza pary (SC), trzech wymienników
regeneracyjnych wysokoprĊĪnych (HR), odgazowywacza (DA) oraz czterech
wymienników regeneracyjnych niskoprĊĪnych (LR).

3. Charakterystyka instalacji separacji CO2
Ze wzglĊdu na wymogi stawiane przez unijnych decydentów [2-5] jednostki
wytwórcze juĪ w fazie projektowej powinny byü dostosowane do integracji
z instalacjami separacji dwutlenku wĊgla. Analizowany blok o mocy 900 MW
zostaá zintegrowany z absorpcyjną instalacją separacji. Schemat proponowanego moduáu separacyjnego pokazano na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat moduáu separacyjnego

Gáównymi elementami instalacji opartej o metodĊ absorpcji chemicznej są
dwie kolumny: pierwsza to kolumna absorbera, w której zachodzi proces za-

78
90

Janusz Kotowicz et al.

wiązania związku wĊglowego z dostarczanym do kolumny sorbentem monoetanolaminy (MEA) [7,8]; drugą jest kolumna desorbera bĊdąca miejscem odseparowania pod wpáywem ciepáa z zewnątrz dwutlenku wĊgla z MEA.
Tabela 1. WielkoĞci charakterystyczne oraz zaáoĪenia dotyczące bloku o mocy 900 MW
WielkoĞü
WartoĞü opaáowa paliwa

WartoĞü Jednostka
23.93

MJ/kg

Wilgoü (w paliwie)

9

%

Popióá (w paliwie)

20

WĊgiel (w paliwie)

WielkoĞü

2.2

MPa

Przyrost temperatur skroplin w
wymiennikach regeneracyjnych
niskoprĊĪnych

120.7

K

%

Przyrost temperatur w wymienniku
regeneracyjnym HR1

41.9

K

59.9

%

Przyrost temperatur w wymienniku
regeneracyjnym HR3

28.4

K

5

%

Przyrost temperatur w scháadzaczu
pary

5.0

K

Wodór (w paliwie)

3.8

%

3.0

K

Azot (w paliwie)

1.2

%

2.0

K

1

%

10

K

Temperatura pary ĞwieĪej

650

°C

SprawnoĞü wymienników regeneracyjnych oraz scháadzacza pary

99.5

%

CiĞnienie pary ĞwieĪej

30

MPa

Straty przepáywu w rurociągach
pary do wymienników regeneracyjnych oraz scháadzacza

2.0

%

Temperatura pary przegrzanej

670

°C

Strata przepáywu w rurociągu pary
od scháadzacza do wymiennika
generacyjnego HR1

1.0

%

CiĞnienie pary przegrzanej

5.9

MPa

Straty przepáywu w rurociągach
pary przegrzanej

1.7

%

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci H turbiny

90.0

%

Straty mechaniczne turbiny

0.32

MW

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci I turbiny

92.0

%

Strata ciĞnienia czynnika obiegowego w kotle

4.2

MPa

SprawnoĞü wewn. grup stopni
czĊĞci L turbiny

85.0

%

Strata ciĞnienia pary w przegrzewaczu wtórnym

0.3

MPa

SprawnoĞü wewn. ostatniej
grupy stopni czĊĞci L turbiny

80.0

%

CiĞnienie pary w skraplaczu

5

kPa

SprawnoĞü generatora

98.8

%

Temperatura wody zasilającej
kocioá

310

°C

SprawnoĞü wewnĊtrzna pomp

85.0

%

CiĞnienie w odgazowywaczu

1.15

MPa

Tlen (w paliwie)

Siarka (w paliwie)

CiĞnienie za pompą skroplin

WartoĞü Jednostka

SpiĊtrzenia temperatur w wymiennikach regeneracyjnych LR1, LR2,
LR3 i LR4
SpiĊtrzenia temperatur w wymiennikach regeneracyjnych WR1,
WR2 i WR3
Przecháodzenie skroplin w wymiennikach WR1, WR2 i WR3
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Spaliny przed wprowadzeniem do kolumny absorbera podlegają procesowi
gáĊbokiego odsiarczania. W kolumnie absorbera spaliny obmywane są strumieniem wodnego roztworu aminy. Skáadniki spalin, które nie reagują z MEA zostają odtransportowane i uwolnione do atmosfery w górnej czĊĞci kolumny.
Dwutlenek wĊgla związany z MEA zostaje przetransportowany przez pompĊ
oraz wymiennik ciepáa do kolumny desorbera. W desorberze nastĊpuje wyizolowanie CO2 z sorbentu przy udziale ciepáa dostarczanego z zewnątrz poĞrednio
przez re-boiler. StrumieĔ dwutlenku wĊgla wraz z parą wodną zostaje przetáoczony do górnej czĊĞci kolumny desorbera, a nastĊpnie opuszczając ją trafia na
wymiennika ciepáa, gdzie nastĊpuje wykroplenie pary wodnej. StrumieĔ CO2
trafia do instalacji sprĊĪania. Instalacja sprĊĪania skáadająca siĊ z czterech sekcji sprĊĪania pozwala na uzyskanie ciĞnienia CO2 na poziomie 15 MPa. Po
opuszczeniu sekcji sprĊĪania CO2 jest transportowany do miejsca skáadowania.
Z punktu widzenia efektywnoĞci bloku zintegrowanego z instalacją separacji kluczowym procesem jest proces desorpcji, który wymaga doprowadzenia
do instalacji znacznych iloĞci ciepáa. StrumieĔ ciepáa doprowadzany jest poĞrednio przez wykorzystanie wymiennika ciepáa (re-boilera). Warianty instalacji
separacji zintegrowanej z jednostką wytwórczą zakáadają realizacjĊ dostaw
ciepáa wraz z parą ze Ĩródeá zewnĊtrznych. W rozwaĪaniach literaturowych
[9,10] autorzy analizują moĪliwoĞü pozyskania strumienia pary z upustu turbiny
parowej jednostki nadbudowywanej tą instalacją. Autorzy wskazują na zaletĊ
tego rozwiązania, którą jest brak dodatkowych elementów w strukturze jednostki wytwórczej, które warunkują zwiĊkszenie nakáadów inwestycyjnych. Niewątpliwie wadą takiego rozwiązania jest koniecznoĞü poboru pary w znacznych
iloĞciach, co powoduje zmniejszenie mocy efektywnej turbiny parowej. Jest to
rozwiązanie zarezerwowane w szczególnoĞci dla jednostek nowopowstających
ze wzglĊdu na to, Īe juĪ w fazie projektów moĪna zadbaü o ograniczenie strat
w przepáywie pary przez czĊĞü niskoprĊĪną turbiny poprzez zmniejszenie przekrojów poprzecznych tej czĊĞci turbiny. Zabieg ten umoĪliwia osiąganie wysokich sprawnoĞci w warunkach minimalnego przepáywu pary, jednak eliminuje
moĪliwoĞü wydajnej eksploatacji podczas braku poboru pary do procesu desorpcji. Ze wzglĊdu na wskazane wady rozwiązania klasycznego zaczĊto zastanawiaü siĊ nad alternatywnymi moĪliwoĞciami zasilania w ciepáo procesu desorpcji. W literaturze przedmiotu rozwaĪane są ukáady z zewnĊtrznym Ĩródáem
ciepáa w postaci kotáa biomasowego [11]. Innym rozwiązaniem jest opisywany
w [12] wariant zakáadający wykorzystanie zespoáu turbiny gazowej, który jest
przedmiotem prezentowanej analizy.
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4. ZewnĊtrzne zasilanie instalacji separacji
dwutlenku wĊgla
4.1. Zespóá turbiny gazowej z parowaczem
W ramach ukáadu energetycznego celem realizacji procesu desorpcji zaproponowano wykorzystanie potencjaáu zespoáu turbiny gazowej. W wariancie
A zaprezentowanym na rysunku 3 wykorzystano poáączenie turbiny gazowej
z parowaczem w celu pozyskania pary kierowanej do re-boilera pracującego na
potrzeby instalacji separacji. W skáad turbiny gazowej wchodzą: sprĊĪarka,
komora spalania oraz ekspander turbiny. WielkoĞci charakterystyczne
dotyczące ukáadu zestawiono w tabeli 2.

Rys. 3. Schemat zespoáu turbiny gazowej wraz z parowaczem (wariant A)

4.2. Zespóá turbiny gazowej z obiegiem parowym
Istnieje moĪliwoĞü rozbudowania proponowanego wariantu A i uzyskanie
ukáadu gazowo-parowego, który produkuje parĊ w iloĞci wynikającej z zapotrzebowania instalacji separacji. Schemat proponowanego rozwiązania przedstawia rysunek 4. W skáad obiegu parowego zgodnie z [13] wchodzą: jednociĞnieniowy kocioá odzyskowy oraz turbina przeciwprĊĪna, która zaopatruje reboiler w wymagany strumieĔ ciepáa. ZaáoĪono, Īe w ramach obu wariantów
zaimplementowane są takie same turbiny gazowe o charakterystyce zaprezentowanej w tabeli 2. Ze wzglĊdu na rozbudowanie ukáadu do wariantu B naleĪy
przyjąü dodatkowe zaáoĪenia. W jednociĞnieniowym kotle odzyskowym niedogrzew wody na wlocie do walczaka (approach point) wynosi 5 K.
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Rys. 4. Schemat ukáadu gazowo-parowego (wariant B)
Tabela 2. WielkoĞci charakterystyczne oraz zaáoĪenia dotyczące wariantu A oraz B
WielkoĞü

WartoĞü Jednostka

WielkoĞü

WartoĞü

WartoĞü opaáowa
gazu ziemnego

48.82

MJ/kg

CH4

97.33

%

C2H6

0.81

%

C3H8

0.46

%

Temperatura
otoczenia

C4H10

0.26

%

Temperatura paliwa

CO2

0.28

%

Temperatura spalin za komorą spalania

N2

0.86

%

SprĊĪ

20

-

CiĞnienie
otoczenia

0.1013

CiĞnienie podawanego paliwa

WskaĨnik iloĞü powietrza cháodzącego
áopatki ekspandera, z tego:
- do cháodzenia pierwszego stopnia
- do cháodzenia drugiego stopnia
- do cháodzenia trzeciego stopnia

Jednostka

0.5
0.35
0.15

-

15

϶C

15

϶C

1 430

϶C

Temperatura pary

130

϶C

SprawnoĞü izentropowa turbiny gazowej

90

%

MPa

SprawnoĞü izentropowa sprĊĪarki powietrza

88

%

3.5

MPa

SprawnoĞü generatora

99

%

CiĞnienie pary

270.66

kPa

Minimalne spiĊtrzenie temperatur w parowaczu (pinch point)

5

K

WzglĊdna strata
ciĞnienia w przegrzewa-

1/5/1

%

powietrza

pobieranego

z

Podstawową wielkoĞcią decydującą o wielkoĞci strumienia ciepáa jaki musi
byü wygenerowany w Ĩródle zewnĊtrznym dla zasilania procesu desorpcji jest
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wskaĨnik energocháonnoĞci procesu desorpcji qdes. StrumieĔ ciepáa generowany
w Ĩródle zewnĊtrznym okreĞla jest zaleĪnoĞcią:


Q
TG


Q
des
Șreboiler

1
Șreboiler

 sp g CO2 R CO2 q des ,
m

(1)

gdzie: Qdes – strumieĔ ciepáa wymagany dla realizacji procesu desorpcji, MW,
K reboiler – sprawnoĞü wymiennika ciepáa - re-boilera (99%),

m sp – strumieĔ spa-

lin trafiających do instalacji separacji, kg/s, g CO2 – zawartoĞü CO2 w spalinach,
kgCO2/kgsp, RCO 2 – stopieĔ odzysku CO2 (90%).
Analiza przeprowadzona zostaáa przy zmiennych wartoĞciach wskaĨnika
energocháonnoĞci procesu desorpcji qdes. WielkoĞü tą uzmienniano w przedziale
wartoĞci od 2 do 4 MJ/kgCO2.
Na rysunku 5 zamieszczono charakterystyki sprawnoĞci brutto oraz netto
wytwarzania energii elektrycznej uzyskane dla wariantów A i B zintegrowanych z blokiem o mocy 900 MW wraz z instalacją separacji dwutlenku wĊgla.
WielkoĞci uzyskane w funkcji wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji
qdes, moĪna odnieĞü do sprawnoĞci bloku referencyjnego, gdzie separacja nie
jest prowadzona. SprawnoĞü brutto bloku 900 MW wynosi 49.10%, a netto
45.42%.
W wariantach A oraz B spadek sprawnoĞci brutto spowodowany jest zwiĊkszeniem strumienia energii chemicznej paliwa gazowego i wynika niĪszą efektywnoĞcią wykorzystania tego paliwa w odniesieniu do wĊgla. Skutkiem takiego zabiegu jest proporcjonalny spadek wielkoĞci sprawnoĞci wytwarzania energii eklektycznej wzglĊdem zwiĊkszającej siĊ mocy implementowanej turbiny.
StaáowartoĞciowy przebieg liniowy sprawnoĞci netto uzyskany dla wariantu A
w funkcji wskaĨnika qdes wynika z niewielkiego wpáywu energocháonnoĞci procesu desorpcji na wielkoĞü mocy potrzeb wáasnych caáego zintegrowanego
ukáadu. W wariancie B wzrost wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji
powoduje niewielki wzrost sprawnoĞci brutto oraz niewielki przyrost sprawnoĞci netto. RóĪnice w relacjach pomiĊdzy charakterystykami wygenerowanymi
dla obu wariantów wynikają z róĪnych poziomów efektywnoĞci wykorzystania
w dodatkowych ukáadach energii chemicznej paliw gazowych. SprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej Ĩródeá zewnĊtrznego zasilania w wariantach wynoszą odpowiednio: dla wariantu A 38.74%, dla wariantu B 48.09%. Ze wzglĊdu na wysokie temperatury spalin wyprowadzanych z ukáadów (punkt 5a), wynoszące odpowiednio dla wariantu A 152.27 °C oraz dla wariantu B 202.18 °C
i generowane w związku z tym wysokie straty energetyczne zasadna wydaje siĊ
nadbudowa ukáadów turbin gazowych dodatkowymi moduáami siáowni ORC
(ang. Organic Rankine Cycle). Dodatkowy element w postaci ORC pozwoli na
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zwiĊkszenie mocy wytwórczej caáego obiegu oraz zwiĊkszenie sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej.
Kel,Ͳ

0.51
0.50
0.49
0.48

Kel,b
B

0.47
0.46

Kel,b

0.45
0.44

Kel,n

0.43
A

0.42

Kel,n

0.41
0.40
0.39
0.38

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0
3.2
qdes, MJ/kgCO2

3.4

3.6

3.8

4.0

Rys. 5. Charakterystyki sprawnoĞci w funkcji wskaĨnika zapotrzebowania na ciepáo procesu
desorpcji, A: sprawnoĞü brutto, netto w wariancie A, B: SprawnoĞü brutto, netto w wariancie B

5. Charakterystyka integracji z moduáami ORC
Organiczny Obieg Rankine’a (ang. Organic Rankine Cycle) jest obiegiem
analogicznym do klasycznego obiegu Clausiusa-Rankine’a. RóĪnica pomiĊdzy
klasycznym obiegiem Clausiusa-Rankine’a, a ORC polega na zastosowaniu
innego medium roboczego, którym jest czynnik niskowrzący. Ciepáo zasilające
ukáad ORC moĪe pochodziü z róĪnych Ĩródeá m.in. z wód geotermalnych, biomasy, energii sáonecznej, ciepáa odpadowego [13]. Na rysunku 5 przedstawiono
schemat ukáadu ORC, który zostaá wbudowany w róĪnych kombinacjach (wariant A-1, B-1, B-2) w ramy zespoáów turbin gazowych.
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Rys. 6. Schemat obiegu ORC

Analizowany obieg ORC skáada siĊ z: podgrzewacza, parowacza, turbiny
oraz wymiennika ciepáa rekuperacyjnego. Dla uzyskania wysokich sprawnoĞci
moduáu ORC waĪny jest wybór odpowiedniego czynnika obiegowego. Literatura przedmiotu [14,15] nie wskazuje na idealny oraz uniwersalny czynnik niskowrzący. Dla potrzeb analizy wybrano Etanol oraz R245ca. SprawnoĞci urządzeĔ oraz pozostaáe wielkoĞci przyjĊte do analizy zamieszczono w tabeli 3.
Dodatkowo zaáoĪono, Īe w punkcie 3s (rys. 6) para znajduje siĊ w stanie nasycenia. CiĞnienie w kondensatorze ORC równe jest ciĞnieniu nasycenia dla temperatury t1s= 25 °C.
Tabela 3. ZaáoĪenia dot. moduáu ORC
WielkoĞü

WartoĞü

Jednostka

5

K

10

K

SprawnoĞü wewnĊtrzna
turbiny

80

%

SprawnoĞü mechaniczna
turbiny

98

%

SprawnoĞü wewnĊtrzna
pompy obiegowej

80

%

SprawnoĞü mechaniczna
pompy obiegowej

99.80

%

Niedogrzew czynnika na
gorącym koĔcu
ekonomizera
SpiĊtrzenie temperatur
w parowaczu

WielkoĞü
SprawnoĞü generatora
WzglĊdna strata ciĞnienia
czynnika na ekonomizerze
WzglĊdna strata ciĞnienia
czynnika na wlocie do parowacza
Temperatura wody cháodzącej
na wlocie do skraplacza ORC
RóĪnica temperatury miĊdzy
wodą cháodzącą na wlocie do
skraplacza ORC a czynnikiem
niskowrzącym na jego wylocie

WartoĞü

Jednostka

93

%

2

%

5

%

15

϶C

10

K
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5.1. Wáączenie modelu ORC do wariantu A
Rozpatrywany wariant A, gdzie zasilanie w ciepáo desorpcji realizowane
jest przez zespóá turbiny gazowej pozwala na umiejscowienie moduáu ORC
tylko w jednym miejscu. Na rysunku 7 zamieszczono schemat wariantu A wraz
z umiejscowieniem siáowni ORC nazywany dalej wariantem A-1. W wariancie
A-1 moduá ORC zostaá umiejscowiony za parowaczem i jest zasilany spalinami
opuszczającymi ten wymiennik o temperaturze 152,27 °C.

Rys. 7. Schemat ukáadu wg wariantu A-1 z integracją moduáu ORC przy jego zasilaniu spalinami
opuszczającymi parowacz zespoáu turbiny gazowej

Ze wzglĊdu na przyjĊte zaáoĪenia ciĞnienie pary czynnika niskowrzącego
trafiającego do turbiny parowej zaleĪy od rodzaju czynnika i dla Etanolu wynosi 139,28 kPa, a dla R245cs 631,48 kPa. Dla obliczeĔ kondensatora moduáu
ORC zaáoĪono spiĊtrzenie temperatur pomiĊdzy czynnikiem cháodzącym, a
czynnikiem niskowrzącym wyprowadzanym ze skraplacza na poziomie 10 K.
WielkoĞü ta determinuje ciĞnienie panujące w kondensatorze (punkt 1s na
rys. 6), które dla Etanolu wynosi 7,92 kPa, a dla R245ca 100,82 kPa.

5.2. Wáączenie moduáu ORC do wariantu B
W wariancie B przy zastosowaniu ukáadu gazowo-parowego z kotáem odzyskowym jedno-ciĞnieniowym istnieją dwie moĪliwoĞci umiejscowienia moduáu
ORC. Na rysunku 8 pokazano schemat wariantu B wraz z umiejscowieniem
moduáu ORC nazywany dalej wariantem B-1. W wariancie B-1 siáownia ORC
jest zasilany wodą powracającą do obieg z re-boilera przy kolumnie desorbera o
temperaturze 125 °C. Na rysunku 9 zamieszczono schemat wariantu B-2, gdzie
moduá ORC zintegrowano w analogiczny sposób jak w wariancie A-1, a wiĊc
przy jego zasilaniu spalinami opuszczającymi ukáad turbiny gazowej. W przypadku wariantów B-1 oraz B-2 zaáoĪenia dotyczące moduáu ORC są analogiczne jak w przypadku moduáu A-1.
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Rys. 8. Schemat ukáadu wg wariantu B-1 z integracją moduáu ORC przy jego zasilaniu
skroplinami opuszczającymi re-boiler

Rys. 9. Schemat wariantu B-1 z integracją moduáu ORC przy jego zasilaniu spalinami
opuszczającymi parowacz zespoáu turbiny gazowej

CiĞnienia pary czynników niskowrzących kierowanej do turbiny parowej
moduáu ORC w poszczególnych analizowanych przypadkach wyniosáy: dla
Etanolu w wariancie B-1: 61,78 kPa, w wariancie B-2 139,28 kPa; dla R245ca
w wariancie B-1 473,95 kPa, w wariancie B-2 1105,45 kPa. CiĞnienia panujące
w kondensatorze dla Etanolu w wariancie B-1 oraz B-2 wynosiáo 7,95 kPa;
z kolei dla czynnika R245ca dla obu wariantów ciĞnienie wynosiáo 100,82 kPa.
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6. Analiza termodynamiczna
6.1. WskaĨniki oceny termodynamicznej
W ramach analiz wyznaczono sprawnoĞci brutto oraz netto poszczególnych
zaproponowanych ukáadów zintegrowanych z moduáami ORC. SprawnoĞü brutto wytwarzania energii elektrycznej w przypadku bloku 900 MW zintegrowanego z instalacją separacji dwutlenku wĊgla oraz siáownią ORC, zdefiniowano
nastĊpującą zaleĪnoĞcią:
- wariant A
N el,ST  N el,GT  N el,ORC
Kel, B
(2)
E  E
chc

- wariant B

Kel, B

chg

N el,ST  N el,GT  N el,BPST  N el,ORC
E  E
chc

(3)

chg

gdzie: Nel,ST - moc brutto bloku wĊglowego 900 MW, E chc - strumieĔ energii
chemicznej wĊgla, Echg - strumieĔ energii chemicznej gazu, Nel,GT - moc turbiny
gazowej, Nel,BPST -moc turbiny parowej przeciwprĊĪnej Kel, B - sprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej brutto, K el,N - sprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej netto , Nel,ORC - moc ukáadu ORC.
SprawnoĞü netto wytwarzania energii elektrycznej w przypadku bloku
900MW zintegrowanego z instalacją separacji dwutlenku wĊgla oraz siáownią
ORC, zdefiniowano nastĊpującą zaleĪnoĞcią:
- wariant A
Kel, N

Nel,ST  Nel,GT  Nel,ORC  ( Naux,ST  Naux,SEP  Naux,ORC )
E  E
chc

(4)

chg

- wariant B
Kel, N

Nel,ST  N el,GT  N el,BPST  Nel,ORC  ( Naux,ST  N aux,BPST  Naux,SEP  Naux,ORC )
E  E
chc

chg

(5)

gdzie: Naux,ST - moc potrzeb wáasnych bloku wĊglowego 900 MW, Naux,SEP - moc
potrzeb wáasnych instalacji separacji, Naux,GT - moc potrzeb wáasnych zespoáu
turbiny gazowej, Naux,BPST - moc potrzeb wáasnych turbiny parowej przeciwprĊĪnej , Naux,ORC - moc potrzeb wáasnych ukáadu ORC
SprawnoĞü brutto Ĩródeá zewnĊtrznych nadbudowanych na instalacji separacji wraz z siáownią ORC, zdefiniowano nastĊpującą zaleĪnoĞcią:
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- wariant A

N el,GT  N el ,ORC
E

(6)

N el,GT  N el,BPST  N el ,ORC
E

(7)

K el, B, AB

chg

- wariant B

Kel, B, AB

chg

6.2. Rezultaty analiz
Rezultaty zgromadzone w niniejszym punkcie mają charakter podsumowujący przeprowadzone analizy wskaĨników termodynamicznych zdefiniowanych
w punkcie 6.1. Otrzymane charakterystyki są wynikiem analizy zaproponowanych koncepcji ukáadów stanowiących integracje jednostki wytwórczej o mocy
900 MW z instalacją separacji dwutlenku wĊgla oraz turbiną gazową wraz
z wariantami zastosowania siáowni ORC. Analizy przeprowadzone przy
uzmiennianej wartoĞci wskaĨnika energocháonnoĞci procesu desorpcji qdes.
WielkoĞü tą uzmienniano w zakresie od 2 do 4 MJ/kgCO2. W analizie wziĊto
pod uwagĊ dwa czynniki niskowrzące, tj. R245ca oraz Etanol.
Charakterystyki zamieszczone na rysunku 10 odnoszą siĊ do sprawnoĞci
brutto wytwarzania energii elektrycznej w bloku na parametry nadkrytyczne
zintegrowanego z instalacją separacji oraz ukáadem turbiny gazowej zgodnie
z wariantami A-1, B-1 oraz B-2 opisanymi w punkcie 5.
SprawnoĞü bloku referencyjnego brutto wynosi 49.1%. Porównywalne wartoĞci uzyskano dla sprawnoĞci brutto bloku zintegrowanego z instalacją separacji CO2 zgodnej z wariantem B-1. Wynika to z porównywalnej jak w przypadku
wĊgla sprawnoĞcią konwersji gazu. W przypadku wariantu A-1 wzrost wartoĞci
wskaĨnika energocháonnoĞci wpáywa na zmniejszenie sprawnoĞci brutto, co jest
skutkiem mniejszej sprawnoĞci konwersji gazu ziemnego w ukáadzie. Na rysunku 11 zestawiono charakterystyki netto analizowanych wariantów. SprawnoĞü netto bloku referencyjnego wynosi 45.42%. WyĪsze wartoĞci sprawnoĞci
uzyskiwane są dla ukáadu zintegrowanego zgodnie z wariantem B-2, przy czym
wyáącznie dla wyĪszych wartoĞci wskaĨników energocháonnoĞci procesu desorpcji. W odniesieniu do sprawnoĞci brutto w przypadku wariantów B-1 oraz
B-2 wzrost wskaĨnika energocháonnoĞci powoduje wzrost sprawnoĞci netto.
Z kolei w przypadku wariantu A-1 zaobserwowany spadek sprawnoĞci netto jest
wzglĊdnie mniejszy w stosunku do spadku sprawnoĞci brutto.
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Rys. 10. Charakterystyka sprawnoĞci brutto w funkcji wskaĨnika zapotrzebowania na ciepáo
procesu desorpcji w wariancie A-1, B-1, B-2
Kel,N,Ͳ

0.460
0.455
0.450
0.445
0.440
0.435
0.430
0.425
0.420
0.415
0.410
0.405
0.400
0.395

B-2

B-1

R245ca

Etanol

A-1

A-1

2.0

2.2

2.4

2.6

3.0
2.8
3.2
qdes, MJ/kgCO2

3.4

3.6

3.8

4.0

Rys. 11. Charakterystyka sprawnoĞci netto w funkcji wskaĨnika zapotrzebowania na ciepáo
procesu desorpcji w wariancie A-1, B-1, B-2

W tabeli 4 zestawiono wartoĞci sprawnoĞci brutto oraz netto dla Ĩródeá zewnĊtrznych wraz z zaimplementowanymi siáowniami ORC zgodnych z wariantami A-1, B-1, B-2 przy zastosowaniu: R245ca oraz Etanolu. W wyniku zasto-
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sowania zespoáu turbiny gazowej, jako bazowego elementu nadbudowy instalacji separacji dwutlenku wĊgla uzyskiwane sprawnoĞci są wysokie. Ze wzglĊdu
na znacznie rozbudowaną strukturĊ warianty B otrzymane wartoĞci sprawnoĞci
są wyĪsze niĪ otrzymywane w przypadku zastosowania jedynie turbiny gazowej. Dla porównania wyniki zestawiono z wartoĞciami sprawnoĞci otrzymywanych dla ukáadów bez ukáadów ORC.
Tabela 4. WartoĞci sprawnoĞci wytwarzania energii elektrycznej zewnĊtrznych Ĩródeá
dla wariantów A, B, A-1, B-1 oraz B-2
A
0.3790

B
0.4809

Para

Șel,

Etanol

Șel,

-

-

R245ca

Șel,

-

-

Warianty
A-1
-

B-1
-

B-2
-

0.3851

0.4852

0.4953

0.3914

0.4828

0.4932

7. Wnioski
Wyniki analiz termodynamicznych wskazują, iĪ analizowane warianty zasilania w ciepáo procesu desorpcji mającego mieü zastosowanie w nieodlegáej
przyszáoĞci w obrĊbie duĪych bloków energetycznych są ciekawymi i efektywnymi rozwiązaniami. Ich duĪą zaletą jest zastosowanie turbin gazowych stanowiących zewnĊtrzne Ĩródáo ciepáa, co powoduje, iĪ przeprowadzane integracje
nie muszą wymagaü ingerencji w strukturĊ obiegu parowego oraz konstrukcjĊ
samej turbiny parowej. Dodatkowe zintegrowanie ukáadów zewnĊtrznego zasilania w ciepáo z moduáami ORC pozwoliü moĪe na zwiĊkszenie sprawnoĞci
konwersji energii chemicznej gazu. Analiza dwóch czynników niskowrzących
zastosowanych w siáowni ORC Etanolu oraz R245ca wykazaáa, Īe instalacja
procująca na Etanolu osiąga lepsze uzyski sprawnoĞci.
Niestety zastosowanie wariantów w praktyce wymagaáoby wáączenia w
strukturĊ ukáadu bloku turbin gazowych o bardzo znacznych mocach. Taka
integracja przyczyniaáaby siĊ do powaĪnego wzrostu nakáadów inwestycyjnych.
Dodatkowo wysoki udziaá gazu ziemnego w strukturze paliwowej bloku przekáadaáby siĊ w znacznej mierze na wzrost kosztów operacyjnych.
PODZIĉKOWANIA
Przedstawione w rozdziale wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
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wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.
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THE INFLUENCE OF THE SELECTED
PARAMETERS ON THE EFFICIENCY
AND ECONOMIC CHARACTERISTICS
OF THE OXY-TYPE COAL UNIT WITH
A MEMBRANE-CRYOGENIC
OXYGEN SEPARATOR
Janusz Kotowicz, Sylwia Berdowska
Silesian University of Technology, Institute of Power Engineering and Turbomachinery,
ul.Konarskiego18, 44-100 Gliwice, Poland
In this chapter a 600 MW oxy – type coal unit with a pulverized bed boiler and membranecryogenic oxygen separator and carbon capture installation was analyzed. A membrane-cryogenic
oxygen separation installation consists of a membrane module and two cryogenic distillation
columns. In this system oxygen is produced with the purity equal to 95%. Installation of carbon
capture was based on the physical separation method and allows to reduce the CO2 emission by
90%. In this chapter the influence of the main parameter of the membrane process – the selectivity coefficient, on the efficiency of the coal unit was presented. The economic analysis with
the use of the Break-Even Point method was carried out. The economic calculations were realized
in view of the break-even price of electricity depending on a coal unit availability.

Nomenclature
A – depreciation
AM – membrane area, m2
Cop – operating costs
Cwc – change of the working capital
F - the cost of financing
J – investment costs
kM – unit cost of membrane module, €/m2
KVENT – unit cost of fan
KVP – cost of vacuum pump
L – salvage value
m – mass flow, kg/s
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mp – coal stream directed to the coal unit, kg/s
MO2 - oxygen molar mass, kg/kmol
Nel - electric power produced in the power plant, kW
Nel_ASU - electric power required to drive of ASU devices, kW
Nel_BD - electric power required to drive of boiler devices, kW
Nel_CCS - electric power needed to drive of CCS devices, kW
(Nel)COMP – electric power of compressor used in cryogenic module, kW
Nel_SC - electric power required to drive of steam cycle devices, kW
(Nel)VENT – electric power of fan, kW
(Nel)VP – electric power of vacuum pump, kW
nO2 – oxygen molar stream, kmol/h
nP – permeate molar stream, kmol/h
P – permeability coefficient
patm – atmospheric pressure, bar
pF – partial pressure on the feed side
pP – partial pressure on the permeate side
pperm – pressure on the permeate side, bar
r – the discount rate
S - revenues from sale
Tin – income tax
t - consecutive year of consideration from the beginning of the construction system
LHV – lower heating value of coal, kJ/kg
x – membrane thickness
X – component concentration in the feed stream
Y – component concentration on the permeate side
(YO2) – oxygen concentration of permeate
(YO2)CRYO – oxygen concentration in final product from cryogenic distillation column
Greek symbols
ȕ – pressure ratio
ߟi – isentropic efficiency

Subscripts

VENT – fan
VP – vacuum pump

1. Introduction
In Poland 95% of electricity is generated with the use of coal fuel (61%
hard coal, 34% lignite) [1]. To the advantages of the use of coal is its availability (and evency distributed resources) and price stability. As a result energy
technologies based on coal will play a dominant role in the power (energy) industry today and in the future. The primary objective of the EU energy policy is
the reduction of carbon dioxide anthropogenic emissions into the atmosphere by
20%. This is because this a greenhouse gas has a negative impact on climatic
changes in the earth's atmosphere [2].
The reduction of CO2 emissions can be achieved, among others by increasing the of electricity efficiency production and the use of CO2 sequestration
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systems. A significant increase of efficiency of fossil fuels conversion can be
achieved though the use of supercritical steam parameters – power plant efficiency for such a solution increases to approximately 50% [3].
To the methods of CO2 separation can be included: carbon capture after
combustion process, capture before combustion and combustion in an atmosphere of oxygen and recirculated flue gases. The CO2 capture technology before
combustion uses the process of fossil fuels gasification, while in CO2 separation
technology after combustion, CO2 is removed from the produced flue gas
stream. However, in both methods the power plant efficiency is significant reduced [4,5,6].
Less energy intensive solution is oxy-combustion method [7], where the exclusion of nitrogen from the oxidant fed to the combustion chamber causes the
increase of the CO2 concentration in the generated flue gases, which results in
the possibility of carbon dioxide further uncomplicated sequestration. The advantage of oxy-combustion technology is the fact that this method can be used
to retrofiting units currently operated by building an air separation plant, an
installation for further CO2 purification and an exhaust gas recirculation system
to the boiler structure.

2. Scheme of the 600 MW coal unit
The analyzed coal unit with a gross capacity of 600 MW includes: pulverized bed boiler with live steam parameters at 650 °C/31.1 MPa and reheated
steam parameters at 670 °C/6.15 MPa, steam cycle, membrane - cryogenic oxygen separation plant, carbon capture installation. Integrated with coal unit membrane-cryogenic oxygen separator consists of membrane module and two cryogenic distillation columns. In this installation the membranes made of polymer
material were used, whereby the oxygen concentration in the air is increased to
the level of 40%, and separated stream is directed to the cryogenic module. In
the cryogenic air separator the product is obtained with a final purity of 95%.
Oxygen plant is integrated with pulverized bed boiler, where resulting flue gases contain about 79% of CO2, and the in next step are directed to the drying and
purification installation. The CO2 sequestration system (CCS) consists of: drying section, where excess water is removed, cryogenic distillation module,
where the redundant nitrogen and oxygen are removed and compression section,
where flue gases are compressed to the pressure of 150 bar. The parameters of
hard coal used in coal unit: c = 0.6125, s = 0.011, h = 0.039, n = 0.0093,
o = 0.065, moisture= 0.1732, ash= 0.09 and the lower heating value is
24048 kJ/kg.
Scheme of coal unit is shown in Fig. 1.
The net efficiency was calculated from equation:
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Kel,N

N el  N el _ ASU  N el _ BD  N el _ SC  N el _ CCS
mp  LHV

(1)

Energy intensity of individual installation of power plant: Nel_BD = 12,62
MW, Nel_SC =19,6 MW, Nel_CCS = 45,23 MW.

Fig.. 1. Scheme of coal unit integrated with membrane-cryogenic oxygen separator

The net efficiency of power plant with membrane-cryogenic oxygen separator is at level of 36.47%.

3. Analysis of the membrane module
Membrane is a phase barrier, which can be used for selective separation of
components. Membrane technology is used in many industries: chemical, pharmaceutical, electronics, food, water purification and wastewater treatment, etc.
The membranes are produced from different materials: organic, inorganic and
composite. Membranes for air separation are produced from a polymeric material such as: ethyl cellulose, polyphenylene, polysulfone.
On the efficiency of the membrane process two main parameters have influence: the permeability and selectivity of the used membrane. Permeability is
defined as the selected component stream permeated through the membrane.
The selectivity coefficient Į is the ratio of the permeabilities of the individual
components. In the case of the air selectivity is a ratio of oxygen to nitrogen
permeability:
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PO 2
PN 2
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(2)

Selectivity is a membrane material property. For the membranes made of
polymer material the oxygen and nitrogen selectivity is a diminish function with
the increase of the O2 permeability coefficient [9].
In this chapter, in the membrane module a polymer membrane with the following parameters is used: O2 permeation coefficient: 3.1119 m3N/m2āhābar, N2
permeation coefficient: 0.2922 m3N/m2āhābar [9], Į =10.6.
In the membrane module the driving force of the process is produced by a
fan on the side of the feed and the vacuum pump installed on the permeate side.
For the energy reasons the lowest energy consumption for the membranecryogenic was determined .
In the membrane module the demand for electricity needed to power the
devices used is dependent on the feed and permeate streams. In the membrane
model in order to determine a minimum of the energy intensity, constant parameters of the obtained stream and permeate purity were assumed, while as
variables pressure of permeate and membrane surface area were treated.
For oxygen concentration of 22-50% of stream directed to the cryogenic
module the membrane area and permeate pressure were calculated for the lowest energy intensity. Calculations were performed for the membrane with different coefficients of oxygen permeability and a different degree of selectivity. In
Table 1 summarizes the assumptions of oxygen permeability coefficient, permeate pressure and oxygen concentration in permeate and the results of obtained minimal energy intensity for each membrane.
The energy intensity in kWh/kgO2 is determined from equation:
EMEM

( N el )VENT  ( N el )VP
n p  (YO 2 )  M O 2

(3)

Electric intensity of membrane – cryogenic unit calculated from formula:

EMEM CRYO

EMEM 

( N el ) COMP
nO 2  (YO 2 ) CRYO  M O 2

(4)

For the membrane characterized by a selectivity of 15-30 the lowest energy
intensity can be achieved for the concentration of oxygen in the permeate at
level of 50%, because of the smaller permeate stream directed to the cryogenic
unit, which results in lower energy demand of compressors used in the cryogenic system. The influence of the selectivity coefficient on the net efficiency of
coal unit was analyzed.
The net efficiency of coal unit was calculated from relationship:
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Kel,N

Nel  (( EMEM  nP  (YO 2 )  M O 2 )  ( Nel )COMP )  Nel _ BD  Nel _ SC  Nel _CCS
mp  LHV

(5)

The results are illustrated in Fig. 2.
Table 1. Main parameters of the membrane module
Oxygen permeability coefficient,
m3N/(m2āhābar)

Pressure
on the
permeate
side, bar

Oxygen
concentration
in the permeate

Energy intensity
of the membrane
module EMEM,
kWh/kgO2

Energy intensity
of the membrane
– cryogenic
installation
EMEM-CRYO,
kWh/kgO2

10.6

3.1119

0.39

41%

0.085

0.204

15

4.3837

0.3

50%

0.090

0.196

20

5.844

0.32

50%

0.085

0.190

30

8.766

0.34

50%

0.080

0.185

Selectivity
O2/N2

Fig. 2. The dependence of the efficiency of the coal unit on the selectivity coefficient Į

The net efficiency of coal unit for the membrane with selectivity coefficient
of Į =10.6 is 36.47% and it is increasing function with the increase of selectivity and is for Į =30 equal to 37.02%. The calculation of energy intensity depending on Į were also performed in [10].
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4. The economic analysis of the 600 MW coal unit
integrated with membrane-cryogenic oxygen separator
The economic analysis was performed in order to profitability assessment
of building of 600 MW coal unit with oxy - type pulverized bed boiler, hybrid
membrane-cryogenic oxygen production installation and carbon capture system.
One of the primary indicator of economic efficiency evaluation is Net Present Value method [8]:
NPV

t N

CFt

¦ (1 ᤢr
t 0

t

(6)

Cash flow CFt is determined from the equation:
W

CF

[S  J  (COP  Tin  Cwc )  A  F  L]t

(7)

The economic analysis for each of the considered cases based on the Break
Even Point (BEP) method was realized, thanks to it is possible to determine the
break-even point of the project which is the case in which the income from the
sale of products equal to the cash outlays. In BEP method the limit value of one
of the components of the net cash flow CFt is determined. The selected value is
calculated for the condition NPV = 0. For the analysis the break-even price of
electricity was assumed.
The economic analysis was performed for three variants of the power plant
with power gross equal to 600 MW for every coal unit:
- the reference unit with the air-fired pulverized bed boiler without CO2 separation installation, the net efficiency of this unit is at level of 45.82%
- coal unit with oxy - type pulverized bed boiler integrated with cryogenic oxygen production installation and CCS system, the net efficiency of this unit is
equal to 35.71%
- coal unit with oxy - type pulverized bed boiler integrated with membranecryogenic oxygen separator and CCS system, the net efficiency of this unit is
equal to 36.47% (as shown in Fig. 2 for Į =10.6).
In Table 2 the main assumptions for the economic analysis are summarized.
On the basis of the assumptions the break-even price of electricity for each
of the case was calculated and is equal:
- for the reference unit: 62.9 €/MWh
- coal unit with cryogenic oxygen plant: 69.0 €/MWh
- coal unit with membrane - cryogenic oxygen plant: 70.8 €/MWh
The break – even price of electricity is the highest for the power plant with
membrane – cryogenic air separator, what is caused by the high investment cost
of hybrid oxygen installation.
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The sensitivity analysis was made because of variable annual working time
of coal unit on the break-even price electricity. Results are illustrated in Figure
3.
Table 2. The main assumption for the economic analysis
Specification

Unit

Value

Annual working time
Reference unit investment costs
Investment costs on the unit with cryogenic ASU
Investment costs on the unit with
membrane-cryogenic installation
Construction time
Share of own means
Share of commercial credit
Actual interest of commercial credit
Payback time of commercial credit
Exploitation time
Discount rate
Costs of exploitation
Costs of exploitation of CCS
Coal price

h/a
€/kWgross
€/kWgross

€/kWgross
years
%
%
%
years
years
%
€/MWh
€/MgCO2
€/GJ
€/Mg
CO2 emission allowances price
€/Mg
Employment in the reference unit
pers./MW
Employment in the unit with cryogenic and hybrid air separator pers./MW
Monthly salary including related costs
€/post/month
depreciation rate
%
Income tax rate
%
kg CO2/MWh
CO2 emission incriminating of reference unit
CO2 emission incriminating a unit of coal unit with
membrane – cryogenic separator
kg CO2/MWh

7500
1400[11]
1850
2000
3
20
80
6
10
20
6.2
5.8
4,6
2.29
55
21.8
0.4
0.5
1163 Average
6.67
19
683
20

The change of annual operation time from value of 7500 h to quantity of
8500 h caused the decrease of break – even electricity price of the every analyzed unit configuration and Cel_gr is 60.2 €/MWh for reference unit, for unit
with cryogenic air separator is equal to 64.4 €/MWh and for power plant with
hybrid separator: 65.9 €/MWh.
For the unit integrated with a membrane-cryogenic oxygen separator the
cost of particular devices of membrane installation was calculated from the
following relationships:

KM

kM  AM  250000  (

AM 0, 7
)
2000

(8)
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1.051 
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39.5  m
E VENT  ln E VENT
0.90  Ki, VENT

(9)

39.5  m
E VP  ln E VP
0.90  Ki, VP

(10)

4  1.051 

ȕVENT = 1.06
ȕVP =

patm
p perm

Fig. 3. Break – even price of electricity (Cel_gr) as a function of annual operation time

For membranes with different selectivity coefficients from equations (8) (10) costs of the membrane module were determined. The results are summarized in Table 3.
The membrane area was calculated using data from Table 1 using Aspen
software which uses the equation of permeate stream:
L

dJ

Pi
( p F X i  p pYi ) dAm
x

(11)

102
114

Janusz Kotowicz, Sylwia Berdowska
Table 3. The costs of membrane module
Selectivity
10.6
15
20
30

The membrane area,
mln m2
2.058
1.334
1.349
1.364

The price of membrane
module, €/kW
222
158
158
158

The main component in an investment cost of the membrane module is the
same membrane, therefore investment costs are higher for air separation systems which require membrane with a larger surface area. For the analyzed cases, the highest investment cost must be incurred for membrane with a selectivity
coefficent of 10.6.
The calculations of break-even price of electricity for coal units with membranes with different selectivity coefficient were performed. The results are
shown in Fig. 4.

Fig. 4. Break – even price of electricity as a function of membrane selectivity Į

With the increase of O2/N2 selectivity of the membrane the price of electricity is reduced and is equal to 69.6 €/MWh for Į = 30.

5. Summary
In this chapter results of thermodynamic and economic analysis of coal unit
with oxy-type boiler integrated with membrane-cryogenic oxygen plant and
carbon capture installation are presented.
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The influence of selectivity of the membrane on the efficiency of the coal
unit was tested.
The analysis showed that the increase of membrane O2/N2 selectivity increases the efficiency of the power unit.Sensitivity analysis of the break – even
price of electricity depending on the availability of the power plant for three
systems: reference, with cryogenic oxygen plant and membrane-cryogenic air
separator was performed. If coal unit availability will increase from 7500 h/a to
value of 8500 h/a, then break – even electricity price will decrease following:
for reference unit about 2.7 €, for power plant with cryogenic air separator
about 4.6 € and for coal unit with hybrid oxygen separator about 4.9
€.Economic analysis was also performed for power units with membranes of
differing selectivity coefficient. The break – even price of electricity decreases
with increasing degree of selectivity of the membrane and is minimal for the
coal unit with hybrid oxygen plant with membrane characterized by selectivity
factor of 30 and is equal to 69.6 €/MWh.
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THE THERMO-ECONOMIC ANALYSIS
OF THE OXY-TYPE
THE ULTRA-SUPERCRITICAL POWER
PLANT WITH CAPACITY OF 600 MW, WITH
THE CRYOGENIC AIR SEPARATION UNIT
Janusz Kotowicz, Aleksandra DryjaĔska
Institute of Power Engineering and Turbomachinery, Silesian University of Technology,
Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, janusz.kotowicz@polsl.pl; aleksandra.dryjanska@polsl.pl
In this chapter, the oxy-type ultra-supercritical power plant with a gross electrical power of
600 MW and a steam parameters of 31 MPa and 650/670 °C, was presented. The methodology of
electrical generation efficiency of power plant determination was presented, as well as the main
energetic indicators were specified. The influence of work of each technological installation of
power plant on its efficiency was described. Considered energetic system was subjected under the
economic calculations. The break-even price of electricity sale was determined. The methodology
of the block sensitivity analysis calculations was presented. The basic economic characteristics
were determined.

1. Introduction
The oxy-fuel combustion is one of the group of combustion methods, which
are the subject interests in the field of clean coal technologies in power industry
[1,2]. This trend was imposed by many European arrangements to reduce the
emissions of greenhouse gases, especially carbon dioxide, which among the
anthropologic action is produced mainly in the process of fossil fuels combustion. In Poland, the legal basis for the implementation of the European solutions
is the the act of the trading scheme for greenhouse gas emissions [3].
Polish energy management is based mainly on the coal (until about 90% of
electricity production is derived from the coal-fired power plants). Stabilization
of the CO2 concentration in the atmosphere can be obtained, inter alia, by an
implementation of new energetic solutions based on the low-emission technolo-
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gies of combustion of fossil fuels. These technologies could be implemented in
the currently existing power plants, or in the new power blocks [4].
The carbon dioxide capture methods are divided into three groups: a) CO2
separation from the flue gas formed in the air-fuel combustion (postcombustion) [5, 6]; b) CO2 separation from the synthesis gas formed in the fuel
gasification (pre-combustion) [7]; c) CO2 separation from the flue gas formed
by the fuel combustion in the atmosphere enriched in the oxygen (oxycombustion) [8, 9].
In the oxy-fuel fired power plants, the partially flue gas recirculation is
used, in the order of control of the flame temperature in the boiler. It is necessary due to the fact, that in the case of an oxy-combustion, the flue gas stream is
not diluted by the nitrogen, which is absorbing the heat. This allows also the
obtained a less-volumetrically the flue gas. Its main components are CO2 and
H2O, what causes easier CO2 separation.
The net efficiency of electricity generation in the oxy-coal power plants
with the cryogenic air separation unit is in the borders 30÷40% [9, 10, 11].

2. Characterisation of an analyzed oxy-type power plant
An analyzed energetic block is the power plant, operating in the oxycombustion technology, with a gross capacity of 600 MW. The live steam parameters are: 31 MPa and 650°C, and the reheated steam parameters are: 6 MPa
and 670°C. The models of each of technological installations of the power plant
were built in the programms: GateCycle (a boiler island CFB and a steam turbine system ST) and Aspen (a cryogenic air separation unit ASU and the CCS
system). The general scheme of the analyzed power plant is show in Fig. 1.
The steam turbine cycle is content of three parts: high-pressure (HP), intermediate-pressure (IP) and low-pressure (LP). In the turbine system, the pressure
levels were assumed: 1.2 MPa in a deaerator, 5 kPa in a condenser, and 1.6 MPa
in a condensate pump. The electric generator of steam turbine is 99%. A regenerative system of turbine is built of the seven steam-heat exchangers (four the
low-pressure heaters (WRN) and three the high-pressure heaters of condensate
(WRW)), and a steam cooler (SC). For the calculations, assumed the efficiencies of the equipments located in the steam turbine system structure. These are
described more detailed in the [12]. Assumed quantities allow to determine the
live steam and the secondary steam flows: 412.76 kg/s and 348.58 kg/s, respectively. Useful heat stream is equal to 1154.9 MW. Steam cycle efficiency is
51.96%.
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Fig. 1. The oxy-type power plant with a gross capacity of 600 MW (30 MPa/650 °C/670 °C)

To the oxy-type circulating fluidized bed boiler, the lignite is supplied. Its
lower heating value is 9960 kJ/kg, and the mass composition is: c = 28.6%,
s = 0.95%, h = 2.2%, n = 0.25%, o = 8%, ash = 17.5%, moisture = 42.5%. The
boiler is integrated with the fuel dryer (FD). The model of fuel dryer was built
based on the own computational codes, described in [13], using the balances of
the mass and energy of the coal and the moisture in the fuel, without the taking
into account the kinetics of the process. The concentration of moisture in the
fuel behind the fuel dryer is equal to 30%. It determines a level of separation of
total fuel stream supplied to the boiler system, which is depended on the maximum amount of nitrogen from ASU.
Temperature of the feed-water assumed as 310°C, and the factors temperature in the outlet of ekonomizer (ECON) is 340°C and 480°C in the evaporator
(EVAP). In the heat exchangers, located in the boiler system, the differences of
temperature were assumed: 55 K between the feed-water and the flue gas at the
outlet of ECON; 23 K in the flue gas heater (FGH) between the hot flue gas
stream (behind ECON) and the recirculated flue gas stream at the outlet of
FGH; 30 K both, in the high purity oxygen heater (PU), and in the nitrogen
heater (PA), derived from an ASU, between the flue gas stream at the inlets of
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these heaters and the heated factors at the outlets of them. Nitrogen, which is the
waste product of oxygen production process from the air – in the analyzed power plant, is used in the fuel dryer as a drying medium.
Content of carbon in the ash is equal to 0.5%; the relative radiative heat loss
in the boiler is 0.2%; the ratio of the bottom ash to the fly ash is equal to 40% /
60%; and the fan efficiency is 75%. Due to the higher thermal efficiency of the
boiler in the system with the wet flue gas recirculation, compared to the dry flue
gas recirculation [14], the way of a "wet" recirculation was adopted. Thermal
efficiency of fluidized bed boiler, working in this system is 92.84%.
An oxygen with the purity of 99.5% (supplied to the boiler system) is obtained in the cryogenic air separation unit, which main element is a double
Linde’s kolumn (a high-pressure column (HPC) coupled to a low\pressure kolumn (LPC)). The air (21% O2 and 79% N2) of an ambient parameters (15 °C
and 1.013 bar) is supplied to this installation. An element, which had significantly influenced the energy consumption of the ASU installation is a multisection air compressor (SP) (final pressure of compression is 6 bar), with intercooling (CHP) to the temperature of 20 °C. An isentropic efficiency of SP is
85%, and a mechanical efficiency is 99%. A compressed air is cooled in a multi-stream heat exchanger (to the temperature required for the cryogenic process
of separation of air components) and here partially condensed by cold streams
of oxygen and nitrogen. Table 1 contains other assumptions for the calculation
of ASU's model.
Table 1.Assumption to the calculations of the ASU’s model
Quantity
Oxygen purity at the outlet of air separation unit
The numbers of separating shelves in the air distillation columns
The pressure profile in the HPC
The pressure profile in the LPC
Pressure of the factors at the outlet of an ASU’s installation

Unit
%
pcs
bar
bar
bar

Value
99,5
50
5,6 - 5,8
1,25 - 1,95
1,015

With the assumption of an oxygen recovery rate of 100%, the total stream of
the air is depended of a high purity oxygen stream, required to the burning; and
this stream is determined by the combustion conditions in the boiler. In the analyzed power plant, required oxygen stream from an ASU is 117.43 kg/s. Oxidant of fuel is content in 30% from the high purity oxygen (99,5%), and the rest
is the stream of recirculated flue gas (from the electrostatic precipitator EF).
A remaining part of flue gas is flowing through the flue gas dryer, where is
dried to content of moisture of 10%. Next, stream of flue gas is directed to a
CCS installation, where separation of CO2 takes place. In an analyzed power
plant, the CCS system is built from three compressors of flue gas (C) with an
inter-cooling (CHS), three phase separators (SEP), and pump of the liquid
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stream enriched of CO2. First two compressors and phase separators are used as
a system of water separation from the stream of flue gas (from 10% to about
0.03%). The final pressure of flue gas compression is 65 bar (with assumed the
same value of the ratio of an outlet pressure to the inlet pressure in each compressor), with an inter-cooling to the temperature of 46.07°C. In the last phase
separator, the separation of CO2 enriched stream takes place, with assumed the
carbon dioxide recovery ratio of 90%. The Rest of flue gas – with a reduced
content of CO2 – is directed do the atmosphere. The liquid stream of CO2 is
compressed to the pressure of 150 bar, and then it is transported to the storage
place. However, this issue is not considered in this study.

3. Efficiency of electricity generation of
oxy-type power plant
In the methodology of determining of an electricity generation efficiency,
the classic definition for energetic blocks, was used. It tells, that the gross efficiency of the power plant is an relation of electric power on the steam turbine
generator N el , g to the chemical energy, supplied to the boiler in the fuel

m f  LHV .

K ,
el g

N

el , g
m  LHV
f

(1)

Taking into account an auxiliary electric power demand of power plant
N el , PW , the net efficiency of the electricity generation is obtained.

Kel ,n

N el ,g  N el ,PW
m f  LHV

N el , g
Q uĪ
 
m f  LHV QuĪ

Kt ,TP Kt ,k  (1 

N el ,PW
N el ,g

)

(2)

The auxiliary electric power demand of the power plant in relation to the
N
gross electric power on the generator el , PW , is the total indicator of the auxilN el , g
iary power demand of block G PW :

Kel , n Kt , ST Kt , k  (1  G PW )

(3)

According to the Fig. 1, an analyzed power plant consists of four main
components, therefore a total auxiliary electric power demand is a sum of an
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electric power necessary for driving the equipments, which are located in each
of them:

N el,PW

N el ,ST  Nel ,CFB  N el , ASU  N el ,CCS .

(4)

Analogically, an equation on total indicator of the auxiliary power demand
can be described. However, it should be remember, that the each of the indicators is relation of an electric power for individual part of power plant to the
gross power of the block.:

G PW

G ST  G C FB  G ASU  G C CS .

(5)

Size of the auxiliary electric power demand of each technological installation power plant is dependent of the energy consumption of equipments, that are
in the structure of them. In the steam turbine system, the auxiliary power demand is the sum of an electric power required to driving the condensate pumps,
and the feed-water pump. In the fluidized bed boiler system, the power demand
is dependent of the electric power necessary to the powering the fans, located
within the boiler (a fan of exhaust gas, a fan of recirculated flue gas, a fan of
high purity oxygen, and a fan of nitrogen from the ASU), as well as the lignite
crusher, and the electrostatic precipitator (for which assumed an energy consumptions: 5 kWh/Mg of lignite, and 0.35 kWh/Mg of flue gas, respectively). In
the cryogenic air separation unit, the auxiliary power demand is the electric
power for driving the air compressor; and in the CO2 sequestration installation –
the electric power for driving the flue gas compressors and the pump of a liquid
stream of CO2.
In the Table 2., the main energetic indicators of analyzed power plant are
presented.
The reference energetic block for an analyzed oxy-type power plant is the
air-fuel fired power plant, which basic energetic indicators are presented in the
Table 3. (These quantities are marked by the superscript „ref”).
The loss of net electricity generation efficiency, in the analyzed oxy-type
power plant, compared to the reference block, is 11.98 pkt%.
In Fig.2. shown the way of changing the net electricity generation efficiency
in the oxy-type power plant K el,n , as well as the loss of this efficiency (which is
defined as difference between the net electricity generation efficiency of a reference power plant and the oxy-type power plant - 'K el , n ), as a function of the
indicator of auxiliary electric power demand of cryogenic air separation unit
G ASU .
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Table 2. Main energetic indicators of an ultra-supercritical oxy-type power plant
with a gross capacity of 600 MW
Quantity
Thermal efficiency of the boiler
The steam cycle efficiency
Auxiliary electric power demand of a cryogenic ASU
_nstalllation
Auxiliary electric power demand of a fluidized bed boiler
Auxiliary electric power demand of a steam turbine system
Auxiliary electric power demand of a CCS installation
Total electric power demand of the power plant
Auxiliary electric power demand indicator of a cryogenic
ASU installation
Auxiliary electric power demand indicator of a fluidized bed
boiler
Auxiliary electric power demand indicator of a steam turbine
system
Auxiliary electric power demand indicator of a CCS installation
Total electric power demand indicator of the power plant
Net electricity generation efficiency of an oxy-type power
plant

Symbol
Șt,k
Șt,ST

Unit
%
%

Value
92.84
51.96

Nel, ASU

MW

95.2

Nel, CFB
Nel, ST
Nel, CCS
Nel, PW

MW
MW
MW
MW

18.1
19.6
54.1
187.0
0.1587

įASU
įCFB

-

0.0302

įST

-

0.0327

įCCS

-

0.0902

įPW

-

0.3118

Șel,n

%

33.20

Table 3. Data of the reference air-fuel fired power plant with a gross capacity of 600 MW
Unit

Value

Auxiliary power demand indicator

Quantity

Symbol
ref
G PW

%

7.50

Thermal efficiency of the boiler

K tref, k

%

94.00

The steam cycle efficiency

K tref, ST

%

51.96

Net electricity generation efficiency

K elref, n

%

45.18

4. Economic viability evaluation of an ultra-supercritical
oxy-type power plant
In order to determining the threshold of profitability of an investment in
building the ultra-supercritical oxy-type power plant, the method of a net present value (NPV) was used. This indicator provides about the predictable profit
to obtaining.: if NPV > 0, the investment is profitable; if NPV < 0 – investment
is not profitable; and NPV = 0 means covering of incurred costs by the profits.
In the economic analysis, the discount method was used. It bases on
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determining the break-even price of electricity sale c elgr , within a fulfillment of
the condition of NPV = 0 [15].

Fig. 2. Net efficiency of an oxy-type power plant (in comparison to the reference block),
as a function of changing the auxiliary electric power demand indicator of A cryogenic
ASU installation

A NPV is defined as a sum of a net annual cash flow CFt , discounted on
the start year of a build t = 0, in the period to the final year of consideration
t = N (where r – discount rate):
t N

NPV

CFt

¦ (1  r )

t

.

(6)

t 0

The annual cash flow is a sum of total capital expenditures on the power
plant J BE , the revenues from electricity sale S , operating costs K op , income
tax Pd , change in working capital K obr (in this study assumed this quantity as
zero), depreciation K A , and salvage value L (the last year of the power plant
exploitation):
CF t

(  J BE  S  K op  Pd  K obr  K A  L ) t .

(7)

The quantities marked by the sign minus, means the capital costs incurred
by the investor. The revenues from the electricity sale were determined as a the
multiplying of the net electricity produced in a given year E elt , n , and unit selling
price of this energy c el :
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S

E elt , n  cel .

(8)

The operating costs are the sum of the fixed costs K s (i.e.: a service costs
K o , a repair costs K R , an insurance costs K u , and a depreciation costs K A ),
and the variable costs K z (i.e.: a fuel costs K F , an exploitation costs of CCS
installation K CCS , an other raw materials K PS , and the cost of fee for use of the
environment K E ):
K op

Ks  Kz

K o  K R  K u  K A  K F  K PS  K up  K CCS  K E .(9)

Because of the assumption of five years of building of power plant, the capital expenditures has to be discounted on the zero year of an exploitation of the
block, as follows:
t N

J BE , 0

Jt

¦ (1  r )

t 4

t

,

(10)

where: J t - the cash expenditures in the each next year of building of the block.
Capital expenditures for the building the oxy-type power plant is the sum
of the financial expenditures for the each of the technological installation of the
block, i.e.: a steam cycle (steam turbine system and the fluidized bed boiler
system) J CFB  TP , a cryogenic air separation unit J ASU , and a CO2 separation
installation J CCS , as well as the other expenditures J inne (inter alia: the projects
costs, the permits costs, the storage and maintenance of buildings costs, the start
and the spare parts costs):
J CFB  TP  J ASU  J CCS  J inne .

J BE

(11)

The above-mentioned the break-even price of an electricity sale in the
adopted computational algorithm is determined from the equation:
t N

c elgr

¦

( J BE  K op  Pd  K obr  K A  L ) t

t 0

t N

(1  r ) t
E el ,n

¦ (1  r )

.

(12)

t

t 1

By subtracting the size of net CO2 emissions from the reference power plant
n
, the size of
) ref , from the net emissions in the oxy-type Block ( ECO
)
2 OXY

n
( E CO
2

an avoided CO2 emission E AV can be determined:
E AV

n
n
( ECO
)
 ( ECO
) .
2 OXY
2 ref

(13)
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Value difference of the break-even price of electricity sale for both power
plants in relation to the avoided CO2 emission, specifies cost of this emission. It
is due to the possible replacement the reference power plant by the oxy-type
power plant:
c AV

celgr,OXY  celgr,ref
E AV

.

(14)

5. Assumptions for the economic calculations
In order to performing the economic effectiveness evaluation of the investment in building the analyzed power plant, assumed the period of thirty-five
years of the investment life, including five years of the building period, and
thirty years of a power plant exploitation. Coverage of investment expenditures
decomposed at 20% from their own funds, and 80% of the bank credit with an
annual interest rate of 6%. The repayment period of the loan is 15 years. Capital
expenditures for a building period were separated in a proportion of: 10%, 30%,
25%, 20% and 15%. Among the macroeconomic quantities were adopted: the
discount rate of 6.2%, the average depreciation rate equal to 5% income tax rate
of 19%, and 20% the liquidation value. Foreign currency exchange rates was
adopted on the basis of [16], as the average in 2013, amounting to: 4.198 zá/€
and 3.162 zá/$.
The repairs costs were assumed as changing in the time, in relation to the
investment expenditures: 0.5% in the first year of exploitation, 1% in the second
and the third year, 1.5% in the period from the fourth and seventh year, 2%
between the eighth to the eleventh year, 2.5% from the twelfth to the fifteenth
year, 3% from the sixteenth to the twenty-fifth year, and 3.5% in the period
from twenty-six to thirty years of power plant exploitation. Assumed employment of 240 people (which gives the employment rate of 0.4 persons per unit of
gross capacity), and the monthly salary costs with overheads equal to
1100 €/person.
Among the quantities associated with the variable costs, were assumed: the
annual operating time as 8000 hours, the fuel price equal to 22.64 €/Mg
(95 zá/Mg according to the price paths on the years 2013 to 2030, determined by
the rolling forecasts in the period of years 2013 -2017, and based on the inflation increase for lignite from coal mine "Turów", negotiated by the Power Plant
"Turów" from for remaining years), the CO2 emission allowances price equal to
21.8 €/Mg CO2 [17], as well as the unitary costs of exploitation of CCS installation, were assumed as 3 €/MWhg.
Amount of investment expenditures for the building the power plant, was
assumed based on the data from two technical reports about the similar energet-
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ic blocks (DOE/NETL-2012 [18] and FosterWheeler-2006 [19]), as well as
based on previous analyzes analogous power plant with a lower the supercritical
steam parameters, i.e. 29 MPa, and 600/650 °C [20], for which the investment
expenditures are shown in Table 4.
Table 4. Capital expenditures for the building the supercritical oxy-type power plant
(29 MPa/600 °C/620 °C)
Quantity
Total investment expenditures for the building the
whole power plant
Unitary investment expenditures for the building the
whole power plant
Unitary financial expenditures for the steam cycle
Unitary financial expenditures for the cryogenic air
separation unit
Unitary financial expenditures for the CO2 sequestration
installation
The others unitary investment expenditures

Symbol

Unit

Value

JBE,total

mln €

1 056

JBE

1760

JCFB+ST
JASU

1056
€/kWg

273

JCCS

185

Jothers

246

To these considerations was adopted unitary financial expenditures for the
building the oxy-type power plant equal to 1900 €/kWg. It was assumed that
unitary investment expenditures on each technological systems, are a suitable
percentage of gross unitary expenditures of whole the power plant, i.e.: 61.5%
for a steam cycle, 15% for a cryogenic air separation unit, and 10% for a CCS
system, and the remaining 13.5% is the other investment expenditures. Table 5.
shows these percentage shares.
Table 5. Capital expenditures for the building the ultra-supercritical oxy-type power plant
Quantity
Total investment expenditures for the building the whole
power plant
Unitary investment expenditures for the building the whole
power plant
Unitary financial expenditures for the steam cycle
Unitary financial expenditures for the cryogenic air separation unit
Unitary financial expenditures for the CO2 sequestration
installation
The others unitary investment expenditures

Symbol

Unit

Value

JBE,total

mln €

1 140

JBE

1900

JCFB+ST
JASU

1168
€/kWg

285

JCCS

190

Jothers

257
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6. Results of the economic calculations of the oxy-type
power plant
During the economic calculations, the annual working time of the block, as
well as the fuel price, and the price of CO2 emission allowances, were changed.
The change in break-even price of electricity sale border prices of electricity
sale under the influence of changes in investment expenditures for a power
plant, was analyzed for both variants: the oxy-type power plant (marked
“OXY”), and reference power plant (marked “ref”); assuming that the unitary
investment expenditures for a reference power plant, are reduced by the financial costs provided for the building of a cryogenic ASU and the CCS installations, relative to the oxy-type block. The relative change in the value of these
expenditures Ȗ in the range of 0.8 ÷ 1.2, was adopted.
The operational availability of supercritical coal-fired power units, working
in the air-fuel combustion technology, (90 ÷ 94)% [21]. In order to performing
the analysis of the oxy-type power plant, these boundaries extended to (85 ÷
97)%, which gives the tested range of annual working time of the block of
(7500 ÷ 8500) hours. For the lignite price, the extent of its changeability was
assumed as (-25 to +40)%, i.e. (17 ÷ 32) €/Mg of fuel. The price of CO2 emission allowances was changing in the range of (6 ÷ 90) €/Mg CO2. The lower
limit is a result of the average price of emission allowances in 2013, while the
upper limit based on the assumption that the value adopted as a preliminary,
will increase up to 4 times in the predicted period of operation of the analyzed
power plant [22].

Fig. 3. The break-even price of electricity and the annual fuel consumption as a function
of annual working time of the oxy-type power plant

The thermo-economic analysis of the oxy-type…

117
131
143

An influence of the operational availability of the power plant on the breakeven price of electricity, as well as on the annual fuel consumption, is shown in
Fig. 3.
For the basic assumptions, the size of an avoided CO2 emission was determined. It is equal to 725.92 kg CO2/MWhn (with the flows of CO2 emitted in
oxy-type and the reference power plant: 13.03 kg/s and 132.92 kg/s,
_especttively). In Fig. 4. the influence of changing the fuel price on the breakeven price of electricity as well as on the cost of avoided CO2 emission, was
presented.

Fig. 4. The break-even price of electricity and the cost of avoided CO2 emission as a function
of the fuel price

Fig. 5. presents graph of the changing the break-even price of electricity,
depending on the price of CO2 emission allowances, for both of the oxy-type
and the reference power plants.
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Fig. 5. The break-even price of electricity as a function of the price of CO2 emission allowances

The results of analyzing the changing of the unitary investment expenditures for the building the power plant, in the range ±20%, was illustrated in
Fig. 6.

Fig. 6. The break-even price of electricity as a function of the relative change of unitary
investment expenditures of the power plant
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7. Summary
The loss of the net electricity generation efficiency between both of power
plants, oxy-type and reference, is equal to 11.98%. The most influence on this
fact has a auxiliary electric power demand of a cryogenic air separation unit,
which is even 15,87% of a power plant's gross electric output.
As we can see in Fig.2., by decreasing indicator of an auxiliary power demand of ASU installation to 12.2% of gross electric power of the block, the loss
of a net efficiency can be reduced to 10.2%, with the achieved the net efficiency
of power plant equal to 34.96%. It can be obtained by the application of hybrid
membrane-cryogenic method of oxygen production from the air [23].
This would result in the decreasing the break-even price of electricity in the
oxy-type power plant from the value of 73.07 €/MWhg to 69.25 €/MWhg. In
compared to the reference power plant, it would result in decreasing difference
of this price of about 31.3% (from the value of 12.25 €/MWhg to
8.42 €/MWhg), which is show in Fig. 7.

Fig. 7. The break-even price of electricity sale of an oxy-type power plant, and the difference
in this price (compared to the reference power plant) as a function of changing the indicato
of an auxiliary power demand of cryogenic ASU installation

The break-even price of electricity of the oxy-type power plant is higher
than in the air-fuel power plant, because of the presence of ASU and CCS installations in the power plant structure, thus the increased investment expenditures for the block.
By the increasing the annual working time of oxy-type power plant of about
6.25%, the break-even price of electricity generation can be reduced of about
2.38 €/MWhg. For the reference power plant, this decrease will be lower, and
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will be equal to 1.33 €/MWhg. Whereas by decreasing the fuel price of 25%,
the break-even price of electricity will be decreased of about 6.13 €/MWhg. As
is apparent from the intersection of function celgr,OXY and celgr, ref (in Fig. 5.), the
building of the oxy-type power plant in place of a traditional air-fuel block, can
be profitable with around 38 €/Mg of CO2.
The annual CO2 emission, both from the oxy-type and the reference power
plant, is presented in Fig. 8. As can be seen, the size of this emission from the
oxy-type power plant is ten times lower than in the case of the air-fuel power
plant. This in turn causes facilitate the decision to invest in the building the oxytype power plant.

Fig. 8. The annual CO2 emission as a function of an annual working time of power plant
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE
ADVANCED ZEROEMISSION POWER PLANT
Janusz Kotowicz, Marcin Job
Silesian University of Technology, Faculty of Energy and Environmental Engineering,
ul. Akademicka 2A , 44-100 Gliwice, Poland
The chapter presents the structure and parameters of Advanced Zero Emission Power Plant
(AZEP). This concept is based on the replacement of the combustion chamber in a gas turbine by
the membrane reactor. The reactor has three basic functions: (I) oxygen separation from the air
through the membrane, (II) combustion of the fuel, and (III) heat transfer to heat the oxygendepleted air. In the discussed unit hot depleted air is expanded in a turbine and further feeds
a bottoming steam cycle (BSC) through the main heat recovery steam generator (HRSG). Flue gas
leaving the membrane reactor feeds the second HRSG. The flue gas consist mainly of CO2 and
water vapor, thus, CO2 separation involves only the flue gas drying. Results of the thermodynamic analysis of described power plant are presented.

1. Introduction
Power plants fed by natural gas are becoming increasingly important in the
energy sector. Currently the high price of natural gas is the main limitation for
this technology in Poland. In 2012, 3.6% of electricity was produced from natural gas, while the Polish Energy Policy until 2030 assumes an increase of this
share to 6.6%. This results from the need to diversify the energy sources in Poland and to reduce the carbon dioxide emissions. Combined cycle plants are
ecologically favorable and characterized by a low investment cost, short construction time, high reliability and flexibility of operation. With currently
achieved 60% electric efficiency the CO2 emission is around 330 kgCO2/MWh,
which is about 2.5-times less than emission of modern coal-fired plants exceeding 800 kgCO2/MWh. The rapid development of natural gas technologies allow
to further increase of electric efficiency and reduction of harmful emissions
[1, 2].
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The energy sector is facing the new challenges of reducing the CO2 emission level. The Carbon Capture and Storage (CCS) technologies are currently
developed. They allow for near zero-emission production of electricity from
fossil fuels. CCS technologies can be classified into three main groups: postcombustion, pre-combustion and oxy-combustion.
Oxy-combustion technology is based on the fuel combustion in an oxidant
atmosphere with increased proportion of oxygen. By elimination of nitrogen
from the combustion process flue gas consists mainly of carbon dioxide and
water vapor. This allows for CO2 separation with a relatively low energy cost,
realized only by drying the flue gas. However, oxygen separation from air is
required, involving significant energy consumption. Currently the use of cryogenic air separation units is considered due to the requirement of high performance and sufficient purity of the oxygen. In the literature different concepts of
the natural gas fueled units with oxy-combustion, such as [3,4,5], can be found.
However, in most of presented structures the application of oxy-combustion
involves a significant efficiency drop at the level of 7÷9 percentage points. The
advanced solution utilizing the oxy-combustion technology is the replacement
of the combustor in gas turbine with Mixed Conductive Membrane (MCM)
reactor, in which three processes take place: (I) the oxygen separation from
compressed air by a high-temperature membrane; (II) near-to-stechiometric fuel
combustion; (III) heat exchange to heat the oxygen depleted air. This air is expanded in a turbine and further feeds the HRSG. The flue gas, consisting mainly
of CO2 and H2O is mostly recirculated. The remaining part is leaving the membrane reactor and its thermal energy is utilized. Then, after moisture removal,
carbon dioxide is compressed and transported to a place of storage.
In the literature units with MCM reactor are defined as Advanced Zero
Emission Plants (AZEP) and two solutions can be found, differing in the way of
energy utilization from flue gas leaving MCM reactor. The first concept, presented, among others, in [6,7,8], is based on the use of increased pressure in the
reactor cycle and the flue gas is expanded in the CO2/steam turbine. In the condenser water vapor is separated from carbon dioxide. The second concept, presented for example in [9], assumes the use of flue gas in additional HRSG,
which in consequence allows to increase the power of a BSC. Both AZEP concepts, according to the authors, achieve similar electric efficiency, exceeding
50%. The efficiency drop due to the application of CCS technology in relation
to the units with similar parameters is assumed at about 5 percentage points.

2. Structure of the power plant
The general structure of the AZEP is shown in Fig. 1. The unit consists of:
(I) a gas turbine with membrane reactor; (II) a bottoming steam cycle with two
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HRSGs; (III) a carbon dioxide separation installation consisting of a condenser
and a CO2 compressor. The models of all analyzed components are made with
the use of GateCycle™ software [10].

Fig. 1. A structure of the AZEP (HRSG – heat regenerative steam generator,
CND – condenser, G – generator)

2.1. Gas turbine with membrane reactor
A detailed scheme of the gas turbine with membrane reactor, consisting of a
membrane, heat exchangers and combustion chamber, is presented in Fig. 2. A
four-end type high-temperature separation membrane is used in the reactor.
Such membranes are made from a material which is an ionic oxygen conductor
at temperatures of 700÷900°C and it is using an oxygen partial pressure difference between factors on both sides of the membrane.
The compressed air is heated (pt 2.6a) to the membrane operating temperature, assumed at tMEM = 850 °C. In the membrane part of the oxygen permeates
to flue gas cycle in the reactor. The oxygen-depleted air (pt 2.7a) after additional heating is expanded in the turbine. Recirculated flue gas (pt 5g) consisting
mainly of CO2/H2O in membrane module is enriched in oxygen. Resulting gas
is cooled and in the combustion chamber is used as an oxidant in the natural gas
combustion process. Hot flue gas is cooled down to the membrane operating
temperature by heating the air. Part of the flue gas is recirculated to the membrane, the remaining part (pt 4.1g) is cooled in the regenerative heat exchanger
and directed in part to the additional HRSG (pt 1c) and in other part is recirculated to the combustion chamber for cooling (pt 4.3g).
The most important assumptions for the gas turbine and the membrane reactor are presented in Tab. 1. The unit is supplied by the ISO air (15°C;
101.325 kPa; relative humidity 60%). Combustion chamber is fed by natural gas
with 100% CH4 content, lower heating value LHV = 50.049 kJ/kg and parame-
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ters at 15°C/ 3.5 MPa. The gas turbine is air-cooled with an air flow from com 1.1a determined by the relation:
pressor m

m 1.1a

0.24  m 3a 

t3a  1000
600

(1)

where m 3 a and t3a are the turbine inlet air flow and temperature, respectively.
First two stages of the turbine are cooled, with the cooling air flow divided
into 70% to the first stage and 30% to the second stage. The selection of key
parameters for the gas turbine installation, i.e.: pressure ratio (ȕ) and turbine
inlet temperature (t3a), is preceded by the thermodynamic analysis presented in
section 3.
Table 1. Assumptions for the gas turbine and the membrane reactor
Parameter
Gas turbine gross electric power NelGT, MW
Turbine isentropic efficiency ȘiT, Compressor isentropic efficiency ȘiC, Circulation fans isentropic efficiency ȘiF, Turbine and compressor mechanical efficiency ȘmT, ȘmC, Generator efficiency ȘG, Gas turbine and steam cycle own needs ǻNel, %
Compressor inlet pressure loss rate ȗ1, Turbine outlet pressure p4a, kPa
Membrane operating temperature tMEM, °C
Combustion chamber inlet oxidant temperature t1g, °C
Combustion chamber outlet flue gas temperature t2g, °C
Regenerative heat exchanger outlet flue gas temp. t4.2g, °C
Combustion chamber inlet gas oxygen content (O2)1g, Combustion chamber outlet gas oxygen content (O2)2g, Circulation fan outlet pressure p1g, p4.4g, kPa
Combustion chamber heat loss įCCH, Heat exchangers efficiency ȘHX, ȘRX, Heat exchangers pressure loss ȗHX, ȗRX, kPa

Value
200
0.90
0.88
0.80
0.995
0.99
2.0
0.007
102.5
850
600
1700
630
0.21
0.02
107.0
0.01
0.99
1.0

2.2. Bottoming steam cycle
The bottoming steam cycle is powered through two triple-pressure HRSGs
with reheating. Main HRSG is fed by depleted air from the gas turbine (pt 4a),
and the second HRSG is fed by flue gas leaving the membrane reactor (pt 1c).
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Fig. 2. A scheme of the gas turbine with membrane reactor (HX – heat exchanger,
RX – regenerative heat exchanger, F – fan)
Table 2. Assumptions for the bottoming steam cycle
Parameter
Condenser operating pressure pCND, kPa
Steam turbine isentropic efficiency ȘiST, Steam turbine mechanical efficiency ȘmST, Generator efficiency ȘG, HRSGs heat exchangers efficiency, Pressure loss factor in heat exchangers:
Steam pressure loss before steam turbine, -

- economizers:
- evaporators:
- superheaters:

Value
5
0.90
0.99
0.99
0.99
0,01
0,04
0,03
0.03

In both HRSGs the steam is generated with the same parameters, then the
corresponding flows are mixed to power a common steam turbine. The steam
parameters are optimized for the main HRSG, since it provides the major heat
flow to the BSC. The flue gas temperature is assumed to achieve the same
steam parameters in the second HRSG. Main assumptions for the BSC are presented in tab. 2. Selected optimal steam pressure and temperature for all pressure levels are presented in section 4.
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2.3. Carbon dioxide separation
Flue gas leaving the HRSG is prepared for the storage of carbon dioxide. In
the first place flue gas is directed to the condenser, in which it is cooled to a
temperature of 30 °C, and phase separation of the condensed water vapor from
the gaseous CO2 takes place. The prepared gas containing over 90% CO2 is
compressed to a pressure of 13 MPa in 8-sectional compressor. Every compressor section has an identical pressure ratio and inter-section cooling of CO2
stream to a temperature of 30 °C, accompanied by subsequent water vapor condensation. Assumed isentropic efficiency of the compressor equals 80%. Compressed supercritical carbon dioxide is transported to the place of storage.

3. Thermodynamic analysis of the gas turbine
3.1. Evaluation methodology
Effectiveness of the combined cycle power plants is evaluated by the efficiency of electric energy production. Gross electric efficiency Șel.gross is defined
by the relation:

Kel.gross

N el.gross
m f  LHV

N elGT  N elST
m f  LHV

(2)

where: Nel.gross – gross electric power of the combined cycle unit, NelST –
steam turbine electric power, m f - fuel mass flow, LHV – lower heating value
of the fuel.
Electric efficiency of the gas turbine ȘelGT and bottoming steam cycle ȘelST
are given by:

KelGT
ȘelST

Q in

NelGT
m f  LHV

(3)

N elST
Q in

(4)

Q 4 a  Q1c

(5)

where: Q in – total heat flow directed to the HRSGs, Q 4 a – turbine outlet depleted air heat flow, Q1c – flue gas heat flow leaving the membrane reactor.
The net electric efficiency of the combined cycle unit is defined with analogy to (2), taking into account the own needs of individual installations within
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the unit, i.e.: the gas turbine and the BSC ǻNel, installation of CO2 compression
ǻNCC, circulation fans in the membrane reactor ǻNF.

K el

N elGT  N elST  'N el  'N CC  'N F
m f  LHV

(6)

The total own needs rate of the unit į is equal to:
G

'N i

¦N

el.gross

'N el  'N CC  'N F
N el.gross

(7)

3.2. Influence of chosen parameters on the gas turbine efficiency
The key parameters of the gas turbine are pressure ratio and turbine inlet
temperature. Therefore, the influence of the pressure ratio in the range of
ȕ = 15÷30 and the temperature in the range of t3a = 1400÷1600°C on the efficiency of gas turbine is analyzed. Adopted ranges of analysis correspond to
currently available gas turbines class F, G or H. The impact of ȕ and t3a on, respectively, the gas turbine efficiency ȘelGT, the heat flow Q in and the turbine
outlet temperature t4a are presented in figures 3-5. The results for ȘelGT and Q
in

are compared to the conventional gas turbine with similar assumptions.

Fig. 3. Gas turbine electric efficiency ȘelGT in a function of ȕ and t3a
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Fig. 4. Total heat flow

Q in

in a function of ȕ and t3a

Fig. 5. Turbine outlet temperature t4a in a function of ȕ and t3a

Higher pressure ratios and turbine inlet temperatures allows to achieve better gas turbine efficiency. However, the temperature rise entails the need to
increase the air flow cooling expander blades, which are the most vulnerable to
high temperature, in the analyzed model according to equation (1). Therefore,
the increase in t3a results in a slight ȘelGT improvement, but also leads to an increase in turbine outlet temperature and, consequently, enables to obtain higher
efficiency of the BSC. The ȘelGT growth with the increase of ȕ binds to a significant decrease of the turbine outlet gas temperature and flow, which reduces the
effective use of the heat in the BSC.
The resulted efficiency ȘelGT in the range of 34÷38% is lower than achieved
in the conventional gas turbine by 5÷6 percentage points due to the structure of
installation with membrane reactor. In the conventional gas turbines the turbine
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inlet gas flow is greater than compressed air flow by the amount of used fuel. In
AZEP the turbine inlet gas flow is lower than compressed air flow by the
amount of oxygen permeated in the membrane, thus, the turbine effective work
is lower for the same compressor air flow. On the other hand, membrane reactor
is a source of additional flue gas stream feeding the HRSG and allows to increase the BSC power. Total heat flow applied to the HRSGs is increased by
26÷31% relative to the conventional gas turbine.

4. Results
For the analysis it was assumed in the gas turbine t3a = 1600°C and ȕ = 20.
Main HRSG is fed by depleted air flow m 4 a = 453.9 kg/s with temperature t4a
= 607.4°C. The BSC optimization for given depleted air resulted in the following steam parameters: live steam at steam turbine inlet at 580°C/ 18.0 MPa;
reheated steam at 580°C/ 4.0 MPa; low pressure saturated steam at 0.3 MPa.
The additional HRSG is fed by the flue gas flow m 1c = 56.7 kg/s consisting of
65.3% H2O, 32.7% CO2 and 2.0% O2.
Table 3. Chosen characteristic parameters of the AZEP
Parameter
Turbine internal power NiT, MW
Compressor internal power NiC, MW
Gas turbine electric power NelGT, MW
Fuel chemical energy flow

Value
428.0
222.7
200.0

m f  LHV , MW

554.6

Gas turbine electric efficiency ȘelGT, Turbine outlet depleted air heat flow

0.3607

Q 4 a , MW

Flue gas heat flow leaving the membrane reactor
Total heat flow feeding the HRSGs

288.7

Q1c , MW

Q in , MW

Steam turbine electric power NelST, MW
Bottoming steam cycle electric efficiency ȘelST, AZEP gross electric power Nel.gross, MW
Gross electric efficiency Șel.gross, Gas turbine and BSC own needs ǻNel, MW
CO2 compression installation own needs ǻNCC, MW
Circulation fans in membrane reactor own needs ǻNF, MW
Total own needs rate į, Net electric power Nel, MW
Net electric efficiency Șel, CO2 unit production uCO2, kg/MWh
CO2 unit emission eCO2, kg/MWh

51.5
340.2
118.6
0.3487
318.6
0.5746
6.4
10.7
2.2
0.0605
299.3
0.5398
365.6
~0.0
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The flue gas dried in condenser with mass flow m 3 c = 32.3 kg/s and composition: 90.4% CO2, 4.1% H2O and 5.5% O2, is directed to the CO2 compressor.
Almost all water vapor is condensed during intercooling, so final CO2 purity is
94.2% with less than 0.1% H2O. Unit energy consumption of CO2 compression
installation reached 0.097 kWh/kgCO2.
Obtained characteristic parameters for the gas turbine and the bottoming
steam cycle of the AZEP are presented in tab. 3.

5. Conclusions
The use of membrane reactor isolates the combustion process, which is realized in the reactor internal cycle, from air in the gas turbine. Therefore, the flue
gas contains no nitrogen and separation process of carbon dioxide is reduced
only to drying the flue gas.
A turbine with a membrane reactor achieves a lower electric efficiency
(about 36%) than conventional gas turbines with similar operating parameters,
reaching over 41%. This results from lower air stream feeding the turbine in the
AZEP.
Lower gas turbine efficiency is partially offset by flue gas leaving the
membrane reactor, which supply the additional HRSG and increase the BSC
power.
The AZEP achieved net electric efficiency at almost 54%, relative to power
plants without carbon capture installation it is efficiency drop by 5÷6 percentage points. This result is more favorable than in a combined cycle plant with
oxy-combustion or post-combustion CCS installation, reaching net efficiency at
the level of 50÷52%.
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OKREĝLENIE MASOWEGO NATĉĩENIA
PRZEPàYWU CZYNNIKÓW
WIELOFAZOWYCH W KLASYCZNEJ
ZWĉĩCE POMIAROWEJ VENTURIEGO
W UJĉCIU ZERO- I TRÓJWYMIAROWYM
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W niniejszej pracy przedstawiono wyniki obliczeĔ masowego natĊĪenia przepáywu mieszaniny pary wodnej i powietrza przy róĪnych udziaáach poszczególnych skáadników w obszarach
wysokiego podciĞnienia i przy temperaturze nasycenia dla pary. Obliczenia przeprowadzono na
modelu matematycznym klasycznej zwĊĪki Venturiego na podstawie normy EN-ISO 5167-4 i za
pomocą metod CFD. Wyznaczono charakterystyki przepáywowe zwĊĪki pomiarowej i znaleziono
jej staáe w funkcji: strumieĔ masy - spadek ciĞnienia w warunkach pracy poza obszarem ujĊtym
w wymienionej wczeĞniej normie. Tym samy okreĞlono przydatnoĞci tego typu urządzeĔ pomiarowych w szerszym zakresie pomiarowym. Dodatkowym aspektem poruszonym w niniejszej
pracy jest porównanie wyników z obliczeĔ metodami CFD udziaáu poszczególnych faz w przepáywie páynu – podejĞcie trójwymiarowe z wynikami obliczeĔ zero-wymiarowych uzyskanych na
podstawie prawa Daltona.

1. Wprowadzenie
ZnajomoĞü masowego natĊĪenia przepáywu medium roboczego jest w energetyce sprawą kluczową. OkreĞlenie iloĞci pary lub wody przepáywającej
w instalacjach energetycznych jest niezbĊdne przy analizie bilansu energetycznego obiektu, mocy poszczególnych maszyn, ich sprawnoĞci itd. Problem jest
szczególnie istotny przy modernizacji bloków energetycznych pracujących
w podstawie obciąĪenia w celu przystosowania ich do pracy przy obciąĪeniach
zmiennych. Na przykáad znane są prace [4], w których przedstawiany jest pro-
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blem eksploatacji turbin klasy 390 MWe związanych z niepeánym obciąĪeniem
bloku. ZnajomoĞü zjawisk (zarówno w sposób jakoĞciowy, jak i iloĞciowy)
przed, za i w skraplaczu jest szczególnie istotna ze wzglĊdu na prawidáową jak i
bezpieczną pracĊ ostatnich stopni NP.
Pomiary przepáywu pary suchej w instalacjach nadciĞnieniowych są szeroko
opisane w literaturze [1,2,3,7,11]. W przypadku wody stosowanie zwĊĪek pomiarowych jest nawet áatwiejsze, poniewaĪ czynnik roboczy jest nieĞciĞliwy[1,2]. Dokáadne pomiary strumienia wody z wykorzystaniem urządzeĔ spiĊtrzających ciĞnienie od dawna są znormalizowane, a ponadto istnieje wiele rozwiązaĔ takich jak przepáywomierze turbinowe, wirowe, wykorzystujące zjawisko Dopplera, indukcji elektromagnetycznej i inne [2]. Natomiast znacznie wiĊcej problemów nastrĊcza pomiar strumienia pary w wysokim podciĞnieniu w
obszarach wystĊpowania pary mokrej i mieszaniny pary z innym gazem np.
powietrzem. Warunki takie wystĊpują przede wszystkim w skraplaczach i instalacjach pomocniczych, utrzymujących odpowiednie podciĞnienie. Chcąc realizowaü efektywne zarządzanie kondensacyjnym blokiem energetycznym konieczny jest ciągáy pomiar masowego strumienia i udziaáu poszczególnych faz
w usuwanej ze skraplacza mieszaninie powietrze-para.
Zagadnieniami związanymi z pomiarem strumienia masy w kryzie przepáywu dwufazowego zajmowali siĊ [8]. RównieĪ szeroko rozpowszechniona
jest tematyka symulacji numerycznych przepáywów dwufazowych zarówno w
zwĊĪkach pomiarowych [12,14], jak i w strumienicach parowych [15,17], wodnych [18,19] i powietrznych [13]. Natomiast warunkami wymiany ciepáa w
przepáywach dwufazowych, które bezpoĞrednio zaleĪą od skáadu mieszaniny
jak i strumienia masy zajmowano siĊ w pracach [9,10,16].
Pomimo doĞü licznych badaĔ nadal niedostatecznie poznane są przepáywy
dwufazowe w podciĞnieniu i konieczne jest dalszy rozwój metod modelowania
przepáywów wielofazowych. Zatem celem niniejszego rozdziaáu jest przybliĪenie tematyki związanej z pomiarem masowego natĊĪenia przepáywu mieszaniny
pary wodnej i powietrza w wysokim podciĞnieniu przy zastosowaniu zwĊĪki
Venturiego, a nastĊpnie za pomocą narzĊdzi numerycznych wykreĞlenie i porównanie charakterystyk przepáywowych mieszaniny dwufazowej.

2. WstĊpne okreĞlenie parametrów przepáywu
W kondensacyjnych blokach energetycznych skraplacz pary jest jednym
z podstawowych elementów termodynamicznego obiegu konwersji energii [6].
Jest to zbiornik, w którego wnĊtrzu panuje ciĞnienie absolutne z zakresu (412)kPa [3].Utrzymanie niskiego ciĞnienia jest konieczne w celu zapewnienia
niskiej temperatury kondensacji pary wodnej, co jest poĪądane z termodynamicznego punktu widzenia. Temperatura kondensacji pary przy tak niskim ci-
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Ğnieniu wynosi odpowiednio (28,97-49,42)°C. DuĪe podciĞnienie w instalacji
prowadzi do problemów z utrzymaniem szczelnoĞci zbiorników kondensatorów.
Przedostające siĊ do wewnątrz skraplacza powietrze, pogarsza warunki kondensacji pary wodnej na dwa sposoby: pogarsza lokalnie wspóáczynnik przenikania
ciepáa oraz obniĪa ciĞnienie parcjalne pary obniĪając tym samym temperaturĊ
kondensacji i zwiĊkszając zuĪycie wody cháodzącej. Wieloletnie doĞwiadczenia
eksploatacyjne zgromadzone w literaturze przedmiotu pozwalają wstĊpnie okreĞliü strumieĔ odsysanej masy powietrza ze skraplacza [3]. Dla skraplaczy o
duĪej mocy i wysokiej szczelnoĞci moĪna wstĊpnie przyjąü zaleĪnoĞü (1) okreĞlającą masowy strumieĔ odsysanego powietrza ݉ሶ௪ wprost proporcjonalniedo
strumienia masy skroplin ݉ሶ௦ wypáywających ze skraplacza [3]:
݉ሶ௪ ൌ

ଵ
ଶ

݉ሶ௦

(1)

Udziaá pary wodnej w mieszaninie na etapie wstĊpnych obliczeĔ jest nieznany. ZaleĪy on od warunków eksploatacyjnych i konstrukcyjnych m.in. od
pozycji rurociągu odsysającego mieszaninĊ w kondensatorze, tj. od jego wysokoĞci od podstawy kondensatora [3]. StopieĔ suchoĞci pary jest równieĪ nieznany, lecz z uwagi na stosowanie instalacji odwadniania mieszaniny z duĪym
przybliĪeniem moĪna przyjąü stopieĔ suchoĞci pary na linii nasycenia, tj. X=1.

3. Obliczenia 0D
Obliczenia przeprowadzone na podstawie literatury [1] są podstawą do wyznaczenia geometrii zwĊĪki Venturiego. Zaletą stosowania klasycznej zwĊĪki
Venturiego, w odróĪnieniu do kryz oraz dysz pomiarowych, jest wprowadzenie
minimalnych strat energii w przepáywie. Wadą jest koniecznoĞü wystĊpowania
bardziej turbulentnego przepáywu (o wiĊkszej liczby Reynoldsa) niĪ w przypadku kryz pomiarowych. Pomiar polega na zmierzeniu róĪnicy ciĞnienia statycznego przed zwĊĪką i w jej przewĊĪeniu. Zakáadając, Īe: ciecz jest nieĞciĞliwa i nielepka, a przepáyw jest stacjonarny i bezwirowy zasada zachowania
energii zostaje uproszczona do równania Bernoulliego [5]:
݄݃ 

௩ మ
ଶ

gdzie:
g – wartoĞü przyĞpieszenia ziemskiego,
h – wysokoĞü,
ݒ – skáadowa normalna prĊdkoĞci,
p – absolutne ciĞnienie statyczne,
ȡ – gĊstoĞü.



 ൌ ܿݐݏ݊Ǥ
ఘ

(2)
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W takich warunkach energia przenoszona jako ciĞnienie statyczne páynu za
zwĊĪką bĊdzie takie samo jak przed zwĊĪką. W technice pomiarowych nie
moĪna oczywiĞcie przyjąü tak daleko posuniĊtych uproszczeĔ dlatego zaleĪnoĞci pozwalające wyznaczyü masowe natĊĪenie przepáywu medium są wzorami
analityczno–empirycznymi. Poza czáonem wyznaczonym w sposób teoretyczny
równaniem Bernoulliego, zawierają one równieĪ czynnik kalibrujący wyniki
obliczeĔ teoretycznych z wynikami eksperymentów.
Zatem strumieĔ masy wyznaczamy z zaleĪnoĞci [1]:
݉ሶ ൌ ܥ


ඥଵିఉర

ߝ ʹ כඥȟߩ כ 

(3)

gdzie:
݉ሶ – masowe natĊĪenie przepáywu [kg/s]
A – pole przekroju przewĊĪenia [m2]
C – wspóáczynnik przepáywu [-]
ȕ – wspóáczynnik przewĊĪenia [-]
İ – wspóáczynnik ekspansji [-]
ȟ – ciĞnienie róĪnicowe [Pa]
ȡ – gĊstoĞü medium [kg/m3]
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Rys. 2. RóĪnica ciĞnienia statycznego w odlegáoĞci równej poáowie Ğrednicy wewnĊtrznej
rurociągu od wlotowej krawĊdzi konfuzora do wartoĞci ciĞnienia w przewĊĪeniu zwĊĪki
w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu pary dla wybranych
wartoĞci ciĞnienia dolotowego i przewĊĪenia

Na podstawie normy [1] wykonano serie obliczeĔ dla pary nasyconej przy
ciĞnieniu 10kPa i 4kPa, dla Ğrednicy wewnĊtrznej rurociągu 206,50 mm i przewĊĪeniu zwĊĪki ȕ=0,40 i ȕ=0,75. PrzewĊĪenie zwĊĪki pomiarowej oznacza
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stosunek Ğrednic wewnĊtrznych: przewĊĪenia do rurociągu. Wyniki przedstawiono na rys.1.
Z przeprowadzonych obliczeĔ wynika, Īe wartoĞü ciĞnienia róĪnicowego
ǻp silnie zaleĪy od ciĞnienia panującego w instalacji. Przy tym samym masowym strumieniu przepáywającej masy jest ono wiĊksze przy niĪszym ciĞnieniu,
co bezpoĞrednio wynika z objĊtoĞci wáaĞciwej gazów, która jest wiĊksza przy
niĪszych ciĞnieniach zgodnie z równaniem gazu idealnego. Niskie ciĞnienie
prowadzi równieĪ do znacznego zmniejszenia zakresu pomiarowego zwĊĪki
Venturiego. Wynika to z malejącego stosunku ciĞnienia statycznego w przewĊĪeniu do ciĞnienia w instalacji, co niekorzystnie wpáywa na wspóáczynnik ekspansji gazu w zwĊĪce. Ponadto prowadzi równieĪ do osiągania przepáywów
naddĨwiĊkowych przy stosunkowo nieduĪych wartoĞciach masowego natĊĪenia
przepáywu oraz obniĪa lepkoĞü mieszaniny prowadząc do nieduĪej turbulencji
przepáywu. Powstanie fali uderzeniowej w zwĊĪce jak i maáa wartoĞü liczby
Reynoldsa jest w tym przypadku zjawiskiem niekorzystnym. Zakres pomiarowy
w pewnym obszarze moĪna regulowaü za pomocą odpowiednio dobranego
przewĊĪenia.
Ponowne obliczenia, tym razem dla jednakowych wartoĞci ciĞnienia statycznego w rurociągu dolotowym i przewĊĪenia zwĊĪki, ale dla pary i powietrza
przedstawiono na rys.2.
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Rys. 2.3 RóĪnica ciĞnienia statycznego w odlegáoĞci równej poáowie Ğrednicy wewnĊtrznej
rurociągu od wlotowej krawĊdzi konfuzora do wartoĞci ciĞnienia w przewĊĪeniu zwĊĪki
w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu pary i powietrza ciĞnieniu statycznym
na dolocie 10kPa i przewĊĪeniu ȕ=0,40

Na podstawie otrzymanych wyników moĪna zaobserwowaü pewien zakres
wartoĞci masowego natĊĪenia przepáywu badanych czynników, dla których
ciĞnienie róĪnicowe jest sobie bliskie. UmoĪliwia to áatwy pomiar natĊĪenia

140
182
194

Tomasz Kowalczyk et al.

przepáywu mieszaniny para-powietrze przy nieznanych wartoĞciach udziaáów
poszczególnych gazów. Z drugiej strony jest to pomiar obarczony pewnym
báĊdem, tym wiĊkszym im wiĊkszy bĊdzie zakres pomiarowy urządzenia. Dla
przykáadu uĪywając przetwornika róĪnicy ciĞnienia o zakresie (0-250)Pa i báĊdzie pomiarowym 0,6% dokáadnoĞü okreĞlenia masowego strumienia mieszaniny tą metodą w zakresie (20-37)g/s wynosi w przybliĪeniu 14%.
Uznając powyĪsze wyniki za niezadowalające, na podstawie danych przedstawionych na rys.1 dobrano optymalną wartoĞü przewĊĪenia dla przewidywanych warunków panujących w badanej instalacji kondensatora turbiny parowej
równą ȕ=0,60 i wykonano dalsze obliczenia tym razem dla okreĞlonych udziaáów pary w badanej mieszanie. ObjĊtoĞü wáaĞciwą mieszaniny i jej poszczególnych skáadników wyznaczono posáugując siĊ prawem Daltona odnoĞcie objĊtoĞci cząstkowych. Wyniki w formie wykresu przedstawiony na rys. 3.
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Rys. 3. Wykres zaleĪnoĞci róĪnicowego ciĞnienia statycznego w odlegáoĞci równej poáowie
Ğrednicy wewnĊtrznej rurociągu od wlotowej krawĊdzi konfuzora do wartoĞci ciĞnienia
w przewĊĪeniu zwĊĪki w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu pary przy danych udziaáach
procentowych pary przy ciĞnieniu statycznym na dolocie 4kPa i przewĊĪeniu ȕ=0,60 wyznaczony
na podstawie normy EN-ISO 5167-4.

Na podstawie otrzymanej charakterystyki badanej zwĊĪki, znając rzeczywisty udziaáu pary w przepáywającej mieszaninie, moĪliwe jest precyzyjne wyznaczenie masowego natĊĪenia przepáywu pary i powietrza w rozpatrywanej instalacji energetycznej za pomocą prostego i niezawodnego urządzenia pomiarowego. Niestety okreĞlenie gĊstoĞci mieszaniny, niezbĊdnej do okreĞlenia natĊĪenia
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przepáywu, wymaga stosowania dodatkowych urządzeĔ, które komplikują ukáad
pomiarowy lub ograniczają jego przydatnoĞü np. poprzez brak ciągáoĞci pomiarów (metody próbkowania).
Staáa zwĊĪki, lub inaczej wspóáczynnik przepáywu, oznaczany w normie literą C przyjmuje wartoĞü staáą w szerokim zakresie pomiarowym. Jest to równieĪ zalecany zakres uĪytkowania zwĊĪki Venturiego zarówno z powodu zmiany wartoĞci wspóáczynnika (który nie moĪe byü juĪ traktowany jako wartoĞü
staáa dla danej zwĊĪki), jak równieĪ rosnącej niepewnoĞci pomiarowej wraz ze
spadkiem jego wartoĞci [1,2]. WartoĞü wspóáczynnika przepáywu bezpoĞrednio
zaleĪy od chropowatoĞci materiaáu zwĊĪki, jakoĞci wykonania, liczby Reynoldsa w rurociągu dolotowym i przewĊĪenia (ksztaátu) zwĊĪki. Wspóáczynnik C w
zakresie pracy zwĊĪki przewidzianym w normie zostaá dobrany na jej podstawie, natomiast dla maáych wartoĞci przepáywu, gdzie liczba Reynoldsa byáa
niewystarczająca, wspóáczynnik przepáywu zostaá aproksymowany na podstawie zawartych w literaturze danych eksperymentalnych. Procedura zostaáa
przeprowadzona w celu uzyskanie niezaleĪnych wyników do porównania metod
obliczeniowych. W praktyce wspóáczynnik przepáywu C moĪe zostaü wyznaczony na podstawie obliczeĔ CFD, a nastĊpnie potwierdzony i ew. skorygowany w czasie eksperymentalnej kalibracji urządzenia.

4. Obliczenia CFD
Numeryczne obliczenia przepáywowe badanej zwĊĪki pomiarowej są obliczeniami czasocháonnymi, a dokáadnoĞü otrzymanych wyników zaleĪy m.in. od
przyjĊtego modelu i zaáoĪeĔ. Są one jednak mniej pracocháonne i mogą dostarczyü wiĊkszej iloĞci danych niĪ pomiary eksperymentalne. Eksperymentalne
kalibrowanie zwĊĪek wciąĪ jest jednak zabiegiem zalecanym.
UĪycie trójwymiarowego (3D) równania bilansu masy, pĊdu i energii, których postaü w ujĊciu lokalnym przedstawia siĊ nastĊpująco [5]:
ߜ௧ ߩ  divሺߩ߭Ԧሻ ൌ Ͳ,

(4)

ߜ௧ ሺߩ߭Ԧሻ  div(ȡ߭Ԧ۪߭Ԧ  ܫിሻ ൌ divሺ߬ി ሻ  ߩܾሬԦ,

(5)



ߜ௧ ሺߩ݁ሻ  div(ȡ ቂ݁  ቃ ߭Ԧሻ ൌ divሺ߬ി ߭Ԧ  ݍԦሻ  ߩܾሬԦݒԦ,
ఘ

gdzie:
įt – zmiana w czasie,
ȡ – gĊstoĞü,
ɏ߭Ԧ ൌ Ԧ – gĊstoĞü pĊdu,
ଵ
݁ ൌ  ߭Ԧ ଶ – suma energii wewnĊtrznej i kinetycznej,
ଶ
ി
 – ܫidemfaktor Gibbsa,

(6)
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ܾሬԦ–wektor przyspieszenia ziemskiego,
ݍԦ – strumieĔ ciepáa,
ി
߬  – tensor naprĊĪeĔ lepkich.
Pozwala ono z pewną dozą przybliĪenia wyznaczyü rozkáad ciĞnieĔ w przepáywie badanej geometrii. Chcąc uĞciĞliü obliczenia niezbĊdne jest uwzglĊdnienie modelu turbulencji k-İ, który dobrze opisuje przepáywy o duĪym stopniu
turbulencji i znacznym stosunku powierzchni kanaáu do objĊtoĞci strumienia
[5]. Przy obliczeniach przypáywów pary mokrej wielu informacji dostarcza
uĪycie modelu kondensacji. Odbywa siĊ to jednak kosztem zwielokrotnienia
czasu obliczeĔ, tak wiĊc z uwagi na wstĊpny charakter przeprowadzonych obliczeĔ zaáoĪone przepáyw równowagowy.
WstĊpne obliczenia przepáywowe wykonano dla zwĊĪki o przewĊĪeniu
ȕ=0,40 i przy ciĞnieniu dolotowym powietrza równym w przybliĪeniu 10 kPa.
SiatkĊ modelu badanej zwĊĪki przedstawia rys. 4.

Rys. 4.4 Siatka modelu badanej klasycznej zwĊĪki Venturiego.

Punkty 1, 2 i 3 okreĞlają poáoĪenie punktów pomiarowych zgodnie z normą
[1]. Obliczenia wykonano w przestrzeni dwuwymiarowej, stosując model osiowosymetryczny. Na rys. 5 przedstawiono rozkáad ciĞnienia (po lewej) i prĊdkoĞci (po prawej).
Wizualizacja przepáywu ukazuje zarówno róĪnicĊ ciĞnienia przed zwĊĪką i
w przewĊĪeniu, jak i stratĊ ciĞnienia na zwĊĪce pomiarowej, czego nie moĪna
wyznaczyü za pomocą wczeĞniej wspomnianej normy. Ponadto rozkáad prĊdkoĞci ukazuje jet tworzący siĊ za przewĊĪeniem przy maksymalnej wartoĞci przepáywu uwzglĊdniając zalecenia ujĊte w normie.
Bardziej szczegóáowych informacji dostarczają charakterystyki rozkáadu ciĞnienia (rys.6), gĊstoĞci i prĊdkoĞci (rys.7) w funkcji dáugoĞci zwĊĪki stworzone
na podstawie wyników obliczeĔ numerycznych.
Przeprowadzone, wstĊpne obliczenia numeryczne dostarczają wiĊcej informacji niĪ obliczenia 0D wykonane na podstawie normy [1]. Poza rozkáadem
prĊdkoĞci i gĊstoĞci powietrza, które zamieszczone są jedynie w formie poglądowej, moĪliwe jest szczegóáowe wyznaczenie rozkáadu ciĞnienia na Ğciankach
zwĊĪki pomiarowej. UmoĪliwia to ew. optymalizacją rozmieszczenia przetworników ciĞnienia, analizĊ parametrów przepáywowych poza obszarem normalnej
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pracy zwĊĪki i okreĞlenie straty zwĊĪki juĪ na etapie projektowania, a nie w
fazie eksperymentalnego wzorcowania jak ma to miejsce w przypadku posáugiwania siĊ jedynie metodami ujĊtymi w normie [1].

Rys. 5.5 Rozkáad ciĞnienia [Pa] i prĊdkoĞci [m/s] (odpowiednio po lewej i prawej stronie)
dla klasycznej zwĊĪki Venturiego o przewĊĪeniu ȕ=0,40 dla powietrza
przy wydatku masowym m=100g/s
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Rys. 6. Rozkáad ciĞnienia na Ğciankach zwĊĪki pomiarowej i w osi przepáywu dla powietrza
przy wydatku 100g/s dla klasycznej zwĊĪki Venturiego o przewĊĪeniu ȕ=0,40
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Rys. 7. Rozkáad prĊdkoĞci i gĊstoĞci powietrza w osi przepáywu przy wydatku 100g/s
dla klasycznej zwĊĪki Venturiego o przewĊĪeniu ȕ=0,40

5. Porównanie wyników obliczeĔ
Porównanie wyników obliczeĔ w podejĞciu 0D i CFD ukazaáo wysoką
zbieĪnoĞü rozwiązaĔ. Na rys. 8 przedstawiono porównanie wartoĞci ciĞnienia w
punkcie pomiarowym 2, tj. w przewĊĪeniu zwĊĪki, przy zadanym ciĞnieniu
wlotowym powietrza 10 kPa w funkcji masowego strumienia przepáywu.
Na dokáadnoĞü wyników numerycznych wpáywa iloĞü wykonanych iteracji,
pomocne jest w tym stopniowe obniĪanie zadawanych wartoĞci w celu unikniĊcia fluktuacji zbieĪnoĞci. RóĪnicĊ wyników obliczeĔ numerycznych (w kaĪdym
przypadku obliczenia byáy zbieĪne) za pomocą stopniowego obniĪania wartoĞci
i zadania okreĞlonej wartoĞci na początku obliczeĔ widaü porównując wyniki
wstĊpnych obliczeĔ zamieszczone na rys. 6 i obliczeĔ szczegóáowych na rys. 8.
Maksymalny báąd bezwzglĊdny prezentowanych wyników na rys. 9 wynosi
niespeána 50 Pa. Otrzymanie tak wysokiej zbieĪnoĞci rozwiązaĔ pozwoliáo na
przeprowadzenie powtórnych obliczeĔ, tym razem dla ustalonego na podstawie
wczeĞniejszych wyników optymalnego przewĊĪenia zwĊĪki w spodziewanym
zakresie pomiarowym ȕ=0,60. W obliczeniach zadano staáe ciĞnienie dolotowe
mieszaniny na poziomie 4kPa oraz zadawano masowe natĊĪenia przepáywu w
przedziale (10-60) g/s co 10 g/s i udziaá pary w mieszaninie od 0 do 100% co
25%. Wyniki przedstawiają charakterystyki przedstawione na rys. 9 i rys. 10.
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Rys. 8 Porównanie wyników obliczeĔ numerycznych oraz obliczeĔ na podstawie normy EN-ISO
5167-4 wartoĞci ciĞnienia w punkcie pomiarowym 2 przy zadanym ciĞnieniu wlotowym
powietrza 10kPa w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu dla klasycznej zwĊĪki Venturiego
o przewĊĪeniu ȕ=0,40
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Rys. 9 Wykres zaleĪnoĞci róĪnicowego ciĞnienia statycznego w odlegáoĞci równej poáowie
Ğrednicy wewnĊtrznej rurociągu od wlotowej krawĊdzi konfuzora do wartoĞci ciĞnienia
w przewĊĪeniu zwĊĪki w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu pary przy danych udziaáach
procentowych pary przy ciĞnieniu statycznym na dolocie 4kPa i przewĊĪeniu ȕ=0,60
wyznaczony metodą CFD
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Rys. 10. Wykres zaleĪnoĞci róĪnicowego ciĞnienia statycznego w odlegáoĞci równej poáowie
Ğrednicy wewnĊtrznej rurociągu od wlotowej krawĊdzi konfuzora do wartoĞci ciĞnienia
w przewĊĪeniu zwĊĪki w funkcji masowego natĊĪenia przepáywu pary przy danych udziaáach
procentowych pary przy ciĞnieniu statycznym na dolocie 4kPa i przewĊĪeniu ȕ=0,60
wyznaczony metodą zawartą w normie EN-ISO 5167-4

W wyniku przeprowadzony obliczeĔ, dwoma niezaleĪnymi metodami, uzyskano bardzo dobrą zbieĪnoĞü wyników zarówno w zakresie ujĊtym w normie
jak i poza nią.

6. Podsumowanie
Pomiar natĊĪenia przepáywu par i gazów w wysokim podciĞnieniu jest moĪliwy przy pomocy prostej w budowie i eksploatacji klasycznej zwĊĪki Venturiego. Obarczony jest on jednak duĪymi ograniczeniami z powodu niskiego
ciĞnienia medium. W zakresie duĪych podciĞnieniach problematyczna staje siĊ
niska wartoĞü prĊdkoĞci dĨwiĊku w badanym oĞrodku, co sprawia, Īe w przewĊĪeniu áatwo jest osiągnąü prĊdkoĞci naddĨwiĊkowe. Jest to zjawisko niekorzystne. Drugim problemem jest duĪa podatnoĞü na kompresje w konfuzorze i
ekspansje w dyfuzorze, co uniemoĪliwia uzyskanie poprawnych wyników stosując normĊ[1]. Ponad to przy duĪym podciĞnieniu znacznie maleje lepkoĞü
rozpatrywanego powietrza i pary, prowadzi to do koniecznoĞci stablicowania
wspóáczynnika przepáywu C, który w tych warunkach silnie zaleĪy od masowego natĊĪenia przepáywu.
Otrzymane wyniki obliczeĔ klasycznej zwĊĪki Venturiego metodą ujĊtą we
wczeĞniej wspomnianej normie i metodami CFD wykazują bardzo wysoką
zbieĪnoĞü. Stosując odpowiednio dobrane przewĊĪenie moĪna osiągnąü poprawne wyniki w warunkach niskiego ciĞnienia medium, jednak w znacznie
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ograniczonym zakresie pomiarowym. Ów zakres uĪytkowania klasycznej zwĊĪki Venturiego moĪna w niektórych przypadkach z powodzeniem rozszerzyü
jednak niezbĊdnym narzĊdziem do realizacji tego zadania na poziomie projektowania są numeryczne metody modelowania przepáywu. Przy czym znaczne
odejĞcie od warunków pracy zwĊĪki ujĊtych w normie prowadzi do mniejszej
powtarzalnoĞci wyników. Dodatkową zaletą stosowania metod CFD jest moĪliwoĞü okreĞlenia straty ciĞnienia na urządzeniu pomiarowym, co w dotychczasowym ujĊciu moĪliwe jest dopiero w trakcie eksperymentalnego wzorcowania
zwĊĪki.
Pomiar przepáywów wielofazowych, w rozwaĪanym przypadku powietrza i
pary nasyconej, jest moĪliwy do osiągniĊcia przy uĪyciu proponowanej zwĊĪki
Venturiego. Przy nieuwzglĊdnieniu skáadu mieszaniny moĪliwe jest uzyskanie
jedynie przybliĪonych wyników i to w mocno ograniczonym zakresie pomiarowym. Dodatkowy pomiar gĊstoĞci mieszaniny umoĪliwia precyzyjne okreĞlenie
masowego natĊĪenia przepáywu mieszaniny i jej poszczególnych skáadników
oraz znacznie rozszerza zakres pomiarowy. Niestety metody okreĞlania gĊstoĞci
mieszanin na chwilĊ obecną posiadają wady ograniczające ich zastosowanie.
Jednym z powodów jest braku ciągáoĞci pomiarów, drugim komplikacja aparatury i wprowadzania znacznych strat energetycznych w instalacji utrzymania
próĪni kondensatora. Z tego powodu metody pomiarowe pozwalające w sposób
poĞredni lub bezpoĞredni okreĞliü skáad badanej mieszaniny lub jej gĊstoĞü
wymagają rozwoju.
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ANALIZA WARUNKÓW I POPRAWY
EFEKTYWNOĝCI WYMIANY CIEPàA
W PIONOWEJ SONDZIE GRUNTOWEJ
Zbigniew Królicki, Stanisáawa Sandler, Bogusáaw Biaáko,
Bartosz Zajączkowski
Wydziaá Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn
i UrządzeĔ Cieplnych, Politechnika Wrocáawska, WybrzeĪe WyspiaĔskiego 27, 50-370 Wrocáaw
W pracy przedstawiono przegląd konstrukcji sond gruntowych stosowanych w sprĊĪarkowych pompach ciepáa. Na podstawie sporządzonego modelu obliczeniowego i danych literaturowych, dokonano oceny rozwiązaĔ konstrukcyjnych i ich wpáywu na jakoĞü wymiany ciepáa z
gruntem. Przedstawiono propozycje wáasnych modyfikacji konstrukcyjnych, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem zaleĪnoĞci pomiĊdzy powierzchnią wymiany ciepáa a parametrami przepáywowymi wystĊpującymi w sondzie.

1. Wprowadzenie
Podstawą przeprowadzenia analiz nowatorskiego rozwiązania dolnego Ĩródáa ciepáa i przeprowadzenia badaĔ eksperymentalnych staá siĊ konkretny problem techniczno-inwestycyjny. W celu zasilenia monowalentnej pompy ciepáa,
zamontowanej w wolnostojącym domu jednorodzinnym zlokalizowanym w
miejscowoĞci Mysáakowice, poáoĪonej w odlegáoĞci ok. 110 km na poáudniowy
zachód od Wrocáawia w odpowiednią iloĞü ciepáa, postanowiono zbudowaü
wymiennik gruntowy. WielkoĞü powierzchni i ksztaát dziaáki uniemoĪliwiaá
budowĊ wymiennika poziomego. Z drugiej strony teren leĪący na granicy
Przedgórza Sudeckiego i Sudetów ĝrodkowych wpáywa na brak moĪliwoĞci
zainstalowania dolnego Ĩródáa ciepáa w postaci sond pionowych, gdyĪ lita skaáa
granitowa w tym miejscu zaczyna siĊ na gáĊbokoĞci ok. 6-8,5 m poniĪej powierzchni gruntu. Badania georadarowe oraz wykonane pomocnicze odwierty
pionowe, potwierdziáy obecnoĞü litych skaá granitowych na gáĊbokoĞci 7 m, ale
jednoczeĞnie umoĪliwiáy okreĞlenie przepáywu wód gruntowych. Odwierty
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wskazaáy pierwszy poziom wystĊpowania wody juĪ na poziomie ok. 1,8 m poniĪej poziomu gruntu natomiast najwiĊksze natĊĪenie przepáywu zanotowano na
gáĊbokoĞci ok. 3,2 -5 m poniĪej poziomu gruntu.
W tej sytuacji, w pierwszej fazie projektu, zdecydowano siĊ na budowĊ tzw.
sond gwiaĨdzistych i analizĊ rozwiązania geotermalnego systemu bezpoĞredniej
wymiany ciepáa.

2. Geotermalny system bezpoĞredniej wymiany ciepáa –
sondy gwiaĨdziste
(ang. Direct Exchange Geothermal System)
W typowej gruntowej pompie ciepáa czynnik poĞredniczący (solanka, glikol) krąĪy w obiegu sondy (obieg czynnika wymuszany pompą) i oddaje ciepáo
pobrane z gruntu w parowaczu pompy ciepáa czynnikowi ziĊbniczemu (freon).
Wymiana ciepáa w parowaczu wymaga odpowiedniej róĪnicy temperatur (ǻT §
3:6 K), jako siáy napĊdowej procesu i zaprojektowanie temperatury odparowania czynnika ziĊbniczego na poziomie o tyle niĪszym od temperatury solanki
opuszczającej wymiennik gruntowy. Biorąc pod uwagĊ, Īe kaĪde obniĪenie
temperatury parowania czynnika ziĊbniczego powoduje obniĪenie wspóáczynnika efektywnoĞci obiegu termodynamicznego o ok. 3 % [3] powoduje to
znaczne obniĪenie koĔcowej wartoĞci COP pompy ciepáa.
W pierwszej fazie projektowania poddano szczegóáowej analizie zaproponowany w literaturze [5] system bezpoĞredniego odparowania skáadający siĊ z
sond wykonanych z metalu (miedzi) rozáoĪonych gwiaĨdziĞcie. To co zdecydowaáo o rozwaĪeniu tego wariantu to kątowe poprowadzenia odwiertu, które
przy danej dáugoĞci sondy umoĪliwia wykonanie páytszych odwiertów a w
przypadku natrafienia na warstwĊ wodonoĞną zapewnia lepszą wymianĊ ciepáa
z gruntem. Czynnik roboczy pompy ciepáa krąĪy, odparowując bezpoĞrednio w
sondzie gruntowej. Rury plastikowe PE [7] klasycznych sond gruntowych zastąpiono miedzianymi o bardzo dobrej przewodnoĞci cieplnej.
Ra = 0,0025 Kām/W [10], co gwarantuje obniĪenie oporu cieplnego sondy.
W analizowanym rozwiązaniu prototypowym, sondy umieszczone są odwiertach diagonalnych(o kącie nachylenia 30°, dáugoĞci 22 m [5] i Ğrednicy 76 mm.
Jako czynnika cháodniczego uĪyto czynnika R-407C obojĊtnego, nie wchodzącego w reakcjĊ z miedzią.[5]). Parametry czynnika termodynamicznego krąĪącego w obiegu dobrano tak, aby do sondy dopáywaá po zdáawieniu dwufazowy
czynnik cháodniczy o bardzo maáym stopniu suchoĞci x = 0,2–0,25 – praktycznie ciecz. Kiedy ciekáy czynnik cháodniczy wpáywa do sondy, naturalne siáy
grawitacji, powodują, Īe spáywa on w dóá, ogrzewa siĊ i odparowuje. NastĊpnie,
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jako para o duĪym stopniu suchoĞci x §1 – praktycznie gaz (lĪejszy od cieczy)
wznosi siĊ do kolektora zbiorczego i zasysana jest do sprĊĪarki. [5].

Rys. 1. Diagonalny wymiennik ciepáa [8]

Problemy, jakie pojawiają siĊ podczas eksploatacji takiego rozwiązania[5]
to korozja i utlenianie metalowych sond. UĪycie sond metalowych jest związane z rodzajem podáoĪa. Dla gruntu o wspóáczynniku pH>6 nie ma ryzyka korozji, dla pH poniĪej 6 zagroĪenie korozja jest powaĪne. Konieczne jest wiĊc stosowanie anody ochronnej przedáuĪającej trwaáoĞü sondy.[9]

3. Rozwiązanie eksperymentalne
Biorąc pod uwagĊ rezultaty analizy termodynamiczno-przepáywowej [4],
warunki geologiczne oraz powyĪsze trudnoĞci zdecydowano siĊ na inne rozwiązanie. Zaproponowano sondĊ typu U-rura poprowadzoną w odwiercie o zmiennym nachyleniu. Wykonane zostaáy przewierty pod powierzchnią dziaáki, mające zmienny charakter nachylenia, gáównie jednak zbliĪone do profilu poziomego (rys. 2) [2]. Sonda na caáej dáugoĞci przebiega w warstwie wodonoĞnej o
duĪej zawartoĞci wody.
WartoĞü stopnia wilgotnoĞci gruntu Sr definiowanego jako:

ܵ ൌ

ೢ


ൌ

௪ήఘೢ
ଵήήఘೞ

gdzie:
Vw – objĊtoĞü wody wypeániającej pory gruntu, m3;
Vp – objĊtoĞü porów, m3;
w – wilgotnoĞü gruntu, %,
Us – gĊstoĞü wáaĞciwa gruntu, kg/m3;
e – wskaĨnik porowatoĞci gruntu w stanie naturalnym,
Uw – gĊstoĞü wody kg/m3,
oceniono na Sr = 0,98 [2].

(1)
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Rys. 2. Przekrój odwiertu sondy o zmiennym nachyleniu

W odwiert wprowadzono rurĊ osáaniającą oraz sondĊ typu U. Na rys. 3
przedstawiono parametry geometryczne sondy.

Rys. 3. Parametry geometryczne sondy

Po wykonaniu niezbĊdnych prac instalacyjnych rurĊ osáaniającą odwiert
usuniĊto, umoĪliwiając bezpoĞredni kontakt rur sondy z gruntem. Niewielka
gáĊbokoĞü odwiertu (w najniĪszym miejscu 4 m) a takĪe rodzaj gruntu minimalizują ryzyko uszkodzenia rur sondy.[9.10]
Caáy wymiennik skáadaá siĊ z czterech identycznych sond typu U -rura o tej
samej dáugoĞci i tych samych parametrach przepáywowych [2].

4. Badania eksperymentalne
Obliczenie rzeczywistych wartoĞci strumieni ciepáa uzyskiwanych z dolnego Ĩródáa ciepáa, przy pomocy sondy Muovitech, byáy moĪliwe na podstawie
pomiarów temperatury wlotowej i wylotowej czynnika roboczego (30% wodnego roztworu glikolu propylenowego) przepáywającego przez wymiennik oraz
pomiaru strumienia masy czynnika przetáaczanego przez pompĊ obiegową.
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Wszystkie te dane zbierane byáy w pracującej instalacji, obsáugującej pompĊ
ciepáa wykorzystywaną w systemie grzewczym i produkcji ciepáej wody uĪytkowej [2].
PoniĪej przedstawiona zostaáa dokumentacja zdjĊciowa opisywanych prac.

Rys. 4. Wiertnica do przewiertów sterowanych


Rys. 5. Sondy gruntowe wprowadzone do odwiertów

Badania eksperymentalne przeprowadzone byáy za pomocą kontaktowych
czujników temperatury, umieszczonych po stronie zasilającej i odbiorczej dolnego Ĩródáa ciepáa (termopary kontaktowe PT 100 oraz rejestratora KD7) Na tej
podstawie obliczona zostaáa, uzyskiwana w Ĩródle róĪnica temperatury. Wyniki
przedstawiono na rys. 6.
Przebieg krzywych wskazuje na bardzo dobry charakter pracy Ĩródáa, gdyĪ juĪ
praktycznie po ok. 10 minutach róĪnica temperatur ustala siĊ na poziomie
umoĪliwiającym prawidáową eksploatacjĊ pompy ciepáa.
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Rys. 6. Zmiany temperatury po stronie zasilającej i odbiorczej zestawu sond gruntowych
oraz róĪnica temperatury pomiĊdzy nimi

Na uwagĊ zasáuguje równieĪ poziom temperatury ustalonego charakteru
pracy, osiągniĊtego po 56 minutach. WartoĞü +3,3°C po stronie zasilania i
+6,1°C po stronie odbiorczej pozwala przypuszczaü, iĪ wpáyw przepáywającej
w otoczeniu wymiennika wody gruntowej jest bardzo znaczący, pozytywnie
wpáywa na regeneracjĊ Ĩródáa i daje bardzo duĪe wartoĞci wspóáczynników
przejmowania ciepáa.
Bardzo interesującą jest równieĪ informacja wynikająca z wykresu pokazanego na rysunku 7.

Rys. 7. Zmiana mocy uzyskiwanej z dolnego Ĩródáa ciepáa w funkcji czasu

Zaprezentowano na nim rozkáad mocy cieplnej Q0 uzyskiwanej ze Ĩródáa w
funkcji czasu. WartoĞü mocy obliczono na podstawie pomiaru zmian temperatu-
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ry, wáasnoĞci cieplno-przepáywowych medium poĞredniczącego oraz pomiarów
natĊĪenia przepáywu wymuszanego przez pompĊ obiegową. Uzyskiwane parametry Ğwiadczą o bardzo duĪej efektywnoĞci pozyskiwania ciepáa. Niewątpliwie cenną informacją jest stosunkowo krótki czas dojĞcia do ustabilizowanej
eksploatacji Ĩródáa.

5. Wnioski
Jak wynika z przedstawionych informacji problematyka pozyskania ciepáa z
gruntu powinna byü indywidualnie rozpatrywana dla kaĪdego konkretnego projektu i danych warunków geologicznych.
Porównanie teoretycznych, przyjmowanych do projektowania wartoĞci
strumieni ciepáa pozyskiwanych w wymiennikach gruntowych pomp ciepáa,
pionowych i poziomych [3, 8, 9, 10] z wartoĞciami uzyskiwanymi w zastosowanym przez NANOTEL S.A. systemie, potwierdza zasadnoĞü przyjĊtego kierunku modyfikacji i ulepszeĔ tego sposobu instalacji sondy gruntowej.
Przeprowadzone, podczas standardowej eksploatacji pompy ciepáa pomiar
parametrów pracy wymiennika gruntowego, wykazaáy Ğrednią moc cieplną
dolnego Ĩródáa równą 60,12 W/m, oraz maksymalną 69,72 W/m.
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UWARUNKOWANIA WYSTĉPOWANIA
MAKSYMALNYCH UDARÓW PRĄDOWYCH
W LINIACH WIELONAPIĉCIOWYCH
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i Sterowania Ukáadów, rafal.kumala@polsl.pl
Rozdziaá przedstawia problematykĊ związaną z wystĊpowaniem udarów prądowych w liniach o róĪnych poziomach napiĊü pracujących na tych samych konstrukcjach wsporczych podczas zwarü. Badania przeprowadzono dla linii czterotorowej dwunapiĊciowej 2x400 kV + 2x220
kV. Symulowano róĪne rodzaje zwarü oraz warunki ich powstania. AnalizĊ stanów przejĞciowych
podczas zwarü zrealizowano przy uĪyciu programu EMTP-ATP.

1. Wielotorowe linie wielonapiĊciowe
Napowietrzne linie elektroenergetyczne są podstawowymi elementami
wspóáczesnych systemów elektroenergetycznych (SEE) sáuĪącymi do przesyáu
energii elektrycznej. Ciągáy i bardzo dynamiczny rozwój sieci Ğredniego i niskiego napiĊcia (kolejno: SN i nn) powiązany ze wzrostem odbiorców energii,
zwiĊksza obciąĪenie linii przesyáowych o napiĊciu 110 kV i wyĪszym [3]. Powinno to skutkowaü rozbudową sieci przesyáowej, szczególnie w obszarach o
maáej gĊstoĞci ciągów liniowych. Paradoksalnie istniejące wymagania prawne
znacząco utrudniają budowĊ nowych linii elektroenergetycznych. Jest to związane m.in. ze speánieniem wymogów związanych z bezpieczeĔstwem ludzi oraz
ochroną Ğrodowiska naturalnego [2]. Dlatego teĪ coraz powszechniejszym rozwiązaniem staje siĊ budowa wielotorowych linii wielonapiĊciowych, polegająca
na prowadzeniu kilku linii o róĪnych poziomach napiĊü na tych samych konstrukcjach wsporczych. UmoĪliwia to wydatne zmniejszenie pasa technicznego
linii, czĊsto kilkakrotnie w porównaniu do standardowych rozwiązaĔ, czyli
budowy linii o jednym napiĊciu znamionowym na osobnych sáupach, których
trasy przebiegają równolegle [1]. Wielotorowe linie wielonapiĊciowe wymusza-
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ją jednak dedykowane konstrukcje wsporcze, czĊsto projektowane tylko pod
konkretny rodzaj linii. Sposób rozmieszczenia przewodów roboczych warunkuje wzajemne oddziaáywanie poszczególnych torów wielotorowej linii wielonapiĊciowej zarówno podczas pracy normalnej jak i stanów zakáóceniowych. Niestety, na chwilĊ obecną bardzo maáo publikacji w literaturze polskiej i Ğwiatowej porusza tematykĊ związaną ze stanami zakáóceniami w wielotorowych liniach wielonapiĊciowych [5]. Prawdopodobnie jest to spowodowane ciągle
znikomą dáugoĞcią wielotorowych linii wielonapiĊciowych w porównaniu do
sumarycznej dáugoĞci linii wysokich i najwyĪszych napiĊü (WN i NN) w Ğwiatowych SEE. Ponadto wiarygodna analiza zakáóceĔ w tego typu liniach uwarunkowana jest znajomoĞcią dokáadnego przebiegu trasy poszczególnych torów
prądowych linii áączących wybrane stacje elektroenergetyczne, a przede
wszystkim parametrów geometrycznych sáupów [3, 4, 5]. PoniewaĪ wielotorowe linie wielonapiĊciowe áączą podsystemy o róĪnych poziomach napiĊü i mocach zwarciowych, analiza stanów zakáóceniowych w takim fragmencie sieciowym moĪe okazaü siĊ kluczowa z punktu widzenia pracy SEE w stanach zakáóceniowych, a przede wszystkim podczas zwarü. Dlatego teĪ w niniejszym rozdziale podjĊto próbĊ analizy uwarunkowaĔ wystĊpowania maksymalnych udarów prądowych oraz prądów zwarciowych udarowych w poszczególnych torach
linii 2x400 kV + 2x220 kV podczas wybranych zakáóceĔ zwarciowych.

2. Analiza udarów prądowych w czterotorowej linii
dwunapiĊciowej 2x400 kV + 2x220 kV
Analiza zakáóceĔ zwarciowych w rozpatrywanym ukáadzie sieciowym polegaáa na okreĞleniu wpáywu zmian mocy zwarciowych w poszczególnych stacjach zasilających oraz chwili wystąpienia zwarü na wartoĞci chwilowe prądów
we wszystkich fazach linii wielotorowej. Badania przeprowadzono dla fragmentu SEE z czterotorową linią dwunapiĊciową 2x400 kV + 2x220 kV o dáugoĞci
13 km. Badany fragment sieciowy zawieraá w swojej strukturze:
x cztery Ĩródáa EKW1...EKW4 z autotransformatorami 400/220 kV o mocach
znamionowych 500 MVA (T1...T4) zasilające dwutorową liniĊ 400 kV
E1A/E1B,
x dwa Ĩródáa EKW5 i EKW6 z autotransformatorami 220/110 kV o mocach
znamionowych 330 MVA (T5, T6) zasilające jednotorową liniĊ 220 kV
E2A/E2B,
x dwa Ĩródáa EKW7 i EKW8 z autotransformatorami 220/110 kV o mocach
znamionowych 250 MVA (T7, T8) zasilające jednotorową liniĊ 220 kV
E3A/E3B,
x czterotorową liniĊ dwunapiĊciową E4 2x400 kV + 2x220 kV.
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x Wszystkie linie zamodelowano z przewodami odgromowymi typu AFL-1,7
70 mm2 oraz nastĊpującymi przewodami roboczymi:
x AFL-8 3x350 mm2 dla linii 400 kV E1A/E1B oraz torów 400 kV linii E4,
x AFL-8 525 mm2 dla linii 220 kV E2A/E2B oraz E3A/E3B,
x AFL-8 2x350 mm2 dla torów 220 kV linii E4.
ħródáa zasilające zamodelowano jako ekwiwalenty fragmentów sieciowych
umiejscowione po stronie dolnego napiĊcia autotransformatorów. ZaáoĪenie
takich samych mocy zwarciowych systemów w wybranych stacjach elektroenergetycznych (SE) byáo celowe, z uwagi na póĨniejszą analizĊ stanów zakáóceniowych w linii E4. Z kolei odmienna dáugoĞü linii elektroenergetycznych po
obu stronach linii 2x400 kV + 2x220 kV byáa celowa, z uwagi na próbĊ odzwierciedlenia sytuacji wystĊpujących w rzeczywistych SEE (wielotorowe linie
wielonapiĊciowe nigdy nie są usytuowane symetrycznie wzglĊdem SE - umiejscowienie tego typu linii jest bowiem losowe). PoniewaĪ analizowany fragment
sieciowy dotyczyá sieci przesyáowej, przyjĊto najczĊĞciej spotykane moce autotransformatorów sieciowych. Schemat analizowanego ukáadu sieciowego z dáugoĞciami linii zamieszczono na rys. 1, natomiast ukáad przewodów roboczych i
odgromowych konstrukcji wsporczej linii E4 pokazano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat analizowanego ukáadu sieciowego z badaną linią dwunapiĊciową czterotorową
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Rys. 2. Parametry geometryczne konstrukcji wsporczej z linią E4

W celu sprawdzenia warunków wystĊpowania najwiĊkszych udarów prądowych oraz prądów udarowych podczas zwarü, badania przeprowadzono w
sposób dwojaki:
x zmieniając moc zwarciową ekwiwalentów EKW1...EKW8 zlokalizowanych
w SE przy zaáoĪonym czasie zakáóceĔ zwarciowych,
x zmieniając czas wystąpienia zwarü przy niezmiennej mocy zwarciowej
ekwiwalentów.
x Zakáócenia zwarciowe symulowano pomiĊdzy wĊzáami T1WY...T4WY
(koniec linii E4), a przebiegi prądowe odczytywano na początku linii E4
(wĊzáy T1WE...T4WE). Z uwagi na przyjĊtą liczbĊ torów linii E4 oraz parametry geometryczne sáupa, analizie poddano cztery rodzaje (warianty)
zwarü miĊdzysystemowych:
x zwarcie dwufazowe dwusystemowe pomiĊdzy torami 400 kV linii E4 –
w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie fazy L1 toru T1 z fazą L2 toru T2
(oznaczenie „1R”),
x zwarcie dwufazowe dwusystemowe pomiĊdzy torami 220 kV linii E4 –
w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie fazy L1 toru T3 z fazą L2 toru T4
(oznaczenie „2R”),
x zwarcie dwufazowe dwusystemowe pomiĊdzy torami 400 kV i 220 kV linii
E4 – w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie fazy L1 toru T1 z fazą L2 toru
T3 (oznaczenie „3R”),
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zwarcie czterofazowe czterosystemowe pomiĊdzy wszystkimi czterema
torami linii E4 – w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie fazy L1 toru T1
z fazą L2 toru T2, nastĊpnie zwarcie fazy L2 toru T2 z fazą L1 toru T3
w chwili t2 = 12,5 ms oraz zwarcie fazy L1 toru T3 z fazą L2 toru T4
w chwili t2 = 22,5 ms (oznaczenie „4R”).
NaleĪy tutaj zaznaczyü, Īe przez zwarcia miĊdzysystemowe rozumie siĊ zakáócenia pomiĊdzy wybranymi fazami poszczególnych torów wielotorowej linii
wielonapiĊciowej, czyli pomiĊdzy liniami elektroenergetycznymi áączącymi
róĪne podsystemy - stąd okreĞlenie miĊdzysystemowe. PoniewaĪ analizowana
linia E4 byáa linią wielonapiĊciową czterotorową, dodatkowo trzeba rozróĪniü
zwarcia miĊdzysystemowe pomiĊdzy torami o jednym napiĊciu znamionowym
(warianty 1R i 2R) oraz pomiĊdzy torami o róĪnych napiĊciach znamionowych
(warianty 3R i 4R), czyli tzw. záoĪone zakáócenia zwarciowe. Podane czasy
zwierania poszczególnych faz dla rozpatrywanych wariantów zwarü 1R-4R
dotyczą czĊĞci badaĔ związanych z analizą wpáywu zmian mocy zwarciowych
ekwiwalentów EKW1-EKW8 (tab. 1-tab. 3) na wartoĞci chwilowe prądów w
torach linii E4. Z kolei podczas weryfikacji wpáywu zmian chwil wystąpienia
zwarü na wartoĞci chwilowe prądów, zmieniaá siĊ moment wystąpienia zakáócenia zwarciowego - zwarcia zakáadano dla minimalnej i maksymalnej wartoĞci
sinusoidy napiĊcia 400 kV i 220 kV. Trzeci rodzaj moĪliwych chwil powstania
zakáóceĔ byá równy poáowie wartoĞci chwilowej napiĊcia zasilającego i odpowiadaá wynikom zamieszczonym w tab.1 dla pozycji 100%Sk". Rezultaty przeprowadzonych symulacji dla zakáadanych wariantów zwarü 1R-4R zamieszczono w tab. 1-tab. 4.
W celu pokazania dynamiki przebiegów przejĞciowych w analizowanej
czterotorowej linii dwunapiĊciowej podczas zwarü miĊdzysystemowych na
rys. 3 i 4 przedstawiono przykáadowe przebiegi chwilowe prądów w fazach
zwartych oraz niedotkniĊtych zakáóceniem. Wariant zwarcia 4R wybrano z
uwagi na wystĊpowanie zakáócenia we wszystkich torach linii E4, natomiast
czasy zwierania faz w kolejnych torach dla twzm = tmin ze wzglĊdu na obecnoĞü najwiĊkszej wartoĞci skáadowej aperiodycznej w przebiegach chwilowych
prądów. Dodatkowo oznaczono fazy poszczególnych torów linii E4, aby pokazaü, które z nich cechowaáy siĊ najwiĊkszymi wartoĞciami prądów zwarciowych
(fazy zwarte) i udarów prądowych (fazy zdrowe) podczas zakáócenia. Byáo to
szczególnie istotne dla zdrowych faz poszczególnych torów, poniewaĪ udary
prądowe podczas zakáóceĔ zwarciowych pojawiaáy siĊ w obu zdrowych fazach.
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Tabela 1. Maksymalne wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych oraz udarów prądowych
wybranych faz dla rozpatrywanych rodzajów zwarü miĊdzysystemowych
- zmiana mocy zwarciowych w stacjach ST1-ST4

RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 20 GVA (100%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,15
8,19
8,54

8,15
8,13

7,86
8,03
4,99

7,86
7,66

1,26
1,36
5,03
3,80

1,29
1,36
5,51
4,42

6,78
15,50
10,76

6,30
5,38
8,00

RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 24 GVA (120%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,28
8,27
8,69

8,28
8,36

7,86
8,12
5,02

7,86
7,66

1,23
1,36
5,03
3,85

1,26
1,36
5,50
4,50

6,78
15,50
10,86

6,30
5,38
8,06

RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 28 GVA (140%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,38
8,34
8,79

8,38
8,36

7,84
8,18
5,03

7,86
7,66

1,20
1,36
5,03
3,88

1,22
1,36
5,49
4,56

6,78
15,49
10,93

6,30
5,36
8,08

Sk(zm)" = 32 GVA (160%Sk"), twzm = 0,5tmin
CZKF
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

RZM/OZM
L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,44
8,38
8,87

8,47
8,45

7,84
8,22
5,03

7,86
7,66

1,24
1,36
5,02
3,89

1,66
1,36
5,48
4,56

6,78
15,48
10,96

6,30
5,36
8,10

gdzie:
RZM/OZM - rodzaj zwarcia miĊdzysystemowego/oznaczenie zwarcia miĊdzysystemowego,
L1, L2, L3 - fazy poszczególnych torów linii E4,
T1...T4 - tory linii E4, odpowiednio: 400 kV (T1 i T2) oraz 220 kV (T3 i T4),
CZKF - czas zwierania kolejnych faz,
Sk" - pierwotna moc zwarciowa w stacjach ST1...ST8 (moc odniesienia),
Sk(zm) " - moc zwarciowa w stacjach ST1...ST8 podczas zwarü miĊdzysystemowych,
twzm - czas wystąpienia zwarcia miĊdzysystemowego,
tmin - minimalny zakáadany czas wystąpienia zwarcia miĊdzysystemowego,
iTxmax - maksymalna wartoĞü chwilowa prądu w torach linii E4 dotkniĊtych zwarciem; „x”
oznacza numer toru,
gTxmax - maksymalna wartoĞü chwilowa prądu w fazach zdrowych torów linii E4 odniesiona do
wartoĞci prądu obciąĪenia w stanie pracy normalnej (wielkoĞü wzglĊdna charakteryzująca udar
prądowy w fazie zdrowej).
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Tabela 2. Maksymalne wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych oraz udarów prądowych
wybranych faz dla rozpatrywanych rodzajów zwarü miĊdzysystemowych
- zmiana mocy zwarciowych w stacjach ST5 i ST6
RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 14,4 GVA (120%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,15
8,23
8,53

8,15
8,13

7,89
8,07
5,04

7,91
7,69

1,26
1,35
5,03
3,82

1,29
1,35
5,52
4,44

7,09
15,59
10,88

6,35
5,39
8,02

RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 16,8 GVA (140%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,16
8,25
8,53

8,16
8,13

7,92
8,09
5,07

7,95
7,72

1,26
1,35
5,01
3,83

1,29
1,35
5,52
4,45

7,15
15,66
10,95

6,38
5,41
8,04

RZM/OZN

CZKF

Sk(zm)" = 19,2 GVA (160%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,16
8,27
8,52

8,16
8,13

7,94
8,12
5,09

7,98
7,74

1,26
1,35
5,01
3,84

1,29
1,35
5,53
4,46

7,25
15,72
11,00

6,39
5,42
8,06

Tabela 3. Maksymalne wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych oraz udarów prądowych
wybranych faz dla rozpatrywanych rodzajów zwarü miĊdzysystemowych
- zmiana mocy zwarciowych w stacjach ST7 i ST8
Sk(zm)" = 12 GVA (120%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

RZM/OZM

CZKF
ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,15
8,19
8,56

8,15
8,13

7,89
8,03
5,01

7,92
7,73

1,26
1,36
5,04
3,81

1,29
1,36
5,51
4,43

7,01
15,48
10,79

6,36
5,38
8,00

RZM/OZM

CZKF

Sk(zm)" = 14 GVA (140%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,15
8,19
8,57

8,15
8,13

7,94
8,04
5,02

7,96
7,78

1,26
1,37
5,04
3,81

1,29
1,37
5,51
4,44

7,04
15,47
10,81

6,39
5,39
8,01

Sk(zm)" = 16 GVA (160%Sk") , twzm = 0,5tmin
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max
gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

RZM/OZM

CZKF

gT2max

gT3max

gT4max
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L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

2,5
2,5
2,5
2,5/12,5/22,5

8,15
8,19
8,58

8,15
8,13

7,97
8,04
5,03

7,99
7,82

1,26
1,37
5,04
3,82

1,29
1,37
5,51
4,44

7,06
15,46
10,81

6,42
5,39
8,02

Tabela 4. Maksymalne wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych oraz udarów prądowych
wybranych faz dla rozpatrywanych rodzajów zwarü miĊdzysystemowych
- zmiana czasu wystąpienia zakáócenia zwarciowego
twzm = tmin , Sk(zm)" = 100%Sk"
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max

RZM/OZM

CZKF
ms

kA

kA

kA

kA

L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

4,9
4,9
4,9
4,9/14,9/24,9

7,94
8,33
8,00

7,94
7,93

7,58
8,17
5,49

7,58
7,68

twzm = tmax , Sk(zm)" = 100%Sk"
iT1max
iT2max
iT3max
iT4max

RZM/OZM
L1(T1)L2(T2)/1R
L1(T3)L2(T4)/2R
L1(T1)L2(T3)/3R
L1(T1)L2(T2)
L1(T3)L2(T4)/4R

CZKF

gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

-

-

-

-

1,24
1,83
4,15
5,95

1,28
1,83
4,49
7,53

10,22
12,65
6,86

9,55
4,57
7,05

gT1max

gT2max

gT3max

gT4max

ms

kA

kA

kA

kA

-

-

-

-

9,9
9,9
9,9
9,9/19,9/29,9

6,49
6,14
6,69

6,48
6,71

6,28
6,01
5,71

6,28
5,83

1,24
2,69
11,20
8,21

1,23
2,69
11,25
7,99

20,78
34,64
19,03

17,27
11,29
17,41

gdzie:
tmax - maksymalny zakáadany czas wystąpienia zwarcia miĊdzysystemowego.

iT2max - faza L2

iT4max - faza L2

iT3max - faza L1
iT1max - faza L1

Rys. 3. Przebiegi chwilowe prądów zwarciowych we wszystkich torach linii E4 podczas wariantu
zwarcia 4R dla twzm = tmin
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iL2(T3)

iL3(T4)

Rys. 4. Przebiegi chwilowe prądów w fazach zdrowych torów 220 kV linii E4 podczas wariantu
zwarcia 4R dla twzm = tmin

3. Podsumowanie
Przeprowadzone badania miaáy na celu obserwacjĊ wpáywu zmian: rodzaju
zwarcia (1R-4R), wartoĞci mocy zwarciowych w SE (tab. 1-tab. 3) oraz chwili
wystąpienia zakáócenia (tab. 4) na wartoĞci chwilowe prądów zarówno w fazach
zwartych, jak i niedotkniĊtych zakáóceniem. Na podstawie analizy wyników
zamieszczonych w tab. 1-tab. 4 widaü, Īe najwiĊkszy wpáyw na wartoĞü prądów
zwarciowych oraz udarów prądowych miaá czas wystąpienia zwarü. WáaĞciwoĞü ta jest sáuszna zarówno dla zwarü pomiĊdzy systemami o jednym poziomie napiĊcia znamionowego (1R i 2R), jak i dla záoĪonych zakáóceĔ zwarciowych (3R i 4R). Uwidaczniaáo siĊ to szczególnie dla twzm = tmin, gdzie róĪnice pomiĊdzy prądami udarowymi w porównaniu do wielkoĞci odniesienia
(czĊĞü pierwsza tab. 1) zawieraáy siĊ w przedziale (14,4÷25,1)%, w zaleĪnoĞci
od rodzaju zwarcia oraz toru linii E4. Z kolei zmiany w wartoĞciach udarów
prądowych faz zdrowych przekraczaáy próg 200% w przypadku zwarcia czterofazowego czterosystemowego (wspóáczynniki gT1max i gT4max). Dla porównania zwiĊkszenie wartoĞci mocy zwarciowych poszczególnych ekwiwalentów
nawet o 60% miaáo znacznie mniejszy wpáyw na zmianĊ wartoĞci chwilowych
prądów zwarciowych (róĪnica poniĪej 5%) oraz udarów prądowych (poniĪej
30%) i byáo zauwaĪalne jedynie dla Ĩródeá zasilających tory 400 kV. W przypadku wzrostu mocy zwarciowych w SE zasilających linie 220 kV zmiany w
wartoĞciach maksymalnych prądów udarowych i udarów prądowych byáy praktycznie niezauwaĪalne. Cechą charakterystyczną zmian mocy zwarciowych w
SE byá niewielki wpáyw tych zmian na wartoĞci chwilowe prądów w fazach
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zwartych i zdrowych wybranych torów linii E4 podczas zakáóceĔ, w których
moc zwarciowa ulegaáa zmianie i jednoczesny brak oddziaáywania tych zmian
na pozostaáe tory linii 2×220 kV + 2×400kV.
Analiza wpáywu rodzaju zwarü miĊdzysystemowych pokazaáa natomiast, Īe
najwiĊksze wartoĞci chwilowe zarówno udarów prądowych jak i prądów zwarciowych uzyskano dla záoĪonych zakáóceĔ zwarciowych, a dokáadniej dla wariantu 4R. Jest to zaleĪnoĞü prawdziwa tak dla zmian mocy zwarciowych, jak i
chwili wystąpienia zakáóceĔ. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe badanie uwarunkowaĔ wystĊpowania maksymalnych udarów prądowych oraz prądów zwarciowych udarowych podczas zwarü miĊdzysystemowych jest zagadnieniem niezwykle trudnym, a stopieĔ tej trudnoĞci w duĪym stopniu zaleĪy od liczby torów analizowanej wielotorowej linii wielonapiĊciowej.
Z przebiegów chwilowych zamieszczonych na rys. 4 reprezentujących udary prądowe w fazach zdrowych torów 220 kV linii E4 widaü jak duĪy wzrost
prądu powoduje zwarcie miĊdzysystemowe pomiĊdzy wszystkimi czterema
torami prądowymi. Udary prądowe w fazach niedotkniĊtych zwarciem w chwili
wystąpienia zakáócenia wielokrotnie przekraczają prąd obciąĪenia w stanie
normalnym linii, a najwiĊksza wartoĞü chwilowa prądu wystĊpuje w torze 220
kV o wiĊkszej mocy zwarciowej (T3). Dodatkowo, dla toru T3 bardzo duĪa
wartoĞü chwilowa prądu (ok. 1/4 wartoĞci początkowej udaru) utrzymuje siĊ
przez dáugi czas.
Zwarcia miĊdzysystemowe naleĪy analizowaü w sposób indywidualny dla
danej wielotorowej linii wielonapiĊciowej, a wniosków przytoczonych w niniejszej publikacji nie moĪna uogólniaü dla innych rodzajów tego typu linii. Jest to
związane z wieloma aspektami, takimi jak:
x liczba torów oraz wartoĞü napiĊcia znamionowego w poszczególnych torach wielotorowej linii wielonapiĊciowej,
x parametry geometryczne konstrukcji wsporczej,
x dáugoĞü wielotorowej linii wielonapiĊciowej oraz dáugoĞci linii áączących tą
liniĊ ze SE,
x moc autotransformatorów oraz poziomy napiĊü fragmentów sieci, dla których wyznaczono ekwiwalenty.
Szczególnie istotne jest rozmieszczenie przewodów roboczych w wielotorowej linii wielonapiĊciowej, dlatego teĪ zasadne wydaje siĊ przeprowadzenie
dodatkowych badaĔ symulacyjnych dotyczących wpáywu zmian parametrów
geometrycznych konstrukcji wsporczych na wartoĞci chwilowe prądów podczas
zwarü miĊdzysystemowych. BĊdzie to celem kolejnych analiz dotyczących
pracy wielotorowych linii wielonapiĊciowych podczas záoĪonych zakáóceĔ
zwarciowych, które bĊdą kontynuacją problematyki poruszanej w niniejszym
rozdziale.
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WPàYW PARAMETRÓW
GEOMETRYCZNYCH KONSTRUKCJI
WSPORCZYCH NA PRZEBIEGI
PRZEJĝCIOWE W WIELOTOROWYCH
LINIACH WIELONAPIĉCIOWYCH PODCZAS
ZàOĩONYCH ZAKàÓCEē ZWARCIOWYCH
Rafaá Kumala
Wydziaá Elektryczny Politechniki ĝląskiej w Gliwicach, Instytut Elektroenergetyki
i Sterowania Ukáadów, rafal.kumala@polsl.pl
Rozdziaá porusza problematykĊ związaną z wpáywem sposobu rozmieszczenia przewodów
fazowych w poszczególnych torach wielotorowych linii wielonapiĊciowych na charakter zmian
przebiegów przejĞciowych podczas zwarü miĊdzysystemowych. Badania przeprowadzono dla
linii trójtorowej trójnapiĊciowej 400 kV + 220 kV + 110 kV. Badano wybrane rodzaje záoĪonych
zakáóceĔ zwarciowych dla róĪnych typów konstrukcji wsporczych. AnalizĊ stanów przejĞciowych
podczas zwarü miĊdzysystemowych zrealizowano przy uĪyciu programu EMTP-ATP.

1. Konstrukcje wsporcze wielotorowych
linii wielonapiĊciowych
W dobie wspóáczesnych przepisów prawnych, które w znaczący sposób
utrudniają budowĊ nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych, gáównym problemem staje siĊ wybór trasy oraz rodzaju nowej linii [7]. Jest to o tyle
istotne, Īe obecne rozporządzenia prawne wymuszają minimalizacjĊ ingerencji
nowych inwestycji liniowych zarówno w Ğrodowisko naturalne, jak i tzw. wáasnoĞü prywatną podmiotów. Kluczowym zagadnieniem staje siĊ wiĊc optymalne wykorzystanie terenu juĪ naleĪącego do przedsiĊbiorstw związanych bezpoĞrednio z elektroenergetyką zawodową i przemysáową. Odpowiedzią na wymagania prawne związane z budową nowych inwestycji liniowych mogą byü wielotorowe linie wielonapiĊciowe. Gáówną ideą jest w tym przypadku prowadze-
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nie kilku linii o róĪnych poziomach napiĊü na tych samych sáupach [1, 2]. Pozwala to zmniejszyü pas techniczny linii oraz co najistotniejsze - umoĪliwia
wykorzystanie juĪ istniejącego terenu bez koniecznoĞci speánienia wielu wymogów prawnych (wpáywa to bardzo korzystnie na skrócenie czasu realizacji nowych inwestycji związanych z rozbudową sieci przesyáowej). Co prawda we
wspóáczesnych systemach elektroenergetycznych (SEE) wielotorowe linie wielonapiĊciowe stanowią znikomą czĊĞü wszystkich ciągów liniowych to niewykluczone jest, Īe w najbliĪszych latach bĊdzie ulegaáo to stopniowej zmianie.
Wydaje siĊ to prawdopodobne choüby z uwagi na coraz wiĊkszą róĪnorodnoĞü
tego typu linii pod wzglĊdem poziomów napiĊü znamionowych. MoĪna bowiem
wyróĪniü wiele kombinacji we wspóáczesnych wielotorowych liniach wielonapiĊciowych jeĞli chodzi o rodzaje linii pracujących na wspólnych konstrukcjach
wsporczych, np.:
x linie najwyĪszych i wysokich napiĊü (kolejno: NN i WN) - wielotorowe
linie wielonapiĊciowe o napiĊciu znamionowym co najmniej 110 kV,
x linie WN i SN (SN - Ğrednie napiĊcie) - wielotorowe linie wielonapiĊciowe
o napiĊciu znamionowym nie wiĊkszym niĪ 150 kV (tor/tory WN) oraz nie
wiĊkszym niĪ 60 kV (tor/tory SN),
x linie SN i nn (nn - niskie napiĊcie) - wielotorowe linie wielonapiĊciowe
zawierające co najmniej jeden tor o napiĊciu znamionowym niĪszym niĪ 1 kV.
Przedstawiony powyĪej podziaá wielotorowych linii wielonapiĊciowych jest
jedynie próbą klasyfikacji tych linii w Ğwiatowych SEE wedáug kryterium napiĊcia znamionowego w poszczególnych torach. MoĪliwe są takĪe inne podziaáy, np. ze wzglĊdu na znamionową czĊstotliwoĞü pracy poszczególnych torów.
W praktyce wystĊpują bowiem przypadki prowadzenia linii o róĪnych czĊstotliwoĞciach pracy na tych samych sáupach. Przykáadem moĪe byü trójtorowa
linia dwunapiĊciowa 2x380 kV (50 Hz) + 110 kV (16,7 Hz) [4]. NaleĪy jednak
podkreĞliü, Īe wspóádzielenie konstrukcji wsporczej przez linie o róĪnych poziomach napiĊü niesie ze sobą niebezpieczeĔstwo wzajemnego oddziaáywania
pomiĊdzy poszczególnymi torami tych linii wskutek istnienia sprzĊĪeĔ elektromagnetycznych pomiĊdzy przewodami roboczymi. Dlatego teĪ rozmieszczenie
przewodów roboczych w poszczególnych torach warunkuje wzajemne oddziaáywanie linii o róĪnych poziomach napiĊü [3]. Jest to szczególnie istotne podczas stanów zakáóceniowych, poniewaĪ wielotorowe linie wielonapiĊciowe
áączą podsystemy zarówno o róĪnych poziomach napiĊü znamionowych, jak i
mocach zwarciowych (róĪnice w poziomach tych mocy np. dla linii typu WN +
SN mogą byü znaczące). Z uwagi na dedykowane rozwiązania konstrukcji
wsporczych (brak chociaĪby czĊĞciowej unifikacji jak w przypadku standardowych sáupów) w zaleĪnoĞci od rodzaju wielotorowej linii wielonapiĊciowej,
zasadne wydaje siĊ zbadanie wpáywu rozmieszczenia przewodów roboczych w
poszczególnych torach na przebiegi chwilowe prądów i napiĊü podczas stanów
zakáóceniowych. Dlatego teĪ w dalszej czĊĞci rozdziaáu pokazano wyniki badaĔ
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związanych z wpáywem parametrów geometrycznych wybranych konstrukcji
wsporczych na przebiegi przejĞciowe dla przykáadowej wielotorowej linii wielonapiĊciowej podczas wybranych zwarü miĊdzysystemowych.

2. Analiza wpáywu parametrów geometrycznych
konstrukcji wsporczych na przebiegi przejĞciowe w linii
400 kV + 220 kV + 110 kV podczas záoĪonych
zakáóceĔ zwarciowych
AnalizĊ wpáywu zmian rozmieszczenia przewodów roboczych w poszczególnych torach prądowych przeprowadzono dla trójtorowej linii trójnapiĊciowej
400 kV + 220 kV + 110 kV o dáugoĞci 10 km. Fragment sieciowy z trójtorową
linią trójnapiĊciową poddany analizie skáadaá siĊ z nastĊpujących elementów:
 dwóch Ĩródeá EKW1 i EKW2 z autotransformatorami 400/220 kV o mocach znamionowych 500 MVA (T1 i T2) zasilających jednotorową liniĊ 400 kV
E1A/E1B,
 dwóch Ĩródeá EKW3 i EKW4 z autotransformatorami 220/110 kV o mocach znamionowych 330 MVA (T3 i T4) zasilających jednotorową liniĊ 220 kV
E2A/E2B,
 dwóch Ĩródeá EKW5 i EKW6 z autotransformatorami 220/110 kV o mocach znamionowych 250 MVA (T5 i T6) zasilających jednotorową liniĊ 110 kV
E3A/E3B,
 trójtorowej linii trójnapiĊciowej E4 400 kV + 220 kV + 110 kV.
Moce zwarciowe ekwiwalentów sieciowych zasilających poszczególne tory
linii E4 wynosiáy od 5 GVA (zasilanie torów 110 kV linii E4) do 20 GVA (zasilanie torów 400 kV linii E4) i nie byáy zmieniane podczas badaĔ symulacyjnych. PrzyjĊcie róĪnych mocy zwarciowych w zaleĪnoĞci od poziomu napiĊcia
znamionowego ekwiwalentu sieciowego byáo celowe, bowiem w rzeczywistych
SEE róĪnice w mocach zwarciowych np. pomiĊdzy stacjami 110 kV i 400 kV są
doĞü znaczne (jest to szczególnie widoczne w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym). Konstrukcje wsporcze zamodelowano jako sáupy mocne, które w
zaleĪnoĞci od napiĊcia znamionowego posiadaáy nastĊpujące rodzaje przewodów roboczych i odgromowych:
 dla linii jednotorowych 400 kV E1A/E2A - AFL-8 3x350 mm2 oraz AFL1,7 95 mm2,
 dla linii jednotorowych 220 kV E2A/E2B - AFL-8 525 mm2 oraz AFL-1,7
70 mm2,
 dla linii jednotorowych 110 kV E3A/E3B - AFL-6 240 mm2 oraz AFL-1,7
70 mm2,
 dla toru 400 kV linii E4 - AFL-8 3x350 mm2 oraz AFL-1,7 95 mm2,
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 dla toru 220 kV linii E4 - AFL-8 2x350 mm2,
 dla toru 110 kV linii E4 - AFL-6 240 mm2.
Schemat analizowanego ukáadu sieciowego zamieszczono na rys. 1.

Rys. 1. Schemat analizowanego ukáadu sieciowego z badaną linią trójtorową trójnapiĊciową

Po dokonaniu przeglądu najczĊĞciej spotykanych konstrukcji wsporczych
wielotorowych linii wielonapiĊciowych WN i NN, zdecydowano siĊ na wybór
nastĊpujących typów sáupów [4, 5, 6]:
 typ nr 1 - pionowo-poziomy ukáad przewodów roboczych,
 typ nr 2 - poziomy ukáad przewodów roboczych,
 typ nr 3 - pionowy ukáad przewodów roboczych,
 typ nr 4 - trójkątny ukáad przewodów roboczych.
Trzeba jednoczeĞnie zaznaczyü, Īe typy sáupów nr 1 i 3 zostaáy zamodelowane specjalnie na potrzeby niniejszego rozdziaáu, natomiast pozostaáe dwa
rozwiązania są konstrukcjami wsporczymi pracującymi w rzeczywistych SEE typ nr 2 w systemie polskim [6], a typ nr 4 w systemie austriackim [4]. ZaáoĪono taką samą wysokoĞü konstrukcji wsporczych oraz pewnego rodzaju próbĊ
unifikacji odlegáoĞci elektrycznych pomiĊdzy poszczególnymi torami linii, aby
zachowaü zbliĪone gabaryty sáupów. PoniewaĪ badania związane byáy z analizą
wpáywu rozmieszczenia przewodów roboczych w poszczególnych torach linii
400 kV + 220 kV + 110 kV na przebiegi przejĞciowe prądów i napiĊü, symulowano dwa wybrane rodzaje zwarü miĊdzysystemowych:
 zwarcie trójfazowe trójsystemowe z udziaáem ziemi pomiĊdzy wszystkimi
torami linii 400 kV + 220 kV + 110 kV - w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie
fazy L1 toru 400 kV z fazą L2 toru 220 kV, nastĊpnie zwarcie fazy L2 toru
220 kV z fazą L1 toru 110 kV w chwili t2 = 7,5 ms i w konsekwencji zwarcie
fazy L1 toru 110 kV z ziemią w chwili t3 = 12,5 ms (oznaczenie „1R”),
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 zwarcie dwufazowe dwusystemowe bez udziaáu ziemi pomiĊdzy torami
400 kV oraz 220 kV - w chwili t1 = 2,5 ms nastĊpuje zwarcie fazy L1 toru 400
kV z fazą L3 toru 220 kV (oznaczenie „2R”).
NaleĪy wyjaĞniü, Īe zwarcia miĊdzysystemowe to zakáócenia wystĊpujące
pomiĊdzy wybranymi fazami poszczególnych torów wielotorowej linii wielonapiĊciowej, czyli pomiĊdzy liniami elektroenergetycznymi áączącymi róĪne
podsystemy (stąd okreĞlenie miĊdzysystemowe). Dodatkowo z uwagi na zwarcia pomiĊdzy torami o róĪnych napiĊciach znamionowych, są to tzw. záoĪone
zakáócenia zwarciowe. Jako chwilĊ wystąpienia danego zwarcia miĊdzysystemowego przyjmowano zawsze poáowĊ wartoĞci maksymalnej sinusoidy napiĊcia toru 400 kV linii E4. ZáoĪone zakáócenia zwarciowe symulowano pomiĊdzy
wĊzáami oznaczonymi jako T1WY...T4WY traktując je jako koniec linii E4,
natomiast przebiegi przejĞciowe prądów i napiĊü odczytywano w wĊzáach
T1WE-T4WE (zakáadany początek linii E4). Podczas symulacji wybranych
stanów zakáóceniowych rejestrowano przebiegi chwilowe prądów i napiĊü we
wszystkich fazach linii E4 - tak w fazach dotkniĊtych zwarciem jak i tzw. fazach zdrowych. W celu dokáadniejszego zobrazowania wpáywu zmian typu
sáupa na przebiegi chwilowe prądów i napiĊü okreĞlono nastĊpujące wspóáczynniki:
- wspóáczynnik przepiĊü dla zwarü miĊdzysytemowych, okreĞlający zmianĊ
wartoĞci chwilowej napiĊcia w danej fazie podczas zwarcia:
kTx max

uTx max

2U n

(1)

gdzie: kTxmax - wspóáczynnik przepiĊü dla zwarü miĊdzysystemowych („x” oznacza numer toru), uTxmax - maksymalna wartoĞü chwilowa napiĊcia podczas zwarcia miĊdzysystemowego w danym torze (w kV), Un - znamionowe napiĊcie linii
(w kV),
- wspóáczynnik okreĞlający wzrost prądu w fazie zdrowej:

gTx max

iTx max
iTxn

(2)

gdzie: gTxmax - stosunek wartoĞci chwilowej prądu w fazie zdrowej podczas zakáócenia w danych torach wielotorowej linii wielonapiĊciowej do wartoĞci
chwilowej prądu w stanie pracy normalnej („x” oznacza numer toru), iTxmax maksymalna wartoĞü chwilowa prądu w fazie zdrowej podczas zakáócenia w
danych torach wielotorowej linii wielonapiĊciowej (w kA), iTxn - maksymalna
wartoĞü chwilowa prądu w fazie zdrowej w stanie pracy normalnej (w kA).
Wszystkie analizowane rodzaje sáupów wraz z ich parametrami geometrycznymi zamieszczono na rys. 2.
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Rys. 2. Parametry geometryczne analizowanych typów konstrukcji wsporczych z linią E4:
a) typ nr 1 - pionowo-poziomy ukáad przewodów roboczych; b) typ nr 2 - poziomy ukáad
przewodów roboczych; c) typ nr 3 - pionowy ukáad przewodów roboczych;
d) typ nr 4 - trójkątny ukáad przewodów roboczych

Rezultaty przeprowadzonych symulacji dla zakáadanych typów konstrukcji
wsporczych wraz z obliczonymi wspóáczynnikami kTxmax oraz gTxmax zamieszczono w tab. 1 i 2.
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Tabela 1. Maksymalne wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych wybranych faz
oraz wspóáczynników okreĞlających wzrost prądów w fazach zdrowych dla rozpatrywanych
rodzajów zwarü miĊdzysystemowych w zaleĪnoĞci od parametrów geometrycznych
analizowanych konstrukcji wsporczych
RZM/OZM: L1(T1)L2(T2)L1(T3)/1R
RKW

iT1max

iT2max

iT3max

gT1max

gT2max

gT3max

kA

kA

kA

-

-

-

typ nr 1
typ nr 2
typ nr 3
typ nr 4

8,564
8,645
8,575
8,597

RKW

iT1max

iT2max

iT3max

gT1max

gT2max

gT3max

kA

kA

kA

-

-

-

6,500
6,522
6,520
6,514

6,309
6,349
6,374
6,333

-

45,56
45,82
45,38
46,82

48,79
48,45
48,04
50,51

29,96
29,83
29,93
33,26

typ nr 1
typ nr 2
typ nr 3
typ nr 4

8,727 8,887 21,24 41,96
8,843 9,102 21,29 41,67
8,850 8,907 21,16 43,16
8,759 8,964 21,79 46,25
RZM/OZM: L1(T1)L3(T2)/2R

135,42
145,10
138,35
150,48

gdzie:
RZM/OZM - rodzaj zwarcia miĊdzysystemowego/oznaczenie zwarcia miĊdzysystemowego,
RKW - rodzaj konstrukcji wsporczej,
L1, L2, L3 - fazy poszczególnych torów linii E4,
T1-T3 - tory linii E4, odpowiednio: 400 kV (T1), 220 kV (T2) i 110 kV (T3).
Tabela 2. Maksymalne wartoĞci chwilowe napiĊü wybranych faz oraz obliczone wspóáczynniki
przepiĊü dla rozpatrywanych rodzajów zwarü miĊdzysystemowych w zaleĪnoĞci od parametrów
geometrycznych analizowanych konstrukcji wsporczych
RZM/OZM: L1(T1)L2(T2)L1(T3)/1R
RKW

uT1max

typ nr 1
typ nr 2
typ nr 3
typ nr 4

624,30
621,60
624,97
627,7

RKW

uT1max
kV

kV

kV

-

-

-

typ nr 1
typ nr 2
typ nr 3
typ nr 4

692,75
694,76
697,98
712,42

583,02
582,47
585,71
597,33

223,63
223,19
223,01
218,25

1,228
1,232
1,238
1,263

1,879
1,878
1,888
1,926

1,442
1,439
1,438
1,407

kV

uT2max

uT3max

kT1max

kT2max

kV

kV

-

-

487,48 263,92 1,107 1,572
487,01 255,41 1,102 1,569
488,71 264,43 1,108 1,575
493,87 267,73 1,113 1,592
RZM/OZM: L1(T1)L3(T2)/2R
uT2max

uT3max

kT1max

kT2max

kT3max
1,702
1,647
1,705
1,726
kT3max

Aby zobrazowaü dynamikĊ oraz charakter zmian przebiegów przejĞciowych
w analizowanej trójtorowej linii trójnapiĊciowej podczas zwarü miĊdzysystemowych na rys. 3 i 4 przedstawiono przykáadowe przebiegi chwilowe prądów i
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napiĊü wybranych torów linii E4, dla faz zwartych oraz nie dotkniĊtych zakáóceniem. Wybrano wariant zwarcia 1R z uwagi na wystĊpowanie zakáócenia we
wszystkich torach linii E4, natomiast typ sáupa nr 4 ze wzglĊdu na najwiĊksze
wartoĞci przepiĊü i udarów prądowych spoĞród wszystkich analizowanych rodzajów konstrukcji wsporczych.
uT1 - faza L2 (zdrowa)
uT1 - faza L3 (zdrowa)

uT1max - faza L1 (zwarta)
Rys. 3. Przebiegi chwilowe napiĊü w torze 110 kV linii E4 podczas zwarcia trójfazowego
trójsystemowego (wariant 1R) dla konstrukcji wsporczej
z trójkątnym ukáadem przewodów roboczych

iT1 - faza L2

iT3 - faza L2

iT2 - faza L1

Rys. 4. Przebiegi chwilowe prądów w fazach zdrowych wszystkich torów linii E4 podczas
zwarcia trójfazowego trójsystemowego (wariant 1R) dla konstrukcji wsporczej
z trójkątnym ukáadem przewodów roboczych
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3. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ symulacyjnych zweryfikowano
wpáyw zmiany rozmieszczenia przewodów roboczych na wartoĞci chwilowe
prądów i napiĊü w trójtorowej linii trójnapiĊciowej 400 kV + 220 kV + 110 kV
podczas zwarü miĊdzysystemowych. WartoĞci zamieszczonych w tab. 1 i 2
wspóáczynników gTxmax oraz kTxmax pokazaáy, Īe dla zaáoĪonych parametrów
geometrycznych analizowanych konstrukcji wsporczych zmiana typu sáupa
miaáa niewielki wpáyw na wartoĞci maksymalne prądów i napiĊü w fazach dotkniĊtych zakáóceniem. Dla prądów udarowych w fazach zwartych zmiany te
nie przekraczaáy ok. 3% i byáy najwiĊksze dla zwarcia trójfazowego trójsystemowego (wariant 1R). Z kolei w zaleĪnoĞci od toru prądowego linii E4 oraz
wariantu zwarcia miĊdzysystemowego, moĪna stwierdziü, Īe:
 najwiĊksze wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych w torze 400 kV (T1)
wystĊpowaáy dla sáupa z poziomym ukáadem przewodów roboczych (zarówno
dla wariantu zwarcia 1R jak i 2R),
 najwiĊksze wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych w torze 220 kV (T2)
wystĊpowaáy dla sáupa z pionowym ukáadem przewodów roboczych (zarówno
dla wariantu zwarcia 1R jak i 2R),
 najwiĊksze wartoĞci chwilowe prądów zwarciowych w torze 110 kV (T3)
wystĊpowaáy dla sáupa z poziomym ukáadem przewodów roboczych (wariant
zwarcia 1R).
Z kolei zmiany wspóáczynników przepiĊü nie przekraczaáy ok. 5% i podobnie jak w przypadku wartoĞci chwilowych prądów w fazach dotkniĊtych zakáóceniem - byáy najwiĊksze dla zwarcia pomiĊdzy wszystkimi trzema torami prądowymi linii E4 400 kV + 220 kV + 110 kV. Dla tego typu zwarcia miĊdzysystemowego najwiĊksze przepiĊcia (we wszystkich torach linii E4) pojawiaáy siĊ
w sáupie z trójkątnym ukáadem przewodów fazowych. W przypadku wariantu
zwarcia 2R zanotowano podobny trend, przy czym dla toru 110 kV najwiĊksze
przepiĊcia wystĊpowaáy dla sáupa z pionowo-poziomym ukáadem przewodów
roboczych.
Bardziej znaczące zmiany wystĊpowaáy w fazach zdrowych. Porównanie
wartoĞci wspóáczynników gTxmax pokazaáo, Īe wpáyw zmian konstrukcji sáupa na
wartoĞci prądów w fazach niedotkniĊtych zakáóceniem byá znacznie wiĊkszy
aniĪeli w przypadku wartoĞci chwilowych prądów zwarciowych i w niektórych
przypadkach przekraczaá 10%. NajwiĊkszy przyrost wartoĞci chwilowej prądu
w fazie zdrowej odnotowano dla typu sáupa z trójkątnym ukáadem przewodów
roboczych (typ nr 4).
Przebiegi chwilowe napiĊü w torze 110 kV linii E4 pokazaáy, jak niebezpieczne są zwarcia miĊdzysystemowe - pomimo, Īe zakáócenie obejmowaáo
tylko fazĊ L1, przepiĊcia o znacznych wartoĞciach wystĊpowaáy takĪe w pozostaáych fazach toru 110 kV. NiebezpieczeĔstwo związane z wystĊpowaniem
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záoĪonych zakáóceĔ zwarciowych w wielotorowych liniach wielonapiĊciowych
potwierdziáy takĪe przebiegi chwilowe prądów w fazach zdrowych torów linii
E4 podczas zwarcia trójfazowego trójsystemowego. Widaü bowiem jak duĪy
wzrost prądów w fazach zdrowych powoduje zwarcie miĊdzysystemowe. MoĪna ponadto zauwaĪyü, Īe najwiĊksza wartoĞü chwilowa prądu wystĊpujĊ dla
toru o najmniejszej mocy zwarciowej, czyli toru T3 (110 kV). Tak znaczący
przyrost wartoĞci chwilowych prądów w fazach zdrowych moĪe byü przyczyną
báĊdnego dziaáania zabezpieczeĔ w wielotrowej linii wielonapiĊciowej (brak
selektywnoĞci zabezpieczeĔ), poniewaĪ wartoĞci udarów prądowych w fazach
zdrowych są porównywalne z przetĊĪeniami prądowymi wystĊpującymi podczas zwarü.
Na koniec trzeba zaznaczyü, Īe wnioski przytoczone w niniejszym rozdziale odnoszą siĊ wyáącznie do analizowanego fragmentu sieciowego z trójtorową
linią trójnapiĊciową i uogólnianie ich dla innych ukáadów elektroenergetycznych jest báĊdem. Analiza zwarü miĊdzysystemowych w wielotorowych liniach
wielonapiĊciowych jest bowiem zagadnieniem niezwykle záoĪonym, które zaleĪy od wielu czynników, takich jak parametry geometryczne konstrukcji wsporczej, dáugoĞü wielotorowej linii wielonapiĊciowej, czy sposób zasilania torów
wielotorowej linii wielonapiĊciowej (dáugoĞü linii áączących szyny poszczególnych stacji z odpowiednimi torami wielotorowej linii wielonapiĊciowej, moce
autotransformatorów sieciowych oraz moce zwarciowe Ĩródeá w badanej sieci
elektroenergetycznej). Zmiana któregokolwiek z wymienionych parametrów ma
okreĞlony wpáyw na przebiegi chwilowe prądów i napiĊü podczas stanów przejĞciowych i nie moĪe byü pomijana podczas analiz stanów zakáóceniowych w
wielotorowych liniach wielonapiĊciowych.
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DOBÓR PARAMETRÓW TURBIN
GAZOWYCH MAàEJ MOCY
W TYPOSZEREGU NA PODSTAWIE
KRYTERIUM EKONOMICZNEGO
Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak
Politechnika ĝląska, Instytut Maszyn i UrządzeĔ Energetycznych,
ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, tadeusz.chmielniak@polsl.pl
Mając do dyspozycji Ĩródáo paliwa o okreĞlonej wydajnoĞci, moĪna do niego przyporządkowaü urządzenie wytwarzające energiĊ elektryczną, które zapewni optymalny pod wzglĊdem ekonomicznym efekt. Ze wzglĊdu na róĪnice w wydajnoĞci Ĩródeá energii w róĪnych lokalizacjach,
takie urządzenie nie bĊdzie optymalnym wyborem w innych lokalizacjach. W celu osiągniĊcia
wysokich efektów ekonomicznych konieczne jest dysponowanie typoszeregiem urządzeĔ tak
dobranych, by ewentualne niedopasowanie wydajnoĞci Ĩródáa i wielkoĞci ukáadu energetycznego
powodowaáo jak najmniejsze niekorzystne skutki ekonomiczne. W rozdziale przedstawiono analizĊ doboru wartoĞci parametrów turbin gazowych maáej mocy w typoszeregu. ZaáoĪono, Īe
paliwo stanowi biogaz rolniczy. Istotą analizy jest porównanie parametrów ekonomicznych związanych z pracą jednej turbiny gazowej i dwóch turbin gazowych pracujących wedáug róĪnych
algorytmów czasowych. Na podstawie porównania granicznej wartoĞci ceny sprzedaĪy energii
elektrycznej moĪliwe jest okreĞlenie parametrów typoszeregu turbin gazowych do róĪnych zastosowaĔ.

1. WstĊp
Mając do dyspozycji Ĩródáo paliwa o okreĞlonej wydajnoĞci moĪna do niego przyporządkowaü urządzenie które zapewni optymalny pod wzglĊdem ekonomicznym efekt. Ze wzglĊdu na duĪe róĪnice w wydajnoĞci Ĩródeá energii
w róĪnych lokalizacjach, tak wybrane urządzenie nie bĊdzie optymalne w innych lokalizacjach. W celu osiągniĊcia wysokich efektów ekonomicznych konieczne jest dysponowanie typoszeregiem urządzeĔ tak dobranych, by ewentualne niedopasowanie wydajnoĞci Ĩródáa i wielkoĞci ukáadu energetycznego powodowaáo jak najmniejsze niekorzystne skutki ekonomiczne. Najbardziej racjo-
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nalna przesáanką okreĞlania wielkoĞci urządzeĔ w typoszeregu wydaje siĊ byü
kryterium ekonomiczne.
Dobór bazowego ukáadu energetycznego najlepiej oprzeü o dane dotyczące
najwiĊkszego zapotrzebowania na dany ukáad. W przypadku rozwaĪania paliwa
w postaci biogazu, bazowy ukáad moĪe byü okreĞlony na podstawie wydajnoĞci
najczĊĞciej spotykanych biogazowi.
W zaleĪnoĞci od lokalnych warunków moĪna okreĞli parametry techniczne
ukáadu, które praktycznie jednoznacznie determinują efektywnoĞü ekonomiczną. JednoczeĞnie naleĪy pamiĊtaü, Īe zmiana stopnia wykorzystania ukáadu lub
moĪliwej do sprzedania iloĞci energii elektrycznej moĪe skutkowaü pogorszeniem efektywnoĞci ekonomicznej. Niektóre dodatkowe czynniki wpáywające na
efektywnoĞü ekonomiczną ukáadu to [1-3]:
cena energii elektrycznej, wsparcie finansowe (certyfikaty, dopáaty);
moĪliwoĞci wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby wáasne;
praca ukáadu w szczytowych okresach zapotrzebowania na energiĊ elektryczna;
wykorzystanie energii cieplnej (cena energii cieplnej, podaĪ, popyt);
moĪliwoĞci magazynowania paliwa i ciepáa;
moĪliwoĞü regulacji wydajnoĞci Ĩródáa paliwa.
Turbina gazowa o danej mocy nominalnej moĪe pracowaü równieĪ w innych mniejszych instalacjach, z mocą mniejszą od nominalnej. Efektem tego są
miedzy innymi zwiĊkszone nakáady inwestycyjne związane z zakupem urządzeĔ wiĊkszych niĪ przewidziane oraz mniejsza sprawnoĞü energetyczna związana z oddaleniem punktu pracy urządzenia od nominalnego [4]. Efektem tego
jest pogorszenie wskaĨników ekonomicznych (np. wzrost granicznej ceny
sprzedaĪy energii elektrycznej). Dysponując turbiną gazową o mniejszej wydajnoĞci nominalnej uzyskujemy mniejsze nakáady inwestycyjne, jednoczeĞnie
sprawnoĞü tego ukáadu jest najczĊĞciej mniejsza. Ukáad o mniejszej mocy powinien byü taki by efekt związany z obniĪeniem sprawnoĞci oraz nakáadów
inwestycyjnych dawaá lepsze rezultaty ekonomiczne niĪ wykorzystanie ukáadu
bazowego.

2. Porównanie granicznej ceny energii elektrycznej
dla ukáadów o tej samej iloĞci wyprodukowanej
energii elektrycznej
Wykorzystując turbinĊ gazową, okreĞloną iloĞü energii elektrycznej moĪna
wytworzyü regulując czas pracy turbiny gazowej obciąĪonej maksymalnie lub
zmniejszyü moc ukáadu wydáuĪając do maksymalnej wartoĞci wzglĊdny czas
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pracy ukáadu w roku. MoĪliwe są jeszcze poĞrednie stany, w których zarówno
skracany jest czas pracy i zmniejszany jest stopieĔ obciąĪenia ukáadu.
W analizach zaáoĪono, Īe bazowy ukáad ma moc elektryczną znamionową
Neln = 100 kW. Jego sprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej wynosi
Șel = 28% [5],[6]. Najistotniejsze zaáoĪenia modelu energetycznego dotyczyáy
charakterystyki sprawnoĞci ukáadu przy czĊĞciowym obciąĪeniu. W tym
zakresie wykorzystano charakterystykĊ przedstawioną na rys. 1.
1.2

Wzgledna sprawnosc
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Rys. 1. ZaleĪnoĞü wzglĊdnej sprawnoĞci od wzglĊdnego obciąĪenia ukáadu

Dalsze zaáoĪenia techniczne do obliczeĔ ekonomicznych obejmowaáy:
Ğrednie wartoĞci temperatury otocznia w miesiącach – do korekty mocy
maksymalnej;
dyspozycyjnoĞü – do korekta czasu pracy ukáadu;
wysokoĞü nad poziomem morza – do korekta mocy maksymalnej;
wzglĊdne obciąĪenie ukáadu lub wzglĊdny czas pracy z maksymalną mocą.
Na podstawie zaáoĪeĔ i charakterystyk okreĞlono roczną produkcjĊ energii
elektrycznej i zuĪycie energii chemicznej paliwa.
Dla uzyskanych danych ukáadu bazowego okreĞlono charakterystyki ekonomiczne. Do obliczeĔ ekonomicznych przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia [7], [2]:
- nakáady inwestycyjne – 400000 zá;
- czas budowy – 1 rok;
- czas eksploatacji – 20 lat;
- okres spáaty kredytu – 10 lat;
- stopa oprocentowania kredytu - 4,7%;
- udziaá kredytu - 80%;
- cena paliwa - 27;42;55 zá/GJ;

-
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-

stawka amortyzacji - 9%;
stopa podatkowa - 19%;
liczba zatrudnionych osób – 1;
Ğrednie wynagrodzenie – 6800 zá;
Najmniejszą wartoĞü ceny paliwa (biogazu) ustalono zakáadając, Īe cena ta
wynika jedynie z zakupu surowca do produkcji biomasy w postaci kiszonki
kukurydzy. Nie uwzglĊdniono innych skáadników kosztów produkcji jak koszty
obsáugi, amortyzacji. W celu zobrazowania wpáywu ceny paliwa na efektywnoĞü ekonomiczną obliczenia przeprowadzono równieĪ dla innych wartoĞci
ceny paliwa.
Na podstawie danych okreĞlono graniczne ceny sprzedaĪy energii elektrycznej (c grel ) wynikające z zaleĪnoĞci [1]:
NPV (c grel )

(1)

0

Na rys. 2 zilustrowano graniczną cenĊ sprzedaĪy energii elektrycznej dla
dwóch sposobów regulacji ukáadu. Pierwszy sposób regulacji polegaá na obniĪeniu iloĞci wyprodukowanej energii w roku poprzez zmniejszenie obciąĪenia
ukáadu, drugi na skróceniu czasu pracy ukáadu.
MoĪna zauwaĪyü, Īe lepsze rezultaty ekonomiczne uzyskujemy poprzez
cykliczna pracĊ ukáadu z maksymalną moĪliwą mocą. Gorsze wyniki ukáadu
związane są z obniĪeniem sprawnoĞci ukáadu przy czĊĞciowym obciąĪeniu. W
przypadku pracy cyklicznej naleĪy jednak pamiĊtaü o odpowiedniej iloĞci zmagazynowanego paliwa.
2500
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Rys. 2. ZaleĪnoĞü granicznej ceny sprzedaĪy energii elektrycznej od wzglĊdnej iloĞci
wyprodukowanej energii elektrycznej dla róĪnych wartoĞci ceny paliwa
(c. o. – praca z czĊĞciowym obciąĪeniem; cz. pr. – praca cykliczna)
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W nastĊpnej kolejnoĞci przeanalizowano efektywnoĞü ekonomiczną ukáadów o mniejszej mocy nominalnej. Ukáady takie charakteryzowaáy siĊ obniĪoną
wartoĞcią sprawnoĞci, oraz mniejszymi nakáadami inwestycyjnymi. W analizach zaáoĪono, Īe sprawnoĞü nominalna turbin gazowych jest liniową funkcją
mocy turbiny i jest okreĞlona wzorem:

K el

a  N el  b

(2)

gdzie: Kel – sprawnoĞü wytwarzania energii elektrycznej turbiny gazowej;
a – wspóáczynnik proporcjonalnoĞci; Nel – moc turbiny gazowej; b – wyraz
wolny. Do wyznaczania wartoĞci a i b zaáoĪono, Īe turbina o mocy 100kW ma
sprawnoĞü 28%, a turbina o mocy 30 kW ma sprawnoĞü 26%.
ZaáoĪono, Īe nakáady inwestycyjne są równieĪ funkcją mocy elektrycznej
nominalnej ukáadu. Do obliczeĔ wykorzystano zaleĪnoĞü [4]:

I
Ib

§ N el ·
¨¨
¸¸
© N elb ¹

c

(3)

gdzie: I, Ib – nakáady inwestycyjne na budowĊ ukáadu analizowanego i bazowego; Nelb – moc elektryczna ukáadu bazowego; c – wykáadnik. WartoĞü wykáadnika c zaleĪy od rodzaju maszyn, moĪna przyjąü, Īe dla turbin gazowych wynosi on ok. 0,7.
W wyniku analiz okreĞlono parametry ukáadów o mniejszych mocach nominalnych, równych odpowiednio 80%, 40% i 30% mocy ukáadu bazowego,
jednoczeĞnie okreĞlono parametry ekonomiczne dla przypadku wykorzystania
dwóch, trzech lub czterech turbin pracujących równolegle. Przedstawione analizy opracowano dla najniĪszej ceny paliwa. W przypadku pracy kilku turbin
równolegle zaáoĪono, Īe nakáady inwestycyjne na system są odpowiednio równe
dwukrotnym lub trzykrotnym nakáadom na ukáad o maáej mocy. Rezultaty dla
pracy z mniejszym od nominalnego obciąĪeniem zakáadają, Īe regulacja ta nastĊpuje poprzez obniĪenie strumienia paliwa.
Zakáadając, Īe w typoszeregu kolejna mniejsza od bazowej turbina gazowa
ma moc równą 80% mocy ukáadu moĪna zauwaĪyü, Īe w praktycznie caáym
zakresie efektywnoĞü mniejszej turbiny gazowej jest lepsza pomimo mniejszej
sprawnoĞci i wiĊkszych jednostkowych nakáadów inwestycyjnych (rys. 3).
RóĪnica w granicznej cenie energii elektrycznej jest bardzo niewielka. Zastosowanie dwóch turbin gazowych o mocy 80 kW dla pokrycia zakresu Ğredniej
mocy od 80-100 kW jest bardzo nieefektywne w stosunku do turbiny bazowej
o mocy 100 kW.
Rysunek 4 przedstawia analogiczne wykresy dla turbiny gazowej o mocy
równej 40% mocy ukáadu bazowego. MoĪna zauwaĪyü, Īe róĪnica pomiĊdzy
efektywnoĞcią ukáadu bazowego i ukáadu záoĪonego z dwóch turbin wyraĨnie
zmalaáa.
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Rys. 3. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci wyprodukowanej energii
elektrycznej dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 80kW
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci wyprodukowanej energii
elektrycznej dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 40kW

W przypadku gdy turbina gazowa posiada moc równą 30 kW (rys. 5), róĪnica pomiĊdzy efektywnoĞcią ukáadu bazowego pracującego z czĊĞciowym
obciąĪeniem i ukáadu zbudowanego z dwóch turbin jest bardzo maáa. Tak wiĊc
efektywnoĞü ekonomiczna ukáadów jest podobna.
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Rys. 5. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci wyprodukowanej
energii elektrycznej dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 30 kW

3. Porównanie granicznej ceny energii elektrycznej dla
ukáadów o tym samym zuĪyciu energii chemicznej paliwa
Ze wzglĊdu na róĪnice w sprawnoĞci poszczególnych ukáadów efektywnoĞü
ekonomiczna ukáadów zuĪywających tĊ samą iloĞü paliwa w ciągu roku moĪe
by róĪna. Analogicznie jak w poprzednim rozdziale na rys. 6-8 przedstawiono
porównanie granicznej ceny energii elektrycznej dla ukáadów o róĪnej mocy.
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Rys. 6. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci zuĪytej energii chemicznej paliwa
dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 80 kW
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Rys. 7. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci zuĪytej energii chemicznej paliwa
dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 40 kW
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Rys. 8. ZaleĪnoĞü granicznej ceny energii elektrycznej od iloĞci zuĪytej energii chemicznej paliwa
dla ukáadu bazowego i ukáadów z turbiną o mocy 30 kW

ZauwaĪalny trend to zwiĊkszenie róĪnic wartoĞci ceny granicznej dla okreĞlonych wartoĞci stosunku zuĪycia energii chemicznej paliwa w stosunku do
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zuĪycia w ukáadzie bazowym przy znamionowym obciąĪeniu. Na rysunku 8
zauwaĪyü moĪna, Īe moc ukáadu turbiny gazowej powinna byü poniĪej 30%
mocy ukáadu bazowego by efektywnoĞü ekonomiczna ukáadu bazowego i ukáadu dwóch turbin byáa podobna.

4. Podsumowanie
W tym rozdziale przedstawiono analizĊ ekonomiczną pracy turbin gazowych o róĪnej mocy w róĪnych konfiguracjach. Uzyskane rezultaty pozwalają
bardziej racjonalni podejmowaü decyzje w zakresie wyboru mocy turbin gazach
wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.
Na podstawie analiz moĪna wyciągną nastĊpujące wnioski:
Analizowany wariant pracy cyklicznej w stosunku do regulacji obciąĪenia
charakteryzuje siĊ lepszymi wskaĨnikami energetycznymi. NaleĪy jednak
pamiĊtaü o koniecznoĞci magazynowania paliwa co moĪe by związane z
wiĊkszymi nakáadami inwestycyjnymi na ukáad wytwarzania biogazu;
Dla przyjĊtych zaáoĪeĔ w analizowanych zakresach obciąĪeĔ turbiny gazowej ukáady o mocy mniejszej od nominalnej charakteryzowaáy siĊ lepszą
efektywnoĞcią ekonomiczną;
Dla ograniczenia iloĞci produkowanych modeli turbin gazowych w typoszeregu moĪna okreĞliü moc turbiny gazowej mniejszej od bazowej która
charakteryzuje siĊ podobną efektywnoĞci jak turbina bazowa, w przypadku
pracy dwóch ukáadów równolegle;
Ukáady które zuĪywają taka samą iloĞü energii chemicznej paliwa charakteryzują siĊ wiĊkszymi róĪnicami ceny granicznej energii elektrycznej w
stosunku do ceny granicznej dla ukáadu bazowego w porównaniu do ukáadów wytwarzających tą sam iloĞü energii elektrycznej.
PODZIĉKOWANIA

Opisane badania byáy finansowane z budĪetu Zadania Badawczego nr 4 pt. "Opracowanie
zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych" w ramach strategicznego programu badaĔ naukowych i prac rozwojowych pt.: "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii" realizowanego ze Ğrodków NCBiR i ENERGA SA
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MODELING RADIATIVE HEAT
EXCHANGE INSIDE HOLLOW CONVEX
SPACE DOMAINS
Marek Lewkowicz, Ewa PeliĔska-Olko, Ewa SkawiĔska, Jerzy ZoĔ
Department of Thermodynamics, Faculty of Mechanical and Power Engineering,
50-370 Wroclaw, 27 WybrzeĪe WyspiaĔskiego, marek.lewkowicz@pwr.edu.pl
We study the heat exchange process by emission and absorption of thermal radiation along
the boundary surface S of a convex domain. Assuming that two fragments A and B of S have
constant temperature (higher and lower, respectively), the heat exchange process leads to a steady
state temperature distribution along the remaining part of S. The distribution satisfies an integral
equation based on the Stefan-Boltzmann’s and Lambert’s laws. An integral formula for the rate of
radiant energy flow from A to B follows. Numerical solutions of the equation for several shapes of
S are obtained and the corresponding heat rate is calculated.

1. Introduction
1.1. Motivation: winter solar collectors
Obtaining cheap and clean sources of energy has been a constant desire of
mechanical engineers for a long time and will remain such in the nearest future.
Recently, except being just an economic or environmental issue, this becomes
an important political problem, which may even have military implications. The
source of heat we are particularly interested in are solar collectors to be used in
winter to heat our homes. Low intensity of solar radiation in this season makes
the increase of their efficiency extremely important. For this, one has firstly to
reduce the loss of energy due to the thermal radiation from the solar collector
surface. One way to achieve this can be applying a layer of a so-called transparent insulation which lets the solar energy in but does not let it out.
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1.2. Transparent insulations
A typical transparent insulation may consist of an array of long, parallel,
thin, transparent pipes, perpendicular to the surface of the collector plate. As we
shall see below, its insulating properties, as far as radiation is concerned, are
determined by the length to diameter ratio R/D. One opening of the pipe, call it
A, lets the sunlight get in and travel until it is absorbed by the collector plate.
The other opening, B, is placed near the hot collector plate. We assume that the
pipe walls are very thin, so that we can ignore heat conduction along the pipe. If
the diameter of the pipe is small, convection can also be ignored. Conduction in
the air contained in the pipe is reasonably small if the pipes are long enough.
Thus the energy loss is mainly due to the thermal radiation of the collector plate
and may be described as a radiation transport problem inside the body of the
pipe. The pipe surface S consists of the cold part A (at the sky temperature in the
range, say, -20 to 0 oC), the hot part B with the temperature of the collector
plate, and the remaining surface C, which is the lateral surface of the cylindrical
pipe and takes part in the process by absorbing and emitting heat radiation. In
particular, some portion of energy, emitted by B and absorbed by C, is reemitted towards B and thus reduces the energy loss. Therefore the main topic of
interest is to evaluate the net loss of energy transported from B to A in this way.
The cross-section of the pipe need not be a circle, and in fact honeycomb insulations, with hexagonal cross-sections are used, among others. A solution with an
array of parallel slots bonded by parallel sheets of thin foil is also of interest.
Although less effective, this may be more practical for its technological simplicity. Below we give numerical results for the radiation heat transfer along such
slots, as well as for both the circular and square pipes.

1.3. Heat exchange in enclosures
The problem of interactions between absorption and reemission of thermal
diffuse radiation in enclosures was investigated as early as in 1933 [1]. Further
work addressed complex effects of diffuse radiation conjugated with heat conduction and convection, with applications to transparent insulations of solar
collectors [2]. The devices were supposed to be used at a relatively high level of
solar radiation and therefore a typical L/D (length to diameter ratio) range was
within a dozen or so. For reasons explained above, we assume a significantly
lower level of solar radiation. This forces us to consider much higher values of
L/R. A rough estimation based on our results supports our hope that it is technically feasible to build a solar collector, reasonably efficient even if the intensity
of solar radiation is below 100 W/m2. The model we use assumes the black
body radiation (with diffuse radiation distribution). The experimental results of
Rommel and Wagner [3] suggest that predictions based on the diffuse model
may be too optimistic. Other models, showing better agreement with the exper-
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iment, can be used [4]. Therefore our estimations should be verified experimentally. Nevertheless, a comparison of the diffuse model we use with the experimental data from [3] performed in the high intensity range (around 1000 W)
suggests that the error does not exceed 50%. Even if the error may seem enormous, it still allows one to conclude that the technical parameters we used in the
comparison allow the real loss rate to be below 30 W/m2, which still seems to
be very encouraging.

2. Radiation laws
It is assumed that the thermal radiation of a real body at a given temperature
is a fraction of the black body radiation at the same temperature, governed by
two fundamental laws, the Stefan-Boltzmann Law and Lambert’s Law (see [5],
[6]). The proportionality coefficient, the body’s thermal emissivity, even if varying with the temperature, approximately it is known for most bodies of practical importance.

2.1. Basic formulas for the emission and absorption of radiation
Consider two infinitesimal surface elements dA and dB with normal versors
nA and nB. The versor nA points towards the half-space containing dB, with a
similar condition for nB. Let both elements be black and let dA have temperature
TA. It follows from the Stefan-Boltzmann Law and Lambert’s Law that the
thermal radiation rate emitted by dA and absorbed by dB is:
ߪ ସ  ሺܤܣǡ ݊ ሻ   ሺܣܤǡ ݊ ሻ
ܶ
݀ܤ݀ܣ
ȁܤܣȁଶ
ߨ 
ௐ

(1)

Here V ൌ ͷǡ  ଼ିͲͳݔమ ర ݅ s the Stefan-Boltzmann constant and |AB| is
 
the length of the vector  ܤܣjoining  ܣ݀ א ܣwith ܤ݀ א ܤ. It follows from the
differential formula (1) that if two finite black surfaces SA and SB are situated so
that any points  ܣ݀ א ܣand  ܤ݀ א ܤcan see each other and normal versor fields
along each surface points towards the other surface, then the temperature field
TA along SA determines the radiation energy flow rate from SA to SB by the formula:
ߪ
 ሺܤܣǡ ݊ ሻ   ሺܣܤǡ ݊ ሻ
(2)
ܹ ൌ න ݀ ܣන ݀ܶ ܤସ
ȁܤܣȁଶ
ߨ ௌಲ
ௌಳ
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2.2. The integral stationary radiative heat equation
As explained in the Introduction, we consider a surface S being the boundary of a convex space domain, and divide it in three parts A, B and C, with prescribed temperature along A and B. We assume that C is thermally insulated
with constant surface specific heat and negligibly small thermal conductivity.
The process of the black body radiative heat transfer between different parts of
S makes the temperature T of C evolve. If follows from Eq. (2) that the stationary state, which is approached in the limit as ݐ՜ λ, satisfies the integral equation:
ܶሺܿሻସ ൌ

ͳ
 ሺܿݏǡ ݊ ሻ   ሺܿݏǡ ݊௦ ሻ
න ܶሺݏሻସ
ȁܿݏȁଶ
ߨ ௌ

(3)

Here c is a point in C and s varies across S.

2.3. Scalability
If one surface with a temperature distribution on it satisfies the stationary
radiation equation (3) then so does its homothetic image, with the temperature
transferred by the homothety. This scalability property of the problem is simple,
but useful. It implies that the energy loss flux for a transparent insulation made
of identical parallel pipes of length L and radius R depends only on the ratio
L/R. Usually a layer of the transparent insulation is made of a series of identical
objects arranged regularly. The distance between them is a characteristic quantity, which could be called spacing. This may be the radius (or the diameter) for
round pipes, the side length of a polygon for polygonal pipes, the distance between sheets for insulations made of parallel layers of some transparent material
(so-called “slots”). Denote the spacing by R and the thickness of the insulation
by L. The more general conclusion following from the scalability property is
that the energy loss rate for such an insulation depends only on the ratio L/R.
This observation simplifies the computation of the loss rate as depending on L,
R, since it is a function in one variable L/R only. It has also profound importance in engineering constructions, since other parameters, neglected so far,
as conduction and convection losses, show different pattern of dependence on R
and L. This enables some optimization procedures, both in technological and
economical sense.
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3. View and transmission factor
3.1. Definitions
The radiation view factor ܨ՜ is the fraction of radiation leaving surface A
that strikes surface B. The view factor of two differential areas dA1 and dA2 at a
distance S is given by:
ܨଵ՜ଶ ൌ

 ߠଵ  ߠଶ
݀ܣଶ Ǥ
ߨܵ ଶ

(4)

Here ߠଵ and ߠଶ are the angles between the surface normals and a ray between the two differential areas. The view factor from a finite surface A1 to another finite surface A2 is given by:
ܨଵ՜ଶ ൌ

ͳ
 ߠଵ  ߠଶ
න න
݀ܣଶ ݀ܣଵ
ܣଵ భ మ
ߨܵ ଶ

(5)

It is convenient to define the transmission factor tAB from SA to SB by:
ݐ ൌ න ݀ ܣන ݀ܤ
ௌಲ

ௌಳ

 ߠଵ  ߠଶ
ߨȁܵȁଶ

(6)

Thus the transmission factor and the view factor are related by ݐ ൌ
ȁܵ ȁܨ Ǥ Similar definitions and formulas apply when one of the surfaces is
infinitesimal. If TA is constant, then the energy flow rate from  ܣto  ܤis:
ܹ ൌ ݐ ߪܶସ ൌ ȁܵ ȁܨ ߪܶସ Ǥ

(7)

All view factors from a single surface to the environment sum up to unity.
The transmission factors sum up to the area ȁܵ ȁ of the surface and have the
advantage of being symmetric, i.e., ݐ ൌ ݐ Ǥ Besides the transmission factor
is additive with respect to each argument separately due to the energy conservation law. In other words, if ܵ is an almost disjoint union of two surfaces ܵ and
ܵ (i.e., the intersection is null-measure), then ݐ ൌ ݐ  ݐ . These properties
can be used to compute view and transmission factor easily for more complicated geometrical situations once they are known (e.g., by direct integration) for
simpler ones. This approach is called the factor algebra and will be used in the
numerical procedures below.

3.2. Closed formulas
We shall list several pairs (A1, A2) of surfaces, for which the exact value of
the view (and transmission) factor can be found (cf. [7]). They can be either
checked by direct integration or deduced from other formulas, using the factor
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algebra. In order to write the formulas in a concise way it will be useful to define the following function:
ߨ
߬ሺܪǡ ܴሻ ൌ  ܪቀඥͶܴଶ  ܪଶ െ ܪቁ
(8)
ʹ
For two parallel coaxial disks of radii R1 and R2 and separation H we have:
ܨଵଶ ൌ

ͳ
ܴଶ ଶ
ܴ
ͳ  ଶଶ
ቌܵ െ ඨܵ ଶ െ Ͷ ൬ ൰ ቍ ǡ  ൌ ͳ 
ǡ ୧ ൌ Ǥ
ଶ
ʹ
ܴଵ
ܮ
ଵ

(9)

It follows that the transmission factor t12 is given by
ݐଵଶ ൌ

ߨ ଶ
ቆ ܮ ଶଵ  ଶଶ െ ටሺܮଶ  ଶଵ  ଶଶ ሻଶ െ Ͷଶଵ ଶଶ ቇǤ
ʹ

(10)

As a special case, consider two identical coaxial disks of radius R and separation H. The transmission factor in this case is
ߨ
ݐଵଶ ൌ ቀܪଶ  ʹܴଶ െ  ܪඥͶܴଶ  ܪଶ ቁ ൌ ߨܴଶ െ ߬ሺܪǡ ܴሻǤ
(11)
ʹ
A finite cylinder of radius R and height H has two bases b (disks of radius
R) and the lateral surface l. The transmission factors between the base and the
lateral surface of a cylinder are given by
ߨ
ݐ ൌ ݐ ൌ  ܪቀඥͶܴଶ  ܪଶ െ ܪቁ ൌ ߬ሺܪǡ ܴሻǡ
(12)
ʹ
ݐ ൌ ʹߨܴܨܪଶଶ ൌ ߨ ܪቀʹܴ   ܪെ ඥͶܴଶ  ܪଶ ቁ
(13)
ൌ ʹߨܴ ܪെ ʹ߬ሺܪǡ ܴሻǤ
The code we use for the calculation of the temperature distribution along a
round pipe needs two other transmission factor formulas. Consider a cylinder C
of radius R and length H1. Let a coaxial disk D of radius R be placed at the distance H2 from the base of the cylinder. The transmission factor between D and
C is:
ሺܪଵ  ܪଶ ሻඥͶܴଶ  ሺܪଵ  ܪଶ ሻଶ െ ܪଵ ሺܪଵ  ʹܪଶ ሻ
(14)
െ ܪଶ ටͶܴଶ  ܪଶ ଶ Ǥ
This can be deduced using the factor algebra. We also need transmission
factor for two coaxial cylinders, at least in the case their interiors are disjoint.
For two coaxial cylinders of length H1 and H2, separated by length H, the
transmission factor is:
߬ሺ ܪ ܪଵ ǡ ܴሻ  ߬ሺ ܪ ܪଶ ǡ ܴሻ െ ߬ሺܪǡ ܴሻ െ ߬ሺ ܪ ܪଵ  ܪଶ ǡ ܴሻǤ

(15)
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This much is needed for the round pipe; for a square pipe or for an array of
parallel slots, several other transmission coefficient formulas are needed. These
are formulas for:
 two identical parallel coaxial square plates;
 two identical rectangles, parallel and coaxial, separated by a distance;
 two perpendicular rectangles that are adjacent (have a common edge);
 two identical infinite parallel separated strips;
 two perpendicular infinite strips – adjacent or one of them shifted along
the plane it is contained in.

4. Numerical model of radiation in pipes and slots
Having in mind transparent insulations in solar collectors, we shall develop
a tool for determining radiation energy losses in a straight pipe perpendicular to
the absorber plate. We assume the walls are black bodies absorbing all thermal
radiation and reemitting it diffusely. Moreover we ignore heat conduction along
the pipe as well as in the air contained in it.

4.1. The model
The simplest numerical algorithm will divide the pipe lateral surface into n
equal parts ܣ , assume each part has constant temperature Ti , and search Ti so
that the net energy balance between the parts is zero. The base disk temperatures Th and Tc are given. Let the ݅ ௧ part ܣ extend along the z-axis as the seg
ment ሾݖିଵ ǡ ݖ ሿ for i = 1..n with:ݖ ൌ ݄݅ǡ݄ ൌ Ǥ In order to determine the tem
perature distribution ܶ , ݅ ൌ ͳǤ Ǥ ݊, we need the transmission factors between
any two parts involved. Denote the required factors as follows:
 ܾ for i,j = 1..n – the transmission factor between ܣ and ܣ ;
 ݃ – the factor between the two openings of the pipe (the bases of
the cylinder);
 ݃ for i = 1..n – the factor between ܣ and the base next to ܣଵ .
The factors will be explicitly calculated below, with calculations based on
formulas from Section 3.2. Note that the case of a round pipe differs from a
polygonal pipe solely by the formulas for the transmission factors. The case of
parallel slots can also be incorporated in this scheme, if the transmission coefficients are understood as related to unit length.
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4.2. Balance compatibility conditions
The temperature Ti along the pipe will be determined by the balance equations, which express the fact that in the stationary state the amount of radiative
energy entering a portion Ai of the lateral surface of the pipe equals the energy
leaving it. It may be more convenient to deal with the energy rate 4 ൌ ɐ୧ସ
instead of ܶ itself. The compatibility conditions (net balance zero for the ith
face, i = 1..n) reads as:
ቆ݃  ݃ାଵି   ܾ ቇ 4


(16)



ൌ ݃ 4  ݃ାଵି 4   ܾ 4 Ǥ


If the system of equations (16) is solved, the net energy loss rate from the
hot base plate (of area A) can be calculated as:


ɐܶସ ܣ

െ  ݃ 4 െ ݃ ɐܶସ Ǥ

(17)

ୀଵ

Similarly, the net energy gain rate by the cold base plate is:


 ݃ାଵି 4 െ ݃ ɐܶସ െ ɐܶସ ܣǤ

(18)

ୀଵ

In the stationary state the two are equal, as it can be deduced from the equations (16).

4.3. The algorithm
The system of equations 4.1 is equivalent to:
4 ൌ

ͳ
ቆ ܾ 4  ݃ 4  ݃ାଵି 4 ቇǤ
σஷ ܾ  ݃  ݃ାଵି
ஷ

(19)

Therefore it can be solved by any standard relaxation method, as GaussSeidel or successive over-relaxation method. For example one can simply apply
the following algorithm steps:
 Calculate the boundary values of ȣ and ȣ ;
 Calculate the initial values of ȣ , for example take them linearly between ȣ and ȣ ;
 Calculate the transmission factors ܾ ǡ ݃ǡ ݃ ;
 Iterate the relaxation procedure step by evaluating new values of 4 for
all ݅ , obtained from the previous values, according to (19); check the inlet and outlet flux difference every several dozen iteration steps and
stop when the difference is less than a prescribed admissible value.
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4.4. Transmission factors for the round pipe
In order to implement the algorithm described above we need formulas for
the transmission coefficients ܾ ǡ ݃ǡ ݃ . For a round pipe of radius R and
length L they can be deduced from....by the factor algebra. The transmission
factors between two coaxial cylinder pieces of radius R and length h, shifted by
kh, k = |iíj| 1, are
ܾ ൌ ʹ߬ሺ݄݇ሻ െ ߬൫ሺ݇ െ ͳሻ݄൯ െ ߬൫ሺ݇  ͳሻ݄൯Ǥ

For i = j we have:
ܾ ൌ ߨ݄ ቀʹܴ  ݄ െ ඥͶܴଶ  ݄ଶ ቁǤ
Also note the transmission factors
݃ ൌ ߬ሺ݄݅ሻ െ ߬൫ሺ݅ െ ͳሻ݄൯

(20)
(21)
(22)

from the lower base (a disk of radius R) to the cylinder part Ai. The transmission
factors in the opposite direction, from Ai to the lower base, are the same, and the
corresponding transmission factors for the upper base can be obtained by symmetry as gn+1íi. Transmission factor between the bases is:
ߨ
݃ ൌ ቀʹܴଶ  ܪଶ െ  ܪඥͶܴଶ  ܪଶ ቁ ൌ ߨܴଶ െ ߬ሺ݄݊ሻ
(23)
ʹ

4.5. Transmission factors for the square pipe and the slats
The transmission factors for the square pipe and the slots can be found similarly as for the round pipes. We apply the factor algebra as above to the basic
formulas for the view factors to be found in [7].

4.6. Numerical tests
We start with two simple tests for round pipes. First we simulate no pipe
conditions. We use data  ܮൌ ͲǤͲͲͲͲͲͳ, ܴ ൌ ͳͲͲǤͲ. Thus the pipe walls practically do not interfere with radiation and the exact flux should be 649.041, as
follows from the ߪ൫ܶସ െ ܶସ ൯ formula. Numerically, our program gives
649.0412. Secondly, we test how the accuracy depends on the number of nodes.
For ܴ ൌ ͲǤͳ (10 cm) and  ܮൌ ͳǤͲ m the energy rate obtained numerically is
about 124 W/m2. We check how the number of nodes influences the result. Here
the number of nodes varies from 100 to 10000. We give also the execution time
in seconds – the iteration was stopped when the inlet and outlet fluxes differed
by less than 0.001 W/m2.
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nodes
100
200
400
750
1000
2000
4000
7000
8500
10000

in-flux
124,004493
123,948689
123,934474
123,931156
123,930581
123,930030
123,929894
123,929864
123,929860
123,929857

out-flux
124,003731
123,947735
123,933929
123,930581
123,929997
123,929432
123,929289
123,929256
123,929251
123,929248

time
0,05
0,06
0,19
0,58
0,94
3,53
14,65
58,86
134,93
270,21

The conclusion is that taking 1000 nodes gives numerical results with accuracy 0.002.

5. Radiation inside pipes and slots
5.1. Net energy loss for different length-to-diameter ratios
We know from Section 2.3 that the energy transfer (loss) flux from the hot
plate to the cold one depends only on the ratio L/R. In Fig.1. below we give the
numerically calculated loss flux as a function of L/R in the form of a log-log
plot. The two bottom plots are for the round and square pipes, with the flux
slightly smaller for the circular cross-section than for the square one. The top
plot, with definitely larger flux, is for slots having separation  ܦൌ ʹܴ . For
round pipes and L = R we get 436.15 W/m2, for L = 1000 R the flux is 1.72. For
winter solar collectors we would like to have the loss flux below 5 W/m2. The
calculations show that this can be achieved for round pipes if L > 330 R.

Fig. 1. The heat loss flux (in ܹȀ݉ଶ ) dependence on L/R, for slots,
square pipes and round pipes (top to bottom)
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5.2. Linearity and boundary temperature jump
For a sample value L/R = 4.0 we calculate the temperature function and the
theta function (ȣ ൌ ߪܶ ସ ) along the pipe. The plot is given in Fig.2. We see that
visually one cannot distinguish Ĭ from being linear, while the deviation of T
from linearity is quite substantial. The endpoints temperature was +80 oC and
í20 oC. The actual calculated temperature span along the pipe is from +68.82
down to +5.00. Similarly, the values of Ĭ corresponding to the temperature at
the endpoints are 881.90 and 232.86, while the calculated values are 775.39 and
339.37. Thus there is a considerable jump at the ends of the pipe. This justifies
gaps between the insulation and the collector plate as well as the cover, applied
in collectors of this type.



Fig. 2. Temperature T(z) and flux ߆ሺݖሻ ൌ ߪܶሺݖሻସ along the round pipe for  ݖ ோ ൌ ͶǤͲ

6. Conclusions
The numerical heat flux model for heat losses in transparent insulations exploited in this chapter agrees very well with other diffuse radiation numerical
models. Being a simplest solar radiation model, which takes only radiation heat
component into account, it may give underestimated flux values by as much as
50 %, as a comparison with experimental data suggests. Nevertheless, even
aving the possible error in mind, it enables us to make a prediction that if a
transparent insulation is made of pipes of length 0.5 m, diameter 3 mm, and
wall thickness 0.1 mm, total heat losses could be below 15 W/m2. Therefore, if
appropriate material and shape of the insulation is used, it seems to be technically feasible to provide a design of a solar collector applicable in winter conditions.
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COAL CHAR KINETICS OF OXIDATION
AND GASIFICATION REACTIONS
Robert Lewtak, Jarosáaw Hercog
Thermal Processes Department, Institute of Power Engineering
Augustówka 36, 02-981 Warsaw, robert.lewtak@ien.com.pl
Experimental investigations and numerical simulations have been conducted in this study to
derive and test the values of kinetic parameters describing oxidation and gasification reactions
between char carbon and O2 and CO2 occurring at standard and oxy-fuel combustion conditions.
Experiments were carried out in an electrically heated drop-tube in conditions comparable to fullscale pf combustion chambers. Optimal values of the kinetic parameters, obtained by minimization of the difference between the experimental and modelled values of char burnout, have been
derived and CFD simulations reproducing the experimental conditions of the drop tube furnace
certified proper agreement between numerical and experimental char burnout.

1. Introduction
From the three main groups of the CCS technologies, oxy–fuel combustion
seems to be the most promising one due to the lowest energy penalty associated
with the investment and operational costs [1]. The main feature of this technology is the combustion of fuel in the mixture of recycled flue gases and O2. But
diluents present in combustion system, such as CO2 and H2O, have different
physical and chemical properties than N2 present in air [2], which change the
particle temperature, heat transfer, emissions and char burnout [3].
Rathnam et al. [5] found that the influence of the CO2 on coal burnout is
coal dependent but in general is higher in oxy-fuel conditions comparing to aircombustion, which was attributed to higher char reactivity in the oxy-fuel atmosphere by char–CO2 gasification. Chars formed during pyrolysis experiments
in pure CO2 exhibit higher specific surface area in comparison to chars produced in N2, which can also catalyse the surface reactions [5], [6]. On the other
hand, Brix et al. [7] observed no significant differences in volatile yield or specific surface between chars produced in CO2 and N2 explaining with shorter
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particle residence times than in previous study, which prevented char gasification reaction to occur. As the char combustion is concerned, they observed either no apparent difference between combustion in CO2/O2 and N2/O2 atmospheres. But, at low oxygen concentrations, the contribution of gasification with
CO2 to the overall rate can compensate for the change of the atmosphere and
oxy-fuel combustion results in a slightly enhanced consumption rate with respect to char oxidation in air [8].
Thus, it is necessary to address the changed combustion mechanism in oxy–
fuel modelling. In this chapter, the experimental data, obtained in a number of
tests, were used to derive a set of most adequate kinetic parameters of the oxidation and gasification reactions applicable to numerical simulations of the oxy–
fuel combustion process in pulverized fuel boilers.

2. Experimental setup
Experiments of pulverized coal char combustion have been carried out in
the 6–meter drop tube, presented in Fig 1., with 38.5 mm of inner diameter, in
operating conditions similar to full scale combustion furnaces, i.e. the reactor
temperature ranging from 900 to 1300 °C, oxygen mole fractions from 3 to 9%
and residence time up to 1.2 s.

Fig. 1. Schematic of char combustion facility

Coal char kinetics of oxidation and gasification reaction
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All gas flows are adjusted using mass flow controllers in order to maintain
the required atmosphere composition and particle residence times. Reactor wall
temperatures are controlled by S-type thermocouples measuring the outer surface of the tube.
Char, from the bituminous coal screened between 63 and 90 ȝm, was produced either in pure CO2 or N2, at high heating rate of 104–105 K/s and reactor
temperature 1300 °C, for oxy-fuel or air combustion respectively. The char
particles were pneumatically fed into the reactor using screw feeder and watercooled probe through one of the twelve, sloped ports installed along the reactor
height. Changing the position of the feeding probe while the collection point
remained stationary varied the particle residence time. Char burnout was determined using ash tracer method.

3. Description of the char combustion model
When pulverized char particles are burnt in oxy-fuel conditions, besides oxidation, the combustion mechanism additionally takes into account the gasification by CO2. Here, the single film-model [9], widely used to describe char oxidation, is also used to describe the gasification. Similar to O2, it is assumed that
CO2 diffuses to the char particle surface where it reacts to form CO which then
diffuses outward the particle surface without oxidation [9], [10], [11]. For the
oxidation reaction, the production of CO2 can be assumed to be negligible at
high temperatures so that CO is the primary product of char carbon oxidation [12]. Moreover, the homogeneous reaction of CO oxidation is not considered in the model while its thermal effect can further affect the combustion process. Thus, the combustion mechanism of char carbon is composed of two surface reactions as follows:
(1) 
(2)

The total rate of char carbon consumption, ݎେ , is defined as follows:
(3) 

where i denotes the i-th surface reaction, and
(4) 

since both diffusion and kinetics can affect the oxidation rate, and
(5) 
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since the rate of the gasification reaction is limited only by the kinetics, and
mol-C/mol-O2,
mol-C/mol-CO2,
is the g-th species concentration in the bulk flow, MC = 12 kg/kmol. The individual reaction rates, ݎେǡ , are
expressed in terms of the external particle surface
, the rate coefficient of the i-th surface reaction expressed in the form of the Arrhenius equation
(6) 

in which Ai and Ei are the kinetic parameters, the mass transfer coefficient
(7) 

in which the effective diffusion coefficient is defined as
(8) 

where
bustion, and

cm2/s at T0 = 273 K [13] was used in O2/N2 comcm /s was used in O2/CO2 combustion, and
2

(9) 

is the correction function which takes into account the development of the specific surface area and the effect of the non–reactive ash surface during the particle combustion.
Finally, the governing equations of the char combustion model can be presented. Gas phase is treated in the Eulerian approach and coal particles are
treated as Lagrange discrete particles whose mass and temperature evolution is
described by equations given below. It was assumed that the particle volume,
, is constant during combustion so that the mass conservation law of
the char particle is expressed in the following form:
(10) 

and the char particle mass is then defined as
݉ ሺݐሻ ൌ ݉  ݉େ ሺݐሻ

(11) 

in which

݉ ൌ ݂ǡ ߩǡ ܸ
(12) 
is constant mass of ash contained in the char particle.
The char particle temperature, Tp, is defined by the conservation law of particle energy as follows [[14]]:
(13)

with the initial condition
(14) 

where the heat transfer coefficient, h*, corrected by the Ackermann correction,
is defined as
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(15) 

in which
(16) 

is

the

nondimensional
heat
transfer
rate
coefficient,
and
is the Nusselt number.
Additionally, in the current study, the partial oxidation of CO in the char
particle boundary layer is taken into consideration that the heat released during
char coal oxidation is modified as
, where
and
MJ/kg-C,
MJ/kg-C
while
MJ/kg-C for the gasification reaction.

4. Results and discussion
The mathematical model describing combustion of a char particle is comprised of a set of two ordinary differential equations (10) and (13) in which the
optimal values of the model parameters, i.e. the kinetic parameters and the q
exponent, exist and satisfy
(17) 

where j numbers all experimental points. The optimal values of Ai, Ei and q
shown in 0 have been determined by the generalized reduced gradient method [[15]] for which the fourth-order Runge-Kutta method was used to solve the
system (10) and (13) to determine the values of  େ௨ . Additionally, table 1
presents the model parameters when partial oxidation of CO in the particle
boundary layer is taken into consideration, i.e. for Ȥ = 0.2 and 0.4.
Table 1. Optimal values of the kinetic parameters and q
q
model
Ȥ=0
Ȥ = 0.2
Ȥ = 0.4

1.65
1.65
1.65

A1

E1

A2

m/s

kJ/mol

m/s

6700
5390
3370

77.5
75.8
71.8

2.55×106
3.58×106
4.21×106

E2
kJ/mo
l
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The mathematical model of char particle combustion described above has
been implemented in ANSYS®Fluent® to simulate the experimental drop-tubefurnace conditions and test the values of the kinetic parameters already derived.
Fig. 2 shows selected contours of gas velocity and temperature, CO mole
fraction and particle trajectories from the CFD modelling of coal char combus-
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tion in the drop-tube furnace. All CFD simulations have been carried out for
pulverized coal char particles in diameter range conformed to the experimental
particle size distributions. Char particles which are immediately transported
close to the hot wall of the drop tube furnace heat up quicker than the char particle flowing through the centre where the gas temperature is lower due to cold
primary air introducing the char particles.

a) velocity, m/s

b) temperature, K

c) CO mole
fraction, %

d) particle
trajectories

Fig. 2. Selected CFD modelling of pulverized char combustion in the drop
tube furnace at oxy-fuel conditions of Tf, = 1173 K, yO2, = 3%.
Particle trajectories, (d), coloured by particle temperature in K

Fig. 3 shows evolution of coal char burnout for oxy-fuel conditions derived
from experimental and CFD investigations. The CFD lines plotted for all particle sizes considered in the CFD modelling create a family of lines limited by
a top and bottom envelope. The experimental points are located near the top
envelope of all CFD lines since the kinetic parameters have been derived assuming the ideal process conditions of constant gas temperature and constant
gas concentrations during combustion of char particles. Meanwhile, the conditions of gas temperature and concentrations acting on the char particles were
variable in CFD and experimental investigations giving a wide band of CFD
char burnout. Moreover, the top envelope exactly represents the char burnout
line achieved for the ideal conditions considered during optimization of the
model parameters.

Coal char kinetics of oxidation and gasification reaction

a) Tf, = 1173 K, yO2, = 3%

b) Tf, = 1373 K, yO2, = 3%

c) Tf, = 1573 K, yO2, = 3%

d) Tf, = 1573 K, yO2, = 6%
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Fig. 3. Evolution of char burnout for oxy-fuel conditions
experimental points
(CO2 as the rest gas), — CFD solution,

5. Concluding remarks
Optimal kinetic parameters, describing surface reactions of the char carbon
oxidation by O2 and gasification by CO2, have been determined by minimization of the difference between experimental and numerical values of burnout.
Mathematical model, proposed here, describing char combustion in oxyfuel conditions, has been implemented in a commercial CFD package to simulate the experimental set-up and test the derived kinetic parameters.
Proper agreement between experimental data and numerical simulations has
been achieved justifying the use of proposed model and methodology for kinetic
parameters determination for CFD simulations of the pf flames in oxy-fuel conditions.
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ON THE OXYGEN-ENRICHED
COMBUSTION OF A SINGLE COAL
CHAR PARTICLE
Robert Lewtak*,1, Aleksandra Milewska*
*Department of Thermal Processes, Institute of Power Engineering, Augustowka 36,
02-981 Warsaw, 1 corresponding author: robert.lewtak@ien.com.pl
The chapter presents numerical results of single coal char particle combustion in the oxygenenriched environment at which the effect of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion
has been taken into consideration. Usually, the phenomenon of the non-equimolar counterdiffusion arising at combustion of char particles is neglected and superseded by the equimolar counterdiffusion. Such a replacement can lead to results, e.g. profiles of particle temperature and species concentrations, which do not agree with the real process. First, the phenomenon of the
equimolar and non-equimolar counterdiffusion for a single spherical particle is explained in detail. Next, the governing equations of single char particle combustion are presented. Finally,
numerical simulations have been performed at O2 mole fractions of 26%, 36% and 46% for the
particle size of dp = 160 ȝm and gas temperature of 1373 K. Numerical results, e.g. profiles of
char burnout, temperature, molar fractions at the particle surface, show the significant influence
of the non-equimolar counterdiffusion on the combustion.

1. Introduction
The combustion rate of char particles is controlled by two processes: the
chemical heterogeneous reaction on the char surface and the mass transfer of
oxygen to the particle surface from the bulk gas stream through the boundary
layer surrounding the particle. Although the kinetic mechanisms of the heterogeneous reaction between solid char and gas species are important and still being developed [2,3], the diffusion concerning the gas species around the burning
particle can be also a quite complicated process [9,10,5,11], especially when the
diffusion is no longer equimolar.
Generally, in a N–species gas mixture, the diffusion of the i-th species is
ruled by the Maxwell–Stefan equation [8]. Since the solution of the Maxwell–
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Stefan equation can become quite complicated, its simplification is used assuming that the binary diffusion coefficients, Dij, of all pairs of species are equal to
the effective diffusion coefficient, D. Then the Maxwell–Stefan equation takes
the following form:
(1)
For N = 2, the Eq. (1) presents the Fick’s diffusion law for binary gas mixtures used to describe the diffusion of gas species around the char particle burning in the oxygen-enriched environment. Depending on the combustion conditions, the diffusion can be equimolar or non-equimolar and the correct use of the
proper diffusion type is important, especially in numerical modelling what is
shown below.

2. Phenomenon of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion for a single spherical particle
A prime example of the equimolar counterdiffusion can be the char particle
burning in air when char carbon C reacts heterogeneously with oxygen at the
particle surface to produce only carbon dioxide, i.e.
(2)
One mole of O2 diffuses towards the particle surface where one mole of
CO2 is formed which next diffuses outwards from the particle surface. Both O2
and CO2 components diffuse in opposite directions at equal rates:
(3)
where
is the molar flux of carbon which describes the mole rate of the char
particle combustion. Solution of the Fick’s equation written for the reaction (2)
as
(4)
with the equimolar condition (3) and following boundary conditions:
(5)
gives the following expression to the molar flux of oxygen diffusing:
(6)
where
(7)
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is the molar concentration and
(8)
is the mass transfer coefficient for the case of the equimolar counterdiffusion.
However, in a general situation, when both the convection and diffusion of oxygen can occur simultaneously, the mass transfer coefficient can be determined
from the correlation on Sherwood number.
On the contrary, the classic example of the non-equimolar conterdiffusion is
the char particle burning in air when the only product of combustion is carbon
monoxide
(9)
For each mole of O2 diffusing towards the particle surface, two moles of CO
diffuse in the opposite direction, so
(10)
Now, the solution of the Fick’s equation written for the reaction (9) as
(11)
with the non-equimolar condition (10) and the boundary conditions (5), gives
the following expression to the molar flux of oxygen diffusing:
(12)
or rewritten in the form similar to the equation (6) as
(13)
in which
(14)
defines the mass transfer coefficient for the case of the non-equimolar counterdiffusion. The oxygen reaching the particle surface in the amount of the molar
flux derived above in the form of equation (6) or (13) is completely consumed
in the heterogenous reaction (2) or (9). The rate at which the char carbon is consumed, i.e. the reaction rate of the surface reaction is defined by the following
expression:
(15)
where the reaction rate coefficient kc is expressed in the form of the modified
Arrhenius equation:
(16)
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and f(XC) is the correction function which takes into account the development of
the specific surface area and the effect of the non-reactive ash surface during the
particle combustion. In case of the char particle combustion, f(XC)is expressed
as
(17)
where q > 1 and
(18)
defines the char burnout.
Combining both the surface reaction and the diffusion as one process,
combining the equations (15) and (6) or (13) and respectively taking into
count the equimolar and non-equimolar conditions (3) and (10), one gets
overall burning rate of the char particle specified in the following form of
implicit equation:

i.e.
acthe
the

(19)
where

and
is for the equimolar counterdiffusion or
is for the non-equimolar counterdiffusion.

and

3. Description of the mathematical model
The mass conservation law of the char particle is
(20)
with the initial condition:
(21)
The char particle is composed of char carbon which is consumed during
combustion and ash of which mass, mA, is constant. The particle mass, mp(t), is
then calculated as:
(22)
The combustion rate rC, defined as
(23)
where
is the solution of the equation (19), depends on the combustion conditions for which reactions (2) and (9) can proceed at the same time. However, to
investigate the influence of the equimolar and non-equimolar diffusion on the
combustion, it has been deliberately assumed that the reaction (9) is only valid
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and further considered in the present study. Indeed, since the ratio CO/CO2 > 10
at the considered process conditions [17,15,16,12], then CO2 is produced in
a small amount which does not influence the process and therefore has been
neglected. So, in case of the non-equimolar counterdiffusion model, the nonlinear equation (19) is numerically solved with the correct non-equimolar condition of
and
.
Next, in case of the equimolar counterdiffusion model, it is assumed that the
diffusion conditions are equimolar in the gas phase surrounding the particle, i.e.
but
is still intentionally fulfilled for the surface reaction. The equation (19) is now solved with the following equimolar condition:
and
. Such a treatment of the process, met in pulverized coal
combustion modelling, allows the investigation of the influence of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion on the combustion process. In fact, it
means that the equivalent solution of both the equation (6), valid only for the
equimolar conterdiffusion, and the equation (15) for the surface reaction is considered.
The energy conservation law of the char particle during the surface combustion is defined as follows
(24)
with the initial condition
(25)
Apart from the convective and radiation heat transfer, the particle energy
equation (24) takes into consideration the energy released by the surface reaction. In general, when the convection energy transfer occurs as well between the
solid particle and the gas surrounding, the heat transfer coefficient, h, is evaluated using the correlation of
The equations governing the particle mass and energy have been implemented and numerically solved in MATLAB. For the initial value problem (20)
and (24), the ode15s function has been used which is based on a variant of the
backward differentiation formulas particularly useful for stiff differential equations [13,14]. At each time step, the fsolve function using the LevenbergMarquardt algorithm [4,6] has been used to solve the equation (19).
Table 1 presents the parameters used in numerical simulations. The diffusion coefficient, D, is defined as:
(26)
where
m2/s and T0 = 1573 K. The properties of coal presented in Tab. 1 have been taken from the available data and concern general repre-
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sentative coal [15,1,7]. The surface temperature Ts has been assumed to be equal
to the particle temperature Tp.
Table 1: Parameters used in numerical simulations
property
dp
Tf,
A
E
n
b
q
yO2,

unit
ȝm
K
m/(s×K)
kJ/mol

%

value
160
1373
3.50
90.0
1.00
1.00
1.30
26, 36, 46

property
ǻH
fC,0
ȡp,0
İp
cp
kf,
Nu
ǻt

unit
kJ/mol
kg/m3
J/(kg×K)
W/(m×K)
ms

value
110.5
0.700
1100
0.90
1680
7.90×10-2
2.0
0.10

4. Numerical results and discussion
The description of the combustion process given below and in Fig. 1 shows
K and
results for the particle having dp = 160 ȝm burnt at
. The course of process is qualitatively similar to other process
conditions considered, i.e. additionally
and 46% (v. Fig. 1). The
quantitative differences are merely due to the modified process conditions. The
process is shown in terms of the particle burnout XC, particle temperature Tp, O2
and CO mole fractions at the particle surface
,
and the coefficient
ratio ț(p).
Initially, by time t1 = 40 ms, the particle is only heated up by its gas surroundings having higher temperature (v. Fig. 1b). At time t1, when the particle
temperature has reached the value of 1000 K, the reaction (9) starts, rC > 0
(v. Fig. 1e) and XC > 0 (v. Fig. 1a). At the same time, yO2,s starts decreasing (v.
Fig. 1c) and yCO,s starts increasing (v. Fig. 1d). The heat generated in the reaction allows the heating rate of the particle to maintain constant,
dTp/dt 1.6×104 K/s.
By time t2 = 60 ms, the reaction rate rC is limited by kinetic rate kc of the
heterogeneous reaction (9) since ț = kd/kc > 5 (v. Fig. 1f). The ratio of the mass
transfer coefficient and the kinetic rate coefficient
(27)
where
defines the diffusion type, informs about the limiting process
of the reaction rate which is the kinetic rate of the heterogeneous reaction or the
diffusion rate of gas reagent towards the particle surface. It has been assumed
that the reaction rate of the combustion is limited by:
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x
x

the kinetic rate of the heterogeneous reaction when ț > 5,
both the kinetic rate of the heterogeneous reaction and the diffusion rate
when 0.2 < ț < 5,
x the diffusion rate when ț < 0.2.
Between t1 and t2, ț(e) = ț(n) since the reaction (9) is limited by kinetics. The
particle burnout, XC, the particle temperature, Tp, the reaction rate, rC, and yO2,s
and yCO,s respectively have the same values for both types of diffusion.
Next, for t > t2, the diffusion starts influencing the combustion rate since
ț < 5 (v. Fig. 1f). The mass transfer rate is higher for the equimolar diffusion
model,
, then the higher mass flux of O2 reaching and reacting at the
particle surface makes
(v. Fig. 1e). This increases the particle temperature for the equimolar diffusion,
(v. Fig. 1b).
For t > t3 = 130 ms, only diffusion impacts the reaction rate since ț < 0.2.
At this time,
reaches a minimum of 7.72% (v. Fig. 1c) and
reaches
a maximum of 27.2% (v. Fig. 1d). The combustion process is more intensive
and quicker for the equimolar diffusion (
) and since
(28)

then the particle reaches the higher temperature for the equimolar diffusion.
The particle quicker burns itself out and the particle temperature decreases.
This fact forms the displacement between all combustion characteristics for the
equimolar and non-equimolar diffusion. Finally, for time t > t3 when the reaction rate rC decreases to zero,
increases to
and reaches
. The
combustion process is finished. Although the combustion process runs relatively fast, the discrepancy between both diffusion types can have a strong influence on the overall combustion process, especially considering the production
of environmental pollutants. For instance, the difference is equal 400 K in the
particle temperature (v. Fig. 1b) and 17 % in O2 molar fraction (v. Fig. 1c).
Moreover, according to expectations, the increase of the oxygen concentration
intensifies the discrepancy between the equimolar and non-equimolar diffusion
(v. Fig. 1).
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a) particle burnout

b) particle temperature, K

c) O2 mole fraction at the particle surface, %,

d) CO mole fraction at the particle surface, %,

e) reaction rate, kg/s

f) coefficient ratio, i

Fig. 1: Selected characteristics of combustion for a coal char particle dp = 160 ȝm burnt at
Tf, = 1373 K and varying yO2, – comparison of the equimolar
and non-equimolar diffusion models
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5. Concluding remarks
The model for char combustion of single particles including the equimolar
and non-equimolar counterdiffusion was considered. Numerical results providing useful insights into the problem show the critical need for taking into account the non-equimolar effects on the combustion. Since the non-equimolar
diffusion model takes into account the real diffusion conditions, the numerical
results of the non-equimolar diffusion model, e.g. time profiles of particle temperature, concentrations of gas species and char burnout, are close to the real
process than the results of the equimolar model. The differences between those
two diffusion models are particulary noticeable at the diffusion combustion
limit but also when the combustion conditions indicate the kinetic combustion
limit, i.e. for small particle diameters.
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MODELOWANIE MATEMATYCZNE
PROCESU INERTYZACJI
W SILOSIE Z BIOMASĄ
Paweá Madejski, Marta Czekaj, Karol Witkowski, Henryk Kubiczek
EDF Polska S. A., Badania i Rozwój, ul. Ciepáownicza 1, 31-587 Kraków,
pawel.madejski@edf.pl, marta.czekaj@edf.pl, karol.witkowski@edf.pl, henryk.kubiczek@edf.pl
Praca przedstawia wyniki modelowania numerycznego CFD procesu inertyzacji azotem silosu z biomasą. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ wykazano, Īe podczas skáadowania zrĊbek
biomasy mokrej, przeznaczonej na cele energetyczne nastĊpuje proces pogorszania parametrów
technicznych paliwa, co przekáada siĊ na utratĊ kalorycznoĞci skáadowanego paliwa. Jako Ğrodek
zapobiegawczy tym negatywnym procesom wskazano zastosowanie azotu do wytworzenia atmosfery inertnej w silosie. Obliczenia przeprowadzone zostaáy dla stanów nieustalonych uwzglĊdniając początkowe wypeánienie caáego silosu powietrzem. Analizie poddany zostaá wpáyw rozmieszczenia wlotów azotu na jego dystrybucjĊ w silosie oraz wpáyw iloĞci podawanego azotu na czas,
potrzebny do uzyskania staáego poziomu stĊĪenia azotu w wybranych punktach kontrolnych.
Wyniki obliczeĔ mogą posáuĪyü, jako wytyczne do projektowania instalacji, w celu zapewnienia
optymalnej dystrybucji azotu w caáym obszarze oraz do wyznaczenia optymalnej iloĞci podawanego azotu.

1. Wprowadzenie
Podczas skáadowania zrĊbek biomasy mokrej (agrarnej i leĞnej) przeznaczonej na cele energetyczne zaobserwowany zostaá postĊpujący proces pogorszania parametrów technicznych paliwa, co w konsekwencji przeáoĪyáo siĊ na
utratĊ kalorycznoĞci paliwa. Utrata jakoĞci parametrów biomasy zostaáa zaobserwowana takĪe podczas skáadowania paliwa w okresie krótkoterminowym (do
kilku dni). W celu oceny tego negatywnego zjawiska przeprowadzono seriĊ
badaĔ, podczas których przeĞledzono zmianĊ m. in. wartoĞci opaáowej, zawartoĞci wilgoci i udziaáu procentowego popioáu od momentu dostawy do zuĪycia
[2]. Testy miaáy na celu wskazanie przyczyny degradacji jakoĞciowej biomasy
oraz wskazanie miejsca skáadowania (silos czy plac), w którym nastĊpuje
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znaczne pogorszenie parametrów biomasy. W oparciu o wyniki stwierdzono, Īe
silos jest kluczowym miejscem, gdzie w ciągu 8 godzin nastąpiá spadek wartoĞci opaáowej Ğrednio o 1,7 MJ/kg (rys. 1).

Rys. 1. Zmiany wartoĞci opaáowej biomasy w stanie analitycznym
od momentu dostawy do zuĪycia

PóĨniejsze pomiary emisji gazów CO, CO2, CH4 oraz tlenu dla dwóch
zbiorników biomasy, wskazaáy na wiĊkszą aktywnoĞü mikrobiologiczną biomasy typu agro oraz na przewagĊ procesów tlenowych nad beztlenowymi [3, 4,
10]. Wyniki przeprowadzonych badaĔ w postaci zmierzonych maksymalnych i
minimalnych stĊĪeĔ wymienionych gazów przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zmierzone maksymalne i minimalne wartoĞci stĊĪenia gazów dla dwóch analizowanych
zbiorników
StĊĪenie gazów uzyskane w trakcie pomiarów, %
Maksymalne
CO
Zbiornik 1 (biomasa leĞna)
Zbiornik 2 (biomasa agro)

CH4

3,76ā10

-4

3,80ā10

-4

Minimalne
CO2

O2

2,57ā10

-4

0,21

20,87

2,72ā10

-4

0,84

20,51

W związku z powyĪszym wskazano na potrzebĊ ograniczenia procesów tlenowych w silosie, co moĪliwe jest przy zastosowaniu atmosfery inertnej. W tym
celu zaproponowano uĪycie azotu, który jako gaz inertny jest stosowany m.in.
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do tworzenia atmosfer ochronnych (ograniczanie ryzyka wybuchowopoĪarowego) [9].
W celu potwierdzenia celowoĞci uĪycia procesu inertyzacji, w pierwszej
kolejnoĞci przeprowadzono badania laboratoryjne, gdzie badano wpáyw krotnoĞci wymiany atmosfery oraz wpáyw parametrów (wilgotnoĞü, temperatura) na
skutecznoĞü prowadzenia procesów inertyzacji. Badania wykazaáy, Īe Ğrednia
skutecznoĞü ograniczenia procesów tlenowych przy uĪyciu azotu wynosi 49%
dla biomasy typu agro, 34% dla biomasy leĞnej oraz Īe wraz ze wzrostem krotnoĞci wymiany atmosfery uzyskuje siĊ wyĪszą skutecznoĞü. W celu uzyskania
podobnych wyników w warunkach rzeczywistych naleĪy zapewniü równomierne rozprowadzenie azotu w silosie oraz wskazaü najbardziej optymalny sposób
wprowadzania tego gazu do zbiornika. W związku z powyĪszym przeprowadzono symulacjĊ procesu inertyzacji z wykorzystaniem modelowania CFD.

2. Model geometryczny silosu z biomasą
W celu zamodelowania zjawiska przepáywu azotu przez silos wypeániony
biomasą odwzorowana zostaáa jego geometria.

Rys. 2. Schemat geometryczny silosu z zaznaczonymi podstawowymi wymiarami
(a) oraz siatka numeryczna modelu 3D po zastosowaniu uproszczeĔ (b)

Rysunek 2a przedstawia podstawowe wymiary silosu, stosowanego do
skáadowania biomasy zarówno leĞnej, jak i typu agro. Wykorzystany w obliczeniach model geometryczny nie uwzglĊdnia przestrzeni wypeánionej powietrzem
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w silosie, pryzmy biomasowej oraz w sposób uproszczony odwzorowuje ksztaát
skrzyni wybieraka. Ze wzglĊdu na symetrie zbiornika wraz z symetrią propozycji rozmieszczenia wlotów azotu, obliczenia zostaáy przeprowadzone dla ¼
modelu geometrycznego (rys. 2b). Na podstawie pomiarów wypeánienia biomasą silosu zebranych w przeciągu jednego roku, uwzglĊdniając stany kiedy kocioá zasilany biomasą pracowaá powyĪej 40% swojej nominalnej wydajnoĞci,
wysokoĞü skáadowanej biomasy wynosi 7,2 m.
W przeprowadzonych obliczeniach procesu inertyzacji odwzorowanego silosu przenalizowane zostaáy trzy warianty rozmieszczenia wlotów, dla róĪnych
wydajnoĞci instalacji podawania azotu. Rysunek 3 przedstawia analizowane
sposoby rozmieszczenia wlotów azotu na dnie zbiornika wraz z zaznaczonymi
podstawowymi wymiarami.

Rys. 3. Rozmieszczenie wlotów azotu wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami
dla trzech analizowanych przypadków: a) 4 wloty; b) 8 wlotów; c) 12 wlotów

3. Matematyczny model przepáywu gazu w silosie
W celu zamodelowania procesu inertyzacji naleĪy odwzorowaü przepáyw
azotu przez silos wypeániony biomasą. Skáadowana biomasa w postaci zrĊbków
tworzy oĞrodek porowaty, przez który moĪe przepáywaü páyn. MoĪliwe jest
przeprowadzanie symulacji przepáywu páynu przez oĞrodek porowaty, przy
dokáadnym odwzorowaniu wymiarów geometrycznych analizowanego obszaru
[5, 6]. Z uwagi na duĪe wymiary silosu i przestrzeni zajmowanej przez biomasĊ,
zamodelowanie przepáywu gazu przez dokáadnie odwzorowaną przestrzeĔ porową jest jednak bardzo trudne do wykonania. W wykonanym modelu obszar
zajmowany przez biomasĊ zostaá odwzorowany, jako oĞrodek porowaty o staáych wáasnoĞciach (tab. 2), w którym przepáyw jest opisany za pomocą prĊdkoĞci filtracji [1, 8]. PodejĞcie to pozwala na obliczanie spadku ciĞnienia w kaĪdej
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komórce siatki analizowanego obszaru w oparciu o wáasnoĞci fizyczne oĞrodka
porowatego.
Dodatkowy czáon reprezentujący spadek ciĞnienia obliczany jest w kaĪdej
komórce w oparciu o prĊdkoĞü filtracji, lepkoĞü i wspóáczynnik oporów lepkoĞciowych, bazując na równaniu Darcy’ego. Zmodyfikowane równanie Darcy’ego przedstawia siĊ nastĊpująco:
െ

ୢ୮
ௗ

ൌ ߙߤݒ

(1)

gdzie:
ଵ

ߙ ൌ – wspóáczynnik oporu, w zakresie prawa Darcy’ego, 1/m2

k – przepuszczalnoĞü oĞrodka porowatego, m2
ȝ – lepkoĞü dynamiczna, Paās
vf – prĊdkoĞü filtracji, m/s
W oparciu o wzór (1) moĪna obliczyü caákowity opór lepkoĞciowy generowany przez materiaá porowaty:
ܲ௩ ൌ ߙߤ

(2)

Tabela 2. WáasnoĞci biomasy i powietrza uĪyte do obliczeĔ numerycznych
Nr

Parametr

1
2
3
4
5

GĊstoĞü, ȡb
PorowatoĞü, 
ĝrednica zastĊpcza, d
Wspóáczynnik oporu, Į
Opór lepkoĞciowy, Pv

6
7
8
9
10
11

Udziaá masowy, uN2
Udziaá masowy, uO2
Wspóáczynnik dyfuzji, a
LepkoĞü dynamiczna, ȝ
Masa molowa, MN2
Masa molowa, MO2

Jednostka
Biomasa
kg/m3
%
m
1/m2
(Paās)/m2
Powietrze
%
%
m2/s
kg/(mās)
kg/kmol
kg/kmol

WartoĞü
700
55
0,01
1825695
30,4
76,7
23,3
2,88e-05
1,72e-05
28,01
31,99

Najlepszym sposobem na okreĞlenie oporów generowanych przez materiaáy
porowaty, jest pomiar spadku ciĞnienia w kierunku przepáywu gazu. Z uwagi na
brak danych eksperymentalnych, wspóáczynnik Į reprezentujący opory przepáywu, wyznaczony zostaá na podstawie empirycznego wzoru Erguna [1, 7, 8]:
ߙൌ

ଵହሺଵିథሻమ
థయ ௗమ

(3)

PorowatoĞü materiaáu oraz jego Ğrednica zastĊpcza zostaáy wyznaczone
eksperymentalnie. ĝrednica zastĊpcza wyznaczona zostaáa w taki sposób, aby
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objĊtoĞü zastĊpczego ziarna byáa równa zmierzonej Ğredniej objĊtoĞci cząstek
biomasy. Ponadto w modelu zaáoĪono, Īe oĞrodek porowaty jest izotropowy a
przepáyw gazu laminarny i izotermiczny, co oznacza, Īe wymienione w tabeli 2
wáasnoĞci biomasy mają tą samą wartoĞü w caáym analizowanym obszarze.
W celu obliczenia czasu potrzebnego do napeánienia zbiornika azotem niezbĊdne jest przeprowadzanie obliczeĔ w stanie nieustalonym, uwzglĊdniając
warunki początkowe panujące w zbiorniku. W modelu zaáoĪono początkowe
wypeánienie caáego silosu powietrzem traktowanym, jako mieszanina tlenu i
azotu o odpowiednich udziaáach masowych (tab. 2).

4. Wyniki obliczeĔ
Obliczenia zostaáy przeprowadzone dla kilku wartoĞci iloĞci podawania
azotu w zakresie 100 – 600 mn3/h, dla kaĪdego z przedstawionych wariantów
rozmieszczenia wlotów (rys. 3).

Rys. 4. Punkty kontrolne zlokalizowane w poáowie promienia silosu na trzech
róĪnych wysokoĞciach: 2m, 4m i 7,2 m

Wyniki obliczeĔ przedstawione zostaáy w postaci rozkáadów udziaáu masowego azotu w wybranych przekrojach. Udziaá masowy azotu i tlenu byá równieĪ
monitorowany w kilku punktach na róĪnych wysokoĞciach silosu, zgodnie z
rysunkiem 4. Udziaá masowy azotu mierzony w punktach kontrolnych P1 – P3,
dla wartoĞci 100 i 600 mn3/h, dla trzech wariantów rozmieszczenia wlotów prezentuje rysunek 5.
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Rys. 56. Udziaá masowy azotu mierzony w punktach kontrolnych P1, P2 i P3 dla 3 wariantów
rozmieszczenia wlotów (a, b, c; rys. 3) i iloĞci podawanego azotu równego 100 oraz 600 mn3

Wyniki przedstawiają widoczny wpáyw iloĞci podawanego azotu na czas
potrzebny od ustabilizowania siĊ wartoĞci na staáym poziomie, dla kaĪdego
wariantu rozmieszczenia wlotów. Dla punktu P3, uzyskane róĪnice w czasie
potrzebnym do osiągniĊcia początku stabilizacji stĊĪenia azotu wynoszą 300s
(a), 3500s (b) oraz 1000s (c). Czas potrzebny do rozprowadzenia azotu
w zbiorniku moĪe mieü szczególne znaczenie w przypadku, gdy instalacja bĊdzie wykorzystywana, jako system przeciwpoĪarowy w celu unikniĊcia powstania zarzewia ognia. Drugim waĪnym elementem poprawnej pracy instalacji jest
doprowadzenie do równomiernego i peánego wypeánienia silosu azotem. Wyniki w postaci rozkáadów udziaáu masowego azotu, dla wybranego przekroju
przechodzącego przez miejsca zlokalizowania wlotów oraz koĔcowego czasu
symulacji, przedstawione zostaáy na rysunku 6.
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Rys. 6. Rozkáad udziaáu masowego azotu w wybranym przekroju zbiornika
dla 3 wariantów rozmieszczenia wlotów (a, b, c; rys. 3) i iloĞci podawanego azotu
równego 100 oraz 600 mn3

W przypadku, gdy wystĊpuje tylko 1 wlot (a), zwiĊkszanie iloĞci podawanego azotu nieznacznie poprawia jego dystrybucje w zbiorniku. Azot podawany
do silosu przepáywa gáównie w kierunku pionowym, nie zapewniając dystrybucji w miejscach oddalonych od wlotu. Zdecydowanie lepszą dystrybucje zapewnia wiĊksza iloĞü miejsc podawania azotu.

5. Wnioski
W pracy przeprowadzona zostaáa analiza wpáywu miejsca podawania oraz
iloĞci azotu na jego dystrybucje w silosie z biomasą. Wyniki obliczeĔ zostaáy
przedstawione w postaci rozkáadu azotu w obszarze zajmowanym przez bioma-
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sĊ oraz w postaci zmiany stĊĪenia azotu w czasie, w wybranych punktach kontrolnych. Uzyskane wyniki wskazują na koniecznoĞü stosowania wiĊkszej liczby miejsc podawania azotu o odpowiednim rozmieszczeniu, w celu przeprowadzenia procesu inertyzacji w caáym obszarze biomasy. ZwiĊkszanie iloĞci podawanego gazu poprawia tylko nieznacznie jego dystrybucjĊ, wpáywając gáównie na czas potrzebny do uzyskania maksymalnego stĊĪenia w punktach kontrolnych.
Tylko zwiĊkszanie iloĞci wlotów poprawia dystrybucje azotu w obszarze
zajmowanym przez biomasĊ. Wloty naleĪy rozmieszczaü na caáej powierzchni
dna zbiornika, aby jak najbardziej zintensyfikowaü proces inertyzacji. Czas, po
jakim uzyskujemy stĊĪenie na zadowalającym poziomie decyduje o wymaganym czasie pracy caáej instalacji. Z punktu widzenia wykorzystywania instalacji
do wyeliminowania ryzyka powstania zarzewia wskazane jest, aby byá on jak
najkrótszy. Wyniki obliczeĔ mogą posáuĪyü, jako wytyczne do projektowania
instalacji inertyzacji, w celu zapewnienia optymalnej dystrybucji azotu w caáym
obszarze oraz do wyznaczenia optymalnej iloĞci podawanego azotu.
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INTEGRACJA UKàADÓW
TECHNOLOGICZNYCH
WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE
ħRÓDàA ENERGII O GENERACJI
STOCHASTYCZNEJ W SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
Jacek Malko, Henryk Wojciechowski
Politechnika Wrocáawska, WybrzeĪe WyspiaĔskiego 27, 50-370 Wrocáaw,
jacek.malko@pwr.edu.pl, henryk.wojciechowski@pwr.edu.pl
Liberalizacja, integracja OZE i ewolucja w kierunku wewnĊtrznego rynku energii elektrycznej są strategicznymi wyzwaniami dla Europy. Niektóre z kluczowych problemów sektora przedstawiono w panelu ekspertów, okreĞlając adekwatne dziaáania realizowane w sposób moĪliwie
bezkonfliktowy i skuteczny. PaneliĞci przedstawili rozwiązania zasadniczych problemów jako
swoje osobiste poglądy na teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü elektroenergetyki Europy. Są to zagadnienia nastĊpujace:
 W ubiegáym 30.leciu rządy krajów Unii Europejskiej dokonaáy deregulacji i sprywatyzowania
rynków energii, dokonując rozdzielenia sektorów wytwarzania, przesyáu i dystrybucji. Jakie
są dotychczasowe znaczące sukcesy i wyzwania tego procesu?
 Jak ewolucja niemieckiego rynku energii bĊdzie wpáywaü na inne rynki europejskie i jakie
moĪna juĪ dziĞ wysnuwaü wnioski?
 W jaki sposób przedsiĊbiorstwom energetycznym moĪna skompensowaü obowiązek pokrywania przez nie podstawy wykresu obciąĪenia, niezbĊdnej w pracy systemu – np. czy idea
subsydiowania mocy zainstalowanej jest pomysáem do zaakceptowania?
 Jakie są kluczowe wyzwania w realizacji wiĊkszej skali powiązaĔ i co jest waĪniejsze: niezaleĪnoĞü energetyczna czy unifikacja?
 Podczas gdy niepewnoĞü na rynku nie jest zjawiskiem nowym, to jakie jest niebezpieczeĔstwo dziaáaĔ zbyt szybkich w warunkach nieprzygotowanego systemu?
 Skąd powinny pochodziü fundusze dla inwestowania w europejski sektor energii elektrycznej
(np. z funduszy emerytalnych)?
 Jaką rolĊ odgrywaü winny rządy (i w jakim wymiarze) w zapewnieniu przyszáoĞci przedsiĊbiorstwom elektroenergetycznym?
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1. Wprowadzenie
Obserwowana przyĞpieszona penetracja ukáadów technologicznych o stochastycznej generacji (okreĞlanych jako „intermittent”) wymusza ze strony systemu elektroenergetycznego dziaáania dostosowawcze, polegające na przeksztaáceniu istniejącego modelu rynku energii elektrycznej. System elektroenergetyczny wymaga wiĊkszej elastycznoĞci Ĩródeá wytwarzania energii elektrycznej, ale wartoĞü tej cechy z trudem poddaje siĊ weryfikacji iloĞciowej lub identyfikacji przez mechanizmy rynkowe w oparciu o cele takie jak emisyjnoĞü
zanieczyszczeĔ, niezawodnoĞü i parametry kosztowe ustalane na mocy decyzji
politycznych. Konieczne staje siĊ podejĞcie scenariuszowe, w którym poszczególne scenariusze róĪnią siĊ strukturą paliw pierwotnych („energy mix”) i technologiami („technology mix”). Zaleca siĊ dziaáanie trójstopniowe, obejmujące
opracowanie architektury rynku, modelowanie dziaáaĔ operacyjnych w systemie
elektroenergetycznym oraz okreĞlenie wartoĞci elastycznoĞci dla róĪnych scenariuszy wraz z oceną korzyĞci rozwiązaĔ typu „smart grid” (SG) i „smart power
generation” (SPG). Dla przyspieszenia rozwoju technologii „intermittent renewable energy sources” (i-RES) w wielu krajach stworzono mechanizmy zachĊt
o charakterze rynkowym bądĨ regulacyjnym i stosowane scentralizowanie lub
w sposób zdecentralizowany. Istnieje subtelna gra interesów Ĩródeá i-RES i
operatora systemu dystrybucyjnego, prowadząca do podziaáu ryzyka i odpowiedzialnoĞci. Niekiedy w dąĪeniu do dekarbonizacji gospodarki (a zwáaszcza sektora energetyki) dąĪy siĊ do nierynkowych rozwiązaĔ, faworyzujących inwestorów przez ograniczenie ponoszonych przez nich ryzyka i nadającym odnawialnym Ĩródáom energii rangĊ priorytetową. Co wiĊcej, modele prognozujące obciąĪenie i produkcjĊ energii z ukáadów technologicznych wykorzystujących
odnawialne Ĩródáa energii znacznie zmniejszają báąd predykcji przy zbliĪaniu
siĊ do horyzontu czasu rzeczywistego, umoĪliwiając elastyczne reagowanie na
zmienne warunki pracy systemu elektroenergetycznego.
Wymienione ogólne problemy rozwoju i eksploatacji systemu elektroenergetycznego byáy przedmiotem dyskusji grona specjalistów przed okresową
waĪną imprezą skupiającą uwagĊ teoretyków i praktyków sektora.
„Special Preview POWER-GEN Europe 2014”
W przededniu sztandarowej dorocznej imprezy konferencyjnowystawienniczej (3-5) czerwca 2014 r., Kolonia) redakcja czasopisma z Grupy
PennWell – Power Engineering International (PEI) – zorganizowaáa panel na
temat rozbudowy sektora energii w bieĪącym stuleciu ). Na panelistów powoáano prominentnych specjalistów branĪy, czáonków Rady Programowej konferencji POWER – GEN Europe. Byli nimi:
______________

Editorial: Building a 21st century power sector. Power Engineering International Vol. 21, Iss.5,
May 2014

Integracja ukáadów technologicznych wykorzystujących…
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David Porter (DP) – starszy analityk globalnej firmy doradczej Navigant,
Simon Hobday (SH) - z firmy doradczej PinsetMasons,
Tim Vink (TV) - dyrektor Honeywell EMEA,
Philippe Paelinck (PP) - prezes Alstom,
Risto Paldanius (RP) – dyrektor Värtisila,
Franco Rosatelli (FR) – dyrektor ds. technologii Ansaldo Energia,
Tamer Turner (TT) – prezes Yildirim Energy Holding
Redakcja PEI zasiĊgnĊáa opinii tych siedmiu wybitnych specjalistów z
branĪy na temat kluczowych problemów sektora energetycznego na progu
21.stulecia.
1. PEI: W ubiegáym 30.leciu rządy krajów Unii Europejskiej dokonaáy
deregulacji i sprywatyzowania rynków energii, dokonując rozdzielenia
sektorów wytwarzania, przesyáu i dystrybucji. Jakie są dotychczasowe znaczące sukcesy i wyzwania tego procesu?
DP: Deregulacja i prywatyzacja zapewniáy konkurencyjnoĞü w wytwarzaniu energii elektrycznej i jej dostarczaniu oraz wygenerowaáy wartoĞü dodaną
dla páatników podatków, doprowadzając do wiĊkszej efektywnoĞci inwestycji
kapitaáowych oraz oferując wiĊkszy wybór oraz niĪsze ceny hurtowe i detaliczne, jednakĪe nadal utrzymuje siĊ obawa o transparentnoĞü cenotwórstwa oraz –
co jest nawet waĪniejsze – o zmiennoĞü cen, bĊdące powodem troski ze strony
konsumentów.
SH: Jedną z podstawowych korzyĞci deregulacji pozostaje zapewnienie
transparentnoĞci kosztów, zaĞ liberalizacja i prywatyzacja skupiáy uwagĊ na
efektywnoĞci finansowej w obszarach konkurowania. Zapewniáo to równieĪ
niĪszy poziom cen na skutek zwiĊkszonej efektywnoĞci.
TV: NajwiĊkszym wyzwaniem staáo siĊ zaprojektowanie i wdroĪenie wáaĞciwego otoczenia regulacyjnego, zapewniającego niezawodnoĞü dostaw.
ZmiennoĞü cen hurtowych oznacza koniecznoĞü opracowania nowych, dotychczas nie stosowanych, instrumentów zarządzania ryzykiem. Zapewne najmniejsza uwagĊ poĞwiĊcono roli systemów reagowania strony popytowej (Demand
Response – DR). To co zachodzi po konsumenckiej stronie licznika jest równie
waĪne jak po stronie podaĪowej.
FR: Liberalizacja europejskich rynków energii oraz rozdzielenie („unbundling”) wytwarzania, przesyáu i dystrybucji w wielu krajach odegraáo zasadniczą rolĊ w zwiĊkszaniu efektywnoĞci systemów energetycznych, przynosząc
korzyĞci zarówno odbiorcom przemysáowym jak i komunalnym. Nowi gracze
umocnili swą pozycjĊ na rynkach energii, korzystając z wyĪszej efektywnoĞci,
wiĊkszej skáonnoĞci do inwestowania oraz wiĊkszych wartoĞci mocy zainstalowanych w porównaniu z poprzednim modelem monopolistycznym.
PP: Tworzenie jednolitego wewnĊtrznego rynku energii w UE postĊpuje we
wáaĞciwym kierunku. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy o liberalizacji
energii elektrycznej, zapewniającej ramy polityki energetycznej UE, zasadni-
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czym celem jest uzyskanie przez konsumentów korzyĞci z istnienia wewnĊtrznego rynku, zarządzanego w sposób skoordynowany; dotyczy to zasad wprowadzenia generacji, wykorzystującej zasoby odnawialne (OZE) oraz rozwoju
infrastruktury sieciowej. Rynkowy system energetyczny Europy równieĪ dąĪy
do wprowadzenia zróĪnicowanych rodzajów technologii wytwórczych oraz do
optymalizacji kosztów, związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem i rozwojem sieci.
RP: W ostatniej dekadzie nastąpiáy zasadnicze zmiany w elektroenergetyce
europejskiej w rezultacie udanego promowania OZE. JednakĪe wywoáaáo to
równieĪ nieporządne efekty towarzyszące. Jednym z nich jest to, Īe klasyczne
dobro uĪytecznoĞci publicznej – energia elektryczna – przeksztaáciáa siĊ w wysoce zmienny produkt rynkowy, dla którego niekoniecznie doszukiwaü siĊ
moĪna jednoznacznych powiązaĔ kosztów i zysków. Stabilna stopa wzrostu
oraz wypáaszczone krzywe relacji cenowych odeszáy juĪ w niebyt. TakĪe inwestowanie w infrastrukturĊ podstawową, taką jak moce wytwórcze, mają okres
realizacji rzĊdu 20 lat, są z trudem akceptowane przez sektor bankowy, dla którego horyzontem planowania jest raczej (1 – 2) lat. Rodzi to troskĊ o bezpieczeĔstwo dostaw, zarówno w perspektywie planowania krótkoterminowego
(kiedy to istotnym czynnikiem jest nieciągáy -„intermittent”- charakter generacji
OZE) jak i w perspektywie dáuĪszej, dla której problemem jest wystarczalnoĞü
mocy zainstalowanej.
TT: Rynek mocy wytwórczych wzrastaá wraz z procesem prywatyzacji, tak
wiĊc model rynkowy uzyskaá tu sukces. Jednak w caákowicie zderegulowanej
strukturze nie jest to juĪ prawdziwe ani teĪ nie istnieje peána polityczna niezaleĪnoĞü urzĊdów regulacji rynku energii. Opinia publiczna i systemy subsydiowania umoĪliwiáy stworzenie rynku OZE, ale jest on zasadniczo wspomagany
przez taryfy (stanowione przez regulatora). NajwiĊkszym wyzwaniem dla modelu OZE jest peána liberalizacja rynku.
2. PEI: Jak ewolucja niemieckiego rynku energii bĊdzie wpáywaü na inne
rynki europejskie i jakie moĪna juĪ dziĞ wysnuwaü wnioski?
SH: Z punktu widzenia niemieckiego systemu energii elektrycznej sytuacja
jest nastĊpująca: wielka liczba farm wiatrowych rozlokowana jest na wybrzeĪu
Morza Póánocnego, powodując problemy z wyprowadzeniem mocy przez sieü
w korytarzach przesyáowych. Problemy te wynikają z trybu pracy turbin wiatrowych - gdy zmieniają siĊ w krótkich okresach parametry wiatru w póánocnej
czĊĞci kraju, to koncentracja Ĩródeá wytwórczych utrudnia sterowanie poziomami napiĊü i obniĪa poziom stabilnoĞci sieci, co prowadzi do wahaĔ cen. Dla
silniejszych powiązaĔ europejskiego rynku energii takie wahania nie tylko naruszają warunki pracy niemieckiego rynku mocy, ale teĪ oddziaáywają na systemy krajów sąsiednich, gdyĪ ceny energii są ze sobą powiązane, a przepáywy
mocy ingerują w pracĊ systemów oĞciennych i poáączonych rynków.
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DP: Niemiecka „Energiewende”, jak wiele innych decyzji politycznych
w obszarze energii pociąga za sobą niepoĪądane skutki. Rezygnacja z energetyki jądrowej oraz znaczne wartoĞci mocy w technologiach OZE klasy „intermittent” doprowadziáy Niemcy do koniecznoĞci powrotu do technologii wĊglowych dla zapewnienia bezpieczeĔstwa dostaw energii. DoĞwiadczenia niemieckie wykazaáy dobitnie, Īe preferowanie OZE, silnie zaleĪnych od czynników
pogodowych, zmusza do rozbudowy Ĩródeá, dostĊpnych „na Īądanie” i niezbĊdnych w warunkach losowej niedostĊpnoĞci zasobów wiatrowych lub solarnych. Inną nauką z lekcji niemieckiej jest stwierdzenie, Īe problemem jest inwestowanie w moce wytwórcze w warunkach wzrastającego poziomu Ĩródeá
„intermittent”, zapewnianych przez OZE. Gdy nieosiągalne jest magazynowanie energii na znaczącą skalĊ, to im wiĊkszy jest udziaá Ĩródeá o stochastycznie
zmiennej generacji, tym wiĊksza musi byü moc rezerwowa. Zakwestionowana
zostaáa rola rynku „wyáącznie energii”, gdyĪ duĪa liczba przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych argumentuje, iĪ nie są one w stanie utrzymaü w gotowoĞci
mocy „na Īądanie” lub inwestowaü w nowe jednostki, jeĪeli tak nieprzewidywalne są warunki pracy i przychody.
TV: Potencjalnie oczekiwaü moĪna, Īe Niemcy staną siĊ importerem netto
energii elektrycznej. BĊdzie to zatem wymagaü dodatkowych inwestycji w infrastrukturze transportu i przesyáu. Innym problemem jest to, Īe podniesienie
cen energii moĪe obniĪyü konkurencyjnoĞü niemieckiej gospodarki. Wynikającym z polityki energetycznej „Energiewende” wnioskiem jest koniecznoĞü
umocnienia wewnĊtrznego rynku w specyficznym obszarze energii elektrycznej.
3. PEI: W jaki sposób przedsiĊbiorstwom energetycznym moĪna skompensowaü obowiązek pokrywania przez nie podstawy wykresu obciąĪenia, niezbĊdnej w pracy systemu – np. czy idea subsydiowania mocy zainstalowanej jest pomysáem do zaakceptowania?
TT: Subsydiowanie mocy jest dobrym pomysáem, zapewniając zwrot z inwestycji i utrzymanie miejsc pracy. JednakĪe uwaĪam, Īe subsydiowaü naleĪy
technologie wytwórcze, máodsze niĪ 30 lat. Starsze elektrownie winny byü
trwale wycofane, gdyĪ wykonaáy juĪ swoje zadanie, przypisane efektywnym
jednostkom.
RP: Jak juĪ wspomniano wystĊpują dwa wyzwania, odniesione do bezpieczeĔstwa zasilania. Musimy wprowadziü rozróĪnienie pomiĊdzy mocą zainstalowaną, która oznacza wystarczalnoĞü dáugoterminową, a zdolnoĞcią wytwórczą, pokrywającą krótkoterminowe zapotrzebowanie na elastycznoĞü w systemie. PodejĞcie rynkowe, wynagradzające dostawców elastycznoĞci i promujące
bilansowanie we wáasnym zakresie moĪe stworzyü zachĊty do inwestowania w
moce elastyczne. Dostawcy elastycznoĞci mogą równieĪ oferowaü moce rezerwowe.
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PP: Dla zapewnienia stabilności sieci na przyszłościowych rynkach energii
źródła winny uczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeństwa tak jak operatorzy
technologii wykorzystujących paliwa kopalne uczestniczą w działaniach dla
ochrony klimatu. Można to uzyskać przez technologie OZE, zwiększające ogólną efektywność i oferowanie wraz ze stabilnymi formami generacji – szczególnie w połączeniu z efektywną generacją na paliwach kopalnych. Rynek może
również wyceniać koszty zwiększonej nieciągłości generacji. Jednakże przykład
niemiecki wykazał, że zachęcanie do OZE może być nadmierne i odstraszać
inwestorów. Należy starannie rozpatrzyć zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwłaszcza w kontekście braku przyrostu zapotrzebowania lub nawet jego spadku. Tak zwany rynek mocy zainstalowanych jest jednym z wielu
potencjalnych rozwiązań tego problemu, ale działania w tym zakresie wymagają
starannej koordynacji na poziomie UE dla uniknięcie dalszego nadmiernego
komplikowania, potencjalnie potęgującego i tak istniejące problemy.
4. PEI: Jakie są kluczowe wyzwania w realizacji większej skali powiązań i
co jest ważniejsze: niezależność energetyczna czy unifikacja?
DP: Możliwe jest uzyskanie znacznie większego stopnia fizykalnego powiązania sieci elektroenergetycznych krajów stowarzyszonych bez ingerowania
w obszar ich unifikacji politycznej. Nawet w regionach, w których państwa
narodowe nie tworzą związków politycznych, wydaje się prawdopodobne, że
większy stopień powiązań infrastruktur sieciowych jest pożądany. Powiązanie
zwiększa odporność na zakłócenia, a dywersyfikacja źródeł energii jest zgodna
z celami bezpieczeństwa narodowego. UE stwierdza potrzebę rozbudowy połączeń transgranicznych w ramach jednolitego rynku energii elektrycznej, wprowadzając system wspomagania finansowego.
SH: Hasło powiązań wzajemnych rozpływa się w mnogości różnych celów.
Jednym z nich jest połączenie fizykalne; jeżeli dążeniem jest rynek, obejmujący
obszary o luźnych połączeniach wewnętrznych, to nie można wymuszać fizykalnych przepływów w reakcji na rynkowy sygnał cenowy w szerokim obszarze. Innym problemem jest fakt, że różnice prawne i regulacje tworzą bariery w
rodzaju standardów technicznych. Bariery mogą być również skutkiem lokalnych interesów od politycznych i regulacyjnych po komercyjne. Takie problemy wpływają na zachowanie zarówno indywidualnych odbiorców jak i przedsiębiorstw sektora, a stąd też oddziaływują na same rynki. W tych warunkach
powiązania wzajemne, niezależność energetyczna lub unifikacja sprowadzają
się do tego samego pytania: gdzie jest linia graniczna pomiędzy powiązaniami a
niezależnością? Jednocześnie każda odpowiedź jest uzależniona od warunków
zarówno politycznych jak i ekonomicznych i obejmuje także bezpieczeństwo
dostaw.
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5. PEI: Podczas gdy niepewnoĞü na rynku nie jest zjawiskiem nowym, to
jakie jest niebezpieczeĔstwo dziaáaĔ zbyt szybkich w warunkach nieprzygotowanego systemu?
TT: WierzĊ, Īe jest to rzeczywisty problem. Bardziej odpowiednia jest tu
ewolucja, nie zaĞ rewolucja, zwáaszcza Īe lepiej dziĞ rozpoznajemy typy zagadnieĔ do rozwiązania. Twórcy polityki energetycznej musza byü bardziej realistami w zakresie technologii, ekonomiki i stosunków spoáecznych na rozwaĪanych rynkach, biorąc pod uwagĊ zdolnoĞü do absorbowania zachodzącym
przemian.
RP: Podstawą jest zasadnicze ustrukturyzowanie kaĪdego z rynków. Struktura musi byü klarownie zdefiniowana przed tym, jak oczekiwani gracze rynkowi bĊdą zdolni do uporania siĊ z zachodzącymi zmianami. Rynek nie jest
jeszcze przygotowany do warunków, narzuconych przez silną penetracjĊ odnawialnych zasobów energetycznych (OZE), gdyĪ obecne ramy funkcjonowania
sektora nie są zdolne do sprostania nowym potrzebom systemu energetycznego.
Podczas gdy postĊpy we wdroĪeniu OZE są wielkim sukcesem, legislacja w
tym zakresie nie zostaáa odpowiednio przygotowana do nowych uwarunkowaĔ.
Obecnie pilną potrzebą jest funkcjonowanie systemu z uwzglĊdnieniem zwiĊkszonej roli OZE, w szczególnoĞci klasy „intermittent”.
PP: Z pewnoĞcią wyzwania muszą byü wáaĞciwie adresowane; przykáadowo konkurencyjnoĞü sektora elektroenergetyki, ograniczenie emisji do Ğrodowiska i bezpieczeĔstwo energetyczne wymagają dziaáaĔ szczególnie pilnych. Nie
dysponujemy jeszcze peánym instrumentarium dla stworzenia systemu zachĊt,
juĪ niezbĊdnych dla pobudzenia inwestycji.
SH: NiepewnoĞü rynkowa jest cechą europejskiego sektora energii elektrycznej od czasu, gdy sektor ten podlega prywatyzacji. JednakĪe znacząca niepewnoĞü polityczna jest dla przemysáu energetycznego zjawiskiem wzglĊdnie
nowym. Prowadzi to nie tylko do wiĊkszego stopnia zniechĊcenia do inwestowania, ale powoduje teĪ szereg problemów odnoĞnie do ryzyka politycznego,
niedocenionego dotychczas przez wielu szefów sektora jako niezbyt prawdopodobnego w Europie. Coraz wiĊcej banków zgáasza obecnie zastrzeĪenia co do
podstaw rynkowych, generujących model inwestowania, a zatem i do wyboru
inwestycji opáacalnych. Caáe dotychczasowe rozumowanie musi ulec zmianie,
gdyĪ niepewnoĞü polityczna zmienia zachowania i dynamikĊ przemysáu elektroenergetycznego w okresach rzĊdu (5÷6) lat. Przykáadowo subsydia mogĊ byü
wprowadzane, zwiĊkszone, redukowane lub nawet poniechane bez naleĪytych
ostrzeĪeĔ. Mogą wystĊpowaü takĪe liczne i czĊsto niezapowiedziane zmiany z
polityce odnoĞnie do typu i sposobu wprowadzania zachĊt do aktywnoĞci generacyjnej. Tak wiĊc gdy znana jest ocena niepewnoĞci rynku i rynki są przygotowane do dziaáaĔ dostosowawczych do przewidywanych zmian, to podczas
kilku ostatnich lat nastąpiáy warunki niepewnoĞci politycznej i ram legislacyjnych, w których dziaáają przedsiĊbiorstwa energetyczne. Gracze rynkowi w

238
290
302

Jacek Malko, Henryk Wojciechowski

wielu przypadkach nie znają warunków, w których prowadziü mają dziaáania,
gdyĪ zmiany zachodzą z dnia na dzieĔ, przy czym model biznesowy inwestowania jest maáo wiarygodny. Prowadzi to do oczekiwanego w tych warunkach
wycofania siĊ z inwestycji.
TV: Nie wierzĊ, Īe problemem jest tempo zachodzących zmian, lecz raczej
jest nim báĊdny kierunek tych zmian. Kluczowym wyzwaniem dla akcjonariuszy jest stabilny dáugoterminowy horyzont planowania - moĪe i musi on byü
ustalony. Dobrym punktem wyjĞcia moĪe byü dokument Komisji Europejskiej o
wewnĊtrznym rynku i wsparciu publicznym.
DP: NaleĪy rozróĪniü pomiĊdzy dwoma rodzajami zmian: ewolucyjnych
(które zachodzą w sposób zróĪnicowany bez wzglĊdu na politykĊ) oraz transformacyjnych (pobudzających politykĊ dla spowodowania dziaáaĔ dla speánienia wymagaĔ zewnĊtrznych (np. zobowiązanie do redukcji emisji). Realia dziaáaĔ zaleĪą od szybkoĞci uzyskanych efektów, które wynikaü mają z prowadzonych zmian. Jest to przypisane polityce rządu, która wynikaü ma z zaáoĪonych
zmian. Jest to przypisane polityce rządu, który winien równowaĪyü czynniki
takie jak bezpieczeĔstwo, dekarbonizacja i wystarczalnoĞü z ryzykiem, efektywnoĞcią dostaw oraz optymalizacją ekonomiczną.
6. PEI: Skąd powinny pochodziü fundusze dla inwestowania w europejski
sektor energii elektrycznej (np. z funduszy emerytalnych)?
TT: Jestem przekonany, Īe rozwiązaniem jedynym jest ustanowienie „centralnego rynku infrastruktury sieciowej”, co pozwoli przezwyciĊĪyü problemy
integracji Ĩródeá „intermittent”, w rodzaju wiatrowych i solarnych. PrzekonaliĞmy siĊ juĪ, Īe to dziaáa w pewnych czĊĞciowo zliberalizowanych rynkach
energii (takich jak np. Turcja), ale w których sieü przesyáowa nie jest sprywatyzowana i pozostaje pod kontrolą rządów. Na rynkach bardziej liberalnych podsektor przesyáu traktowany jako solidna inwestycja („kotwica”) dla inwestorów
w rodzaju funduszy emerytalnych, gdyĪ ze wzglĊdów technicznych sieü przesyáowa dziaáa na zasadzie monopolu i przez to stanowi wzglĊdnie pewną dziedziną inwestowania o dáugim okresie zwrotu.
PP: Europejski rynek energii elektrycznej jest hamowany przez wiele problemów, dotyczących regulacji, skalowalnoĞci oraz powtarzalnoĞci rozwiązaĔ.
Inwestowanie w nową infrastrukturĊ sieciową wymaga nowych modeli biznesowych, definiowanych na zasadzie projektów demonstracyjnych i pilotowych,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem problemów systemów odpowiedzi strony popytowej (DR), magazynowania energii oraz sterowania dystrybucją.
RP: Dla przesyáania energii elektrycznej do obszarów, w których jej wartoĞü jest wysoka, wymagana jest dobrze rozwiniĊta infrastruktura sieciowa.
Rozbudowa jedynie samych linii jest niewystarczająca dla rozwiązania problemów elastycznoĞci i wystarczalnoĞci generacji. Co wiĊcej, rynki energii, przekazujące sygnaáy o wartoĞci energii elektrycznej w zróĪnicowanej skali czasu
(rynek bilansujący krótkoterminowy, rynek spotowy, rynki kontraktów termi-
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nowych) bĊdą wytwórcze i sieü. Gdy istnieją mechanizmy zachĊcania, reakcja
inwestorów jest oczekiwana i zgodna z intencjami regulatora.
7. PE: Jaką rolĊ odgrywaü winny rządy (i w jakim wymiarze) w zapewnieniu przyszáoĞci przedsiĊbiorstwom elektroenergetycznym?
PP: Pomoc rządów winna polegaü na zapewnieniu dáugoterminowych i stabilnych ram regulacyjnych, tworzących jednolite pole gry dla wszystkich rozwiązaĔ technologicznych w zakresie generacji zdekarbonizowanej. Regulacja
musi opieraü siĊ na kosztach rzeczywistych i podawaü aktualną realizacjĊ osiągania celów penetracji OZE, polepszenia efektywnoĞci energetycznej i redukcji
emisji wĊglowych. Ponadto politycy muszą zadbaü o zrekonstruowanie rynku
handlu emisjami (EW-ETS), który obecnie nie zapewnia racjonalnego poziomu
cen emisji.
RP: Dla osiągniĊcia przyjaznej dla Ğrodowiska produkcji energii elektrycznej w ramach UE naleĪy zbudowaü zróĪnicowane mechanizmy, dziaáające na
poziomie rządów. Mechanizmy te powinny przeorientowaü zachowania produkcyjne i konsumpcyjne w kierunku bardziej neutralnych wĊglowo procesów.
Istnieje jednak obawa, Īe takie dziaáania mogą byü traktowane jako ingerowanie
w zliberalizowane rynki energii. W modelu idealnym wszystkie technologie
wytwórcze winny konkurowaü na zasadzie ekonomicznego rozdziaáu obciąĪeĔ,
ale oczywiĞcie kaĪda z technologii moĪe byü zwyciĊska, jeĪeli bĊdą zastosowane stosowne mechanizmy wsparcia. Rządy winny zapewniü ramy rynkowe dla
zachĊcenia do inwestowania, nieodzownego w celu umoĪliwienia zarządzania
systemem w warunkach znacznego wzrostu udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii (co wáaĞnie wynika z polityki rządowej).
TT: DziĊki demokracji opinia publiczna zyskaáa moĪliwoĞü oddziaáywania
na zmiany polityki energetycznej w okresach (3÷5) lat, podczas gdy okresy
spáaty z inwestycji w elektrownie i infrastrukturĊ sieciową wynoszą (5–15) lat, a
czasami nawet dáuĪej. NiepewnoĞü regulacyjna pogarsza klimat do inwestowania.
Tak wiĊc ochronie podlegaü powinny jedynie rozwiązania technicznie efektywne oraz przedsiĊbiorstwa o zdrowym potencjale finansowania.

2. Podsumowanie
Zakres dyskusji panelowej wykracza poza problem sygnalizowany tytuáem
rozdziaáu, jednak wyzwanie integracyjne (które doczekaáo siĊ juĪ czytelnego
akronimu „i-RES”) jest dziĞ i w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci problemem
kluczowym dla elektroenergetyki nie tylko w wymiarze europejskim. Synteza
wypowiedzi panelistów jest istotnym wskazaniem drogi ewolucyjnej równieĪ w
skali globalnej.

ODPORNOĝû STALI STOPOWEJ
I STOPÓW NIKLU W ĝRODOWISKU IOS
W OBECNOĝCI JONÓW RTĉCI
Jan Masalski1), Izydor Drela1), Maria JĊdrusik2), Bogdan Szczygieá1)
1)

2)

Wydziaá Chemiczny Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw
Wydziaá Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocáawska, Wrocáaw

Podczas spalania wĊgla nastĊpuje uwalnianie zawartej w nim rtĊci, która w postaci utlenianej
oraz metalicznej przedostaje siĊ do instalacji odsiarczania spalin a nastĊpnie w pewnej czĊĞci
równieĪ do Ğrodowiska. Dla oceny wpáywu jonów rtĊci znajdujących siĊ w IOS na odpornoĞü
korozyjną stali 304 oraz stopów 59 i 31 wykonano badania potencjodynamiczne. Badania wykazaáy, Īe obydwa stopy niklu wykazują peáną odpornoĞü w roztworze symulującym warunki wystĊpujące w IOS niezaleĪnie od stĊĪenia jonów rtĊci. Stal 304 ulega korozji wĪerowej w obecnoĞci jonów chlorkowych. SzybkoĞü korozji tej stali ulega ograniczeniu w obecnoĞci jonów fluorkowych.

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach tematem obecnoĞci rtĊci w wĊglu i przedostawaniu siĊ
jej podczas spalania do atmosfery zajmowaáo siĊ wiele jednostek badawczych i
naukowych na Ğwiecie. Problem emisji rtĊci do atmosfery dotyczy w znacznym
stopniu energetyki krajowej opartej w przewaĪającej czĊĞci na wĊglu. RtĊü w
wĊglu kamiennym lub brunatnym moĪe wystĊpowaü w postaci mineraáów takich jak np. cynober, piryt czy sfaleryt. ZawartoĞü rtĊci w wĊglach polskich
ocenia siĊ na 50 - 150 ng/g w wĊglu kamiennym i od 120 do 370 ng/g w wĊglu
brunatnym [1].
W procesie spalania wĊgla nastĊpuje szereg reakcji chemicznych, które
prowadzą do rozkáadu związków chemicznych zawierających rtĊü. W temperaturze spalania wĊgla w komorze paleniskowej kotáa, Hg wystĊpuje w postaci
par rtĊci metalicznej. Na skutek procesów chemicznych i fizycznych, zachodzących w czasie kiedy spaliny opuszczają kocioá, rtĊü moĪe przechodziü w formy
utlenione (Hg2+) oraz wiązaü siĊ z cząstkami lotnego popioáu (Hgp). Podziaá
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rtĊci pomiĊdzy róĪne jej formy wystĊpujące w spalinach wychodzących z kotáów wĊglowych jest mocno zróĪnicowany. ZawartoĞü rtĊci w odpadach paleniskowych wskazuje, Īe znajduje siĊ ona gáównie w popiele lotnym, a tylko niewielka jej czĊĞü w ĪuĪlu. Z doniesieĔ literaturowych wynika, Īe wielkoĞü emitowanej rtĊci zmieniaáa siĊ w zakresie od 10 do 90% iloĞci wystĊpującej pierwotnie w wĊglu. [2-4]. Do atmosfery dostaje siĊ ona w postaci rtĊci metalicznej,
w postaci áatwo rozpuszczalnych w wodzie związków Hg2+ lub zaadsorbowana
na cząstkach popioáów lotnych. W Polsce w 2005 roku wartoĞü emisji rtĊci do
atmosfery szacowano na poziomie 20 Mg/rok. W 2009 roku udziaá sektora
energetycznego w tej emisji oceniano na blisko 60%.
Powodem duĪego zróĪnicowania w wielkoĞci emisji Hg w elektrowniach są
odmienne warunki pracy poszczególnych jednostek kotáowych, w tym: skáadu
wĊgla, konstrukcji kotáa i warunków jego pracy oraz wáaĞciwoĞci cząstek lotnego popioáu, które prowadzą do odmiennych mechanizmów reakcji chemicznego
przeksztaácania związków rtĊci. StopieĔ usuwania rtĊci zaleĪy gáównie od stopnia przejĞcia rtĊci metalicznej do rtĊci utlenionej (gáównie do HgCl2).
Jak dotąd wĞród badaczy brak jest zgodnoĞci dotyczącej związku miĊdzy
stopniem uwĊglenia spalanego paliwa wĊglowego a emisją rtĊci. Obserwowano
jednak, Īe w kotáach, w których spalano wĊgle kamienne nastĊpowaáo wiĊksze
obniĪenie emisji rtĊci niĪ w tych, w których spalano wĊgle brunatne. MoĪe to
byü wynik dostatecznie duĪej zawartoĞci chloru w wĊglu kamiennym, wystarczającym do utlenianie Hg0 do Hg+2. RtĊü w postaci utlenionej usuwana jest ze
spalin zarówno w odpylaczach suchych, mokrych jak i póá-suchych. SkutecznoĞü usuwania Hg2+ w elektrofiltrze wynosi 30-40%, a w instalacji mokrego
odsiarczania moĪna osiągnąü wartoĞü 80-90%. StopieĔ redukcji zawartoĞci rtĊci
metalicznej w IOS jest obecnie niewielki i zgodnie z danymi literaturowymi
udaje siĊ uzyskaü 26,6% [5].
SkutecznoĞü usuwania rtĊci i jej związków w wyniku adsorpcji na cząstkach niesionego przez spaliny popioáu jest zaleĪna od zawartoĞci niespalonego
wĊgla w popiele. Im gorszy proces spalania, czyli im wiĊksza zawartoĞü niespalonego wĊgla w popiele, tym mniejsza jest emisja rtĊci i jej związków [4]. ZawartoĞü rtĊci i jej związków w emitowanych spalinach maleje wraz ze wzrostem stĊĪenia sadzy w spalinach. Badania zawartoĞci rtĊci w popiele lotnym
przed elektrofiltrami wykazaáy jego duĪą pojemnoĞü sorpcyjną [6, 7]. Wynika
to z dobrze rozwiniĊtej porowatej powierzchni stanowiącej potencjalny adsorbent dla rtĊci, szczególnie w obecnoĞci niespalonego wĊgla [8-9].
W absorberach instalacji mokrego odsiarczania spalin usuwane są zawarte
w spalinach utlenione związki rtĊci (gáównie HgCl2) przeciĊtnie w iloĞci okoáo
70% (rozpuszczalnoĞü chlorku rtĊci roĞnie wraz ze wzrostem temperatury od
36 g/dm3 w 0qC do 4800 g/dm3 w 100 qC). RównoczeĞnie moĪe wystĊpowaü
zjawisko reemisji rtĊci z absorbentów SO2. Zdarzają siĊ przypadki, Īe prawie
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caáa zawartoĞü rtĊci utlenionej usuwana jest w odpylaczach i do absorbera dociera tylko niesiona przez spaliny rtĊü metaliczna [4].
W ramach prowadzonych badaĔ postanowiono za pomocą pomiarów polaryzacyjnych sprawdziü jak obecnoĞü rtĊci w gazach spalinowych moĪe wpáywaü na odpornoĞü korozyjną stopów niklu i stali wysokostopowej, stosowanych
w instalacji odsiarczania spalin.

2. Metodyka i zakres badaĔ
Pomiary staáoprądowe, w tym potencjodynamiczne, pozwalają uzyskaü wiele interesujących informacji o odpornoĞci korozyjnej materiaáu w badanym
Ğrodowisku. Zazwyczaj prowadzi siĊ je w warunkach laboratoryjnych, gdyĪ w
warunkach polowych pojawia siĊ szereg problemów natury technicznej. Badania prowadzono przy uĪyciu potencjostatu w ukáadzie trójelektrodowym przy
zastosowaniu naczyĔka pomiarowego przedstawionego na rys. 1. Pomiar polegaá na otrzymaniu zaleĪnoĞci miĊdzy potencjaáem elektrody badanej a gĊstoĞcią
prądu (krzywe polaryzacyjne). Z krzywych polaryzacyjnych wyznacza siĊ wielkoĞci prądów korozyjnych, a co za tym idzie szybkoĞü niszczenia materiaáu.

Rys. 1. Schemat naczynia elektrochemicznego do badan staáoprądowych. EB – elektroda badana,
EP – elektroda pomocnicza, EO – elektroda odniesienia, K – klucz elektrolityczny,
E – roztwór elektrolitu, L – kapilara àuggina

Badania potencjodynamiczne wykonano dla próbek ze stopów Alloy31 i
Alloy59 oraz dla stali AISI typu 304. Stosowano roztwory kwasu siarkowego(VI) zawierające siarczan(IV) sodu w obecnoĞci jonów chlorkowych i fluorkowych. StĊĪenie kwasu siarkowego(VI) byáo staáe i wynosiáo 1g/dm3. StĊĪenie
siarczanu(IV) sodu (a wáaĞciwie wodorosiarczanu(IV) sodu, NaHSO3) wynosiáo
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1 g/dm3 i 20 g/dm3, stĊĪenie chlorku sodu: 2 g/dm3 i 100 g/dm3, a fluorku
2 g/dm3. StĊĪenie jonów Hg2+ ustalono na: 1 mg/dm3, 2 mg/dm3, 5 mg/dm3
i 10 mg/dm3. Jony rtĊci wprowadzano do roztworu w postaci mianowanego
roztworu Hg(NO3)2. Krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów uzyskano
w dwóch roztworach bazowych:
„A”: kwas siarkowy(VI) z dodatkiem siarczanów(IV) (1 g/dm3), chlorków
(2 g/dm3) i przy zmieniającym siĊ stĊĪeniu jonów rtĊci(II);
„B”: kwas siarkowy(VI) z dodatkiem siarczanów(IV) (20 g/dm3), chlorków
(100 g/dm3), fluorków (2 g/dm3) i przy zmieniającym siĊ stĊĪeniu jonów rtĊci(II).
Krzywe polaryzacyjne bĊdące zbiorem danych pomiarowych oznaczano nazwami plików (ciągami liter i cyfr) w nastĊpujący sposób: na pierwszym miejscu umieszczano nazwĊ materiaáu (304, 31 lub 59), dalej nastĊpowaáa litera S
oznaczająca kwas siarkowy, litery H, Cl oraz F i wystĊpujące po nich liczby
oznaczają: siarczany(IV), chlorki, fluorki i ich stĊĪenia wyraĪone w g/dm3.
Przykáadowo nazwa pliku: 59SCl100H20F2Hg10 informuje, Īe badany byá stop
Alloy 59 w kwasie siarkowym(VI) o stĊĪeniu 1 g/dm3 zawierającym 100 g/dm3
chlorku sodu, 20 g/dm3 siarczanu(IV) sodu, 2 g/dm3 fluorku sodu i stĊĪeniu
jonów Hg2+ 10 mg/dm3. Przed pomiarem próbki byáy eksponowane 10 minut w
roztworze. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne rejestrowano poczynając
od potencjaáu –0.5 V (wzglĊdem nasyconej elektrody kalomelowej) z szybkoĞcią zmiany potencjaá 1 mV/s.
Badane próbki o powierzchni 1 cm2 zalewano w Īywicy epoksydowej, wyprowadzając przewód elektryczny dla doprowadzenia prądu. Przed przeprowadzeniem pomiaru próbki szlifowano na papierze Ğciernym o gradacji 400.

3. Wyniki badaĔ polaryzacyjnych
Na rysunkach 2-9 przedstawiono potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów w róĪnych roztworach.
Wzrost stĊĪenia Hg2+ powoduje zwiĊkszenie gĊstoĞci prądu w obszarze pasywnym – z jednej strony – ale zmniejsza prawdopodobieĔstwo wystąpienia
korozji wĪerowej – z drugiej strony. (rys. 2). Stop 59 w roztworze o skáadzie
(g/dm3): 1 H2SO4, 1 NaHSO3, 2 NaCl, oraz od 1 do 10 mg/dm3 Hg2+, nie ulega
korozji wĪerowej. Najmniejszej szybkoĞci korozji naleĪy oczekiwaü w roztworze zawierającym 1-2 g/dm3 jonów Hg2+ (rys. 3). Podobnie jak stop 59 bardzo
dobrą odpornoĞü korozyjną w roztworze symulującym Ğrodowisko IOS w obecnoĞci jonów rtĊci wykazuje stop 31.
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Rys. 2. Wpáyw stĊĪenia jonów Hg2+ (1 mg/dm3, 2 mg/dm3, 5 mg/dm3 i 10 mg/dm3)
na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne stali 304 w roztworze kwasu siarkowego(VI)
(1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (1 g/dm3) i chlorek sodu (2 g/dm3)
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Rys. 3. Wpáyw stĊĪenia jonów Hg2+ (1 mg/dm3, 2 mg/dm3, 5 mg/dm3 i 10 mg/dm3)
na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne stopu 59 w roztworze kwasu siarkowego(VI)
(1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (1 g/dm3) i chlorek sodu (2 g/dm3)
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Rys. 4. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów w roztworze kwasu
siarkowego(VI) (1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (1 g/dm3), chlorek sodu (2 g/dm3)
i jony Hg2+ (1 mg/dm3)
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Rys. 5. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów w roztworze kwasu
siarkowego(VI) (1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (1 g/dm3), chlorek sodu (2 g/dm3)
i jony Hg2+ (10 mg/dm3)
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W roztworze o skáadzie (g/dm3): 1 H2SO4, 1 NaHSO3, 2 NaCl, oraz
1 mg/dm3 Hg2+, stal typu 304 ulega korozji wĪerowej. ĝwiadczy o tym przebieg
krzywej anodowej z krótkim obszarem pasywnym (rys. 4). W roztworze zawierającym 10 mg/dm3 Hg2+ prawdopodobieĔstwo wystąpienia korozji wĪerowej
stali typu 304 jest mniejsze niĪ w roztworze zawierającym 1 mg/dm3 jonów
Hg2+. GĊstoĞci prądów obszarze pasywnym stopów 31 i 59 są kilkunastokrotnie
niĪsze niĪ stali typu 304 (rys. 5).
10-3
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304SCl100H20F2Hg1
304SCl100H20F2Hg2
304SCl100H20F2Hg5
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-0,50

-0,25

0

0,25
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Rys. 6. Wpáyw stĊĪenia Hg2+ (1 mg/dm3, 2 mg/dm3, 5 mg/dm3 i 10 mg/dm3)
na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne stali 304 w roztworze kwasu siarkowego(VI)
(1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (20 g/dm3), chlorek sodu (100 g/dm3)
i fluorek sodu (2 g/dm3).

W roztworze o bardzo duĪym stĊĪeniu jonów chlorkowych i siarczanowych(IV), o skáadzie (g/dm3): 1 H2SO4, 20 NaHSO3, 100 NaCl i dodatkowo 2
NaF oraz od 1 do 10 mg/dm3 Hg2+, stal typu 304 ulega korozji wĪerowej. StĊĪenie jonów Hg2+ nie ma wpáywu na korozjĊ wĪerową tej stali (rys. 6). W roztworze tym korozji wĪerowej nie ulegają natomiast stop 31 (rys. 7) i stop 59
niezaleĪnie od zawartoĞci jonów rtĊci. StĊĪenie jonów Hg2+ nie ma wiĊkszego
wpáywu na ksztaát krzywych polaryzacyjnych tych stopów.
W roztworze o skáadzie (g/dm3): 1 H2SO4, 20 NaHSO3, 100 NaCl, 2 NaF
oraz 1 mg/dm3 Hg2+ (niskie stĊĪenie jonów Hg2+) stal typu 304 ulega korozji
wĪerowej, a stopy 31 i 59 są odporne na ten typ korozji (rys. 8). Przy zwiĊkszeniu stĊĪenia jonów rtĊci do 10 mg/dm3 przebieg krzywych polaryzacyjnych, a
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tym samym odpornoĞü na korozjĊ wszystkich badanych materiaáów nie ulega
zmianie (rys. 9).
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Rys. 7. Wpáyw stĊĪenia Hg2+ (1 mg/dm3, 2 mg/dm3, 5 mg/dm3 i 10 mg/dm3)
na potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne stali stopu 31 w roztworze kwasu siarkowego(VI)
(1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (20 g/dm3), chlorek sodu (100 g/dm3)
i fluorek sodu (2 g/dm3)
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Rys. 8. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów w roztworze kwasu
siarkowego(VI) (1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (20 g/dm3), chlorek sodu (100 g/dm3),
fluorek sodu (2 g/dm3) i jony Hg2+ (1 mg/dm3)
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Rys. 9. Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne badanych materiaáów w roztworze kwasu
siarkowego(VI) (1 g/dm3) zawierającego siarczan(IV) sodu (20 g/dm3), chlorek sodu (100 g/dm3),
fluorek sodu (2 g/dm3) i jony Hg2+ (10 mg/dm3)

4. Wnioski
Potencjodynamiczne krzywe polaryzacyjne stali typu 304 w roztworze „A”
(H2SO4 – 1 g/dm3, NaHSO3 - 1 g/dm3, NaCl - 2 g/dm3) wykazują róĪny przebieg w zaleĪnoĞci od stĊĪenia jonów Hg(II). Krzywe rejestrowane w pierwszych
momentach pomiaru (pomiar rozpoczynano przy potencjale –0.5 V) skáadają siĊ
z na przemian zmieniających siĊ fragmentów anodowych i katodowych. MoĪe
to byü związane z zachodzeniem reakcji redukcji i utleniania jonów rtĊci oraz
wynikaü z niestabilnoĞci roztworu w obecnoĞci stali 304 w warunkach niskich
potencjaáów (od –0,5 do –0,2 V). Takiego zachowania nie obserwuje siĊ na
krzywych polaryzacyjnych stopów 31 i 59.
W roztworze „B” (H2SO4 – 1 g/dm3, NaHSO3 - 20 g/dm3, NaCl - 100
g/dm3, NaF – 2 g/dm3) nie pojawiają siĊ na przemian zmieniające siĊ fragmenty
anodowe i katodowe krzywych polaryzacyjnych. Przy wielokrotnie wiĊkszym,
w porównaniu do roztworu „A”, stĊĪeniu siarczanu(IV) sodu i chlorku sodu,
moĪe to byü wynikiem ich ekranującego dziaáania. Z drugiej strony rozwór „B”
zawiera dodatkowo jony fluorkowe, o których wiadomo, Īe wywierają korzystny wpáyw na podniesienie odpornoĞci stali typu 304 na korozje wĪerową. W
efekcie stal typu 304 ulega korozji wĪerowej z mniejszą szybkoĞcią. Przy po-
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tencjale ok. 0,1 V obserwuje siĊ gwaátowny wzrost prądu niezaleĪny od stĊĪenia
jonów Hg2+.
Stopy 31 i 59 nie ulegają korozji wĪerowej w Īadnym z roztworów. Jony
Hg2+, których stĊĪenie mieĞci siĊ miĊdzy 1 mg/dm3 a 10 mg/dm3 w roztworach
„A” i „B” nie mają widocznego wpáywu na ksztaát krzywych polaryzacyjnych
obu badanych stopów niklu.
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The chapter presents the results of experimental studies conducted during the launch of the
first in Poland demonstration prototype of the micro ORC coupled to a domestic gas boiler. The
accomplished studies indicated the possibility for the ORC module to work with such boiler
(autonomous source of heat) with a prototype single-stage axial micro turbine as the expansion
machine. Confirmation of that fact has been delineated in the recorded temperature and pressure
in characteristic points of the steam cycle, as well as the rates of heat, turbine power and the
power of generated electricity. The prototype of the micro CHP is innovative due to the compactness of the system, mobility and dedicated solutions of heat exchangers such as evaporator and
condenser. Domestic gas boiler, fitted with a steam turbine with ethanol as the working fluid, can
be called the third generation boiler, where electricity is produced as a byproduct sufficient to
cover the needs of the individual household.

1. Introduction
With the increase in demand for various energy carriers, there arises a noticeable trend is the search for new forms of electricity production. In recent
years, energy production tends to the distributed energy based on local energy
sources and technologies using fossil fuels and renewable energy sources. One
way to improve the efficiency in the use of these sources is autonomous energy
production in the form of electricity and heat in individual households. Such a
solution could also contribute to greater safety in terms of fuel and energy supplies. The fact that the cogeneration ORC technology is promoted by the legislative bodies of the European Union should also be emphasized. This resulted in
a record used in the Directive [10]. This is also consistent with the national
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strategy of sustainable development [1]. Bearing in mind the continuous technological development, the co-production of electricity and thermal energy in
small households becomes possible. Examples of solutions to the aforementioned micro-cogeneration is a gas engine [2], micro-gas turbine [3], fuel cells
with efficient electrolysis [4], Stirling engine [5], or a system with the use of
organic Rankine cycle (ORC) [6,7,8].
To meet the expectations posed by the energy future of small-scale, authors
have attempted to create a prototype unit for the cogeneration of electricity and
heat to cover the needs of individual households. The idea of operation of the
system is based on the organic Rankine cycle cooperating with a gas boiler with
a thermal power of 25 kW as an autonomous source of heat. This chapter provides a summary of the construction and commissioning of the demonstration
prototype of micro-CHP. In the opinion of the authors the prototype bears the
symptoms of innovation due to the compactness of the unit, its mobility and
dedicated solutions of heat exchangers such as evaporator and condenser. The
inherent feature of the CHP unit is the fact that due to implementation of ethanol as a working fluid there is no need for additional heat exchanger, namely the
regenerator, which must be present in case of using the so called dry fluids, i.e.
the fluids exhibiting a positive slope of the vapour saturation line in temperature-entropy coordinates. Such regenerator is used to transfer heat from vapour
after the expansion process to preheat the liquid before the boiler. The concept
of combining a domestic gas boiler with the ORC module is discussed in detail
in [9]. The principle of operation of the system implementing the Organic Rankine cycles does not differ from the fundamental principles of classical steam
power plant operating in line with the Clausius-Rankine (CR) sequence of processes, where water is the working fluid. The essential difference in ORC installation is the use of low-boiling substance as working fluid. This allows the use
of low temperature energy source for the preparation of the saturated / superheated vapour of working fluid, and the circuit itself is characterized by lower
temperatures and pressures. Therefore, from the point of view of the user the
ORC technology is safer, especially for use in households.
Practical development of the ORC module in a small scale poses a technological challenge. The main requirements faced by the designers of the prototype version of the domestic micro CHP were:
x Implementation of ORC technology in a substation of an individual household,
x production of thermal energy for own needs and electricity production associated with it,
x use of a gas boiler as a heat source in the micro heat and power station,
x compactness and mobility of the cogeneration system,
x use of organic working fluid in the vapour system,
x implementation of innovative heat exchangers (evaporator and condenser),
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x solving the innovative application of vapor turbine working with ethanol as
the working fluid.

2. Description of a prototype domestic CHP
For the prototype of domestic CHP, the ORC system is a kind of the add-on
module for a gas boiler DTG X 23 N, which in the commercial version is offered
by De Dietrich to the domestic market. This kind of boiler has been modified by the
authors to operate with thermal oil as heat carrier and subsequently tested at the high
temperatures [11]. The schematic of a laboratory facility is shown in Fig. 1. Axonometric view of the micro demonstration ORC installation with the gas boiler is

shown in Fig. 2a. The overall view of the facility is presented in the form of
photograph in Fig. 2b.

Fig. 1. Schematic of the laboratory installation; 1- gas boiler De Dietrich DTG, 2- oil circulation
pump, 3- oil flow meter, 4- evaporator, 5- ball valve, 6- manometer, 7- safety valve, 8- ball valve,
9- compensation vessel, 10- mass flow meter, 11- pump of working fluid, 12- throttle valve,
13- ball valve, 14- expander, 15- alternator, 16- condenser, 17- water meter, 18- throttle valve

Following is a brief description of the principles of operation of the facility
- notation used in the description corresponds to the indicators used in Fig. 1.
As previously mentioned, an autonomous source of heat for the ORC is the
micro gas boiler (1) in which the chemical energy of the fuel (natural gas) is
converted into thermal energy received by thermal oil. Oil is an intermediate
heat transfer medium circulating in a closed loop between the boiler and evaporator (2) of ORC module with ethyl alcohol as the working fluid. Oil circulation
in the loop is ensured by the circulation pump (10) with a maximum capacity
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3.5 m3/h and a maximum lifting height of 6 m. Vane flow meter (9) was used to
measure the volumetric flow of oil. Circulation of ethyl alcohol in a closed loop
of ORC module is provided by a hermetic gear pump with magnetic coupling
(7) of a nominal capacity of 431 l/h at a differential pressure of 10.3 bar. The
adjustment of the pump’s efficiency is carried out by changing the frequency, or
by using a manually operated throttle valve - installed in the form of "by-pass".
Coriolis mass flow meter (8) with signal converter was used to measure the
flow of ethanol. Alcohol passing through the evaporator receives heat energy
from the thermal oil and evaporates to reach the state of superheated steam with
applied appropriate heat flux. Saturated / superheated steam is ultimately directed to the turbine (3), where it expands and then flows to the condenser (4).
During the facility start-up phase the turbine is bypassed by the throttle valve
(6) to obtain required vapour parameters. After that the valve is opened. The
condenser is cooled by network water. After the condensation process, the ethyl
alcohol is routed to the tank (5).
De Dietrich gas boiler DTG X 23 N features the open combustion chamber,
electronic ignition with ionisation flame control, atmospheric burner able to
burn all kinds of natural gas and liquefied petroleum gas. In addition to the main
burner, boiler is also equipped with an ignition burner, which enables "soft"
(inexplosive) start of the main burner. The boiler’s body is made of thermal
shock and corrosion-resistant eutectic cast iron.
During the test phase of the facility the function of the evaporator was performed by the in-house design and manufacture of the shell and tube heat exchanger, with circular minitubes [12]. It is equipped with turbulizing baffles
inside the jacket. Heat exchange surface of the heat exchanger is 0.4m2. All the
components of the heat exchanger were made of stainless austenitic chromiumnickel steel. Connections were made with the use of TIG welding technology.
The outer jacket was made of a pipe having an inner diameter of 67 mm and a
wall thickness of 3 mm. The jacket’s input constitutes a hexagonal arrangement
of 103 pipes of the active length of 310 mm, an inner diameter of 2 mm and a
wall thickness of 1 mm. Frontal surface of the exchanger, similarly to the input’s tube sheets, was made of 5 mm thick sheet metal.
The function of the condenser was performed by a shell and tube heat exchanger with mini tubes - the mirror structure of the evaporator. A view of the
installed heat exchanger is shown in Fig. 3. ORC turbine was connected with
the condenser by means of a flexible compensator providing the damping in the
system.
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Fig. 2. A micro-CHP – axonometric view: 1- gas boiler, 2- evaporator , 3- turbogenerator,
4- condenser, 5- tank with ethanol, 6- throttle valve, 7- ethanol circulating pump, 8- ethanol flow
meter, 9- oil flow meter, 10- oil circulating pump, 11- inlet oil, 12- gas connector, 13- exhaust
B- overview of micro-CHP with gas boiler

Steam microturbine together with power generator (shown in Fig. 3) has
been designed and manufactured specifically for the needs of the micro ORC
prototype with ethanol as the working fluid. Power generator is built on the
turbine shaft, directly behind the low pressure part. Micro axial turbine is
equipped with a single stage supersonic turbine (nominal rotor speed up to
30 000 rpm), designed with a specific view to cooperate with the ethyl alcohol
vapor. Computational parameters of the thermal alcohol vapors are: steam pressure at the inlet to the turbine 7 bar, vapor pressure of the expansion in turbine
1 bar, mass flow rate of 25 g/s.
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Fig. 3. View of turbine connected with condenser through compensator: 1- turbogenerator,
2- compensator, 3- condenser

3. Experimental analysis
On the basis of own theoretical analysis and experimental studies conducted
earlier anhydrous ethyl alcohol was selected as a working fluid for the ORC
module [13]. Physical properties necessary for the calculation of the fluid properties, were taken from REFPROP 9.0 [14].
In the first stage of experimental analysis examining the cooperation of a
gas boiler with ORC module, supporting the start-up of the demonstrative station, was conducted an analysis of the efficiency of the heat exchangers (evaporator and condenser) module installed in the ORC. In this case, the expansion
valve was the element acting as the expander. The results of measurements and
calculations for the evaporator are summarized in Table 1 and results for the
condenser are summarized in Table 2. In addition to the list of mass flow rate,
temperature and pressure, in the tables are also presented heat exchanger efficiency and dryness factor of ethanol (x) at the outlet of the evaporator (Table 1)
and in the input to the condenser, ie. after the throttle valve (Table 2).
At this stage of the study it was demonstrated that the adapted boiler can
produce saturated steam of ethyl alcohol with a dryness factor close to unity, by
the mass flow in the range from 15 to 20 g/s and a pressure in the range 3.6 ÷
5.1 bar, which corresponds to the saturation temperature in the range 115 ÷
126 qC. The results served as a basis to try to start micro CHP together with the
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micro-turbine - second stage. All components of the station remaining in hightemperature area were covered with thermal insulation to reduce heat losses.
Table 1. Energy balance for the ORC evaporator
thermal oil

ethanol

m ol

tin

tout

Q ol

m et

tin

tout

P

x

g/s

qC

qC

kW

g/s

qC

qC

bar

–

1

297

167,0

142,0

17,66

20

42,4

119,0

4,15

0,858

2

267

164,5

138,5

16,41

20

38,1

116,4

3,80

0,835

3

369

159,0

139,0

17,43

20

49,8

116,1

3,86

0,847

4

352

159,0

138,6

16,97

16

53,3

115,1

3,70

0,998

5

287

162,0

137,7

16,47

17

51,7

114,8

3,59

0,974

6

258

165,5

138,2

16,66

18

49,8

115,0

3,65

0,910

7

201

173,5

139,1

16,45

18

50,4

115,0

3,70

0,921

8

171

178,5

140,3

15,81

18

51,3

115,2

3,72

0,884

9

151

183,8

140,9

15,50

18

51,4

114,8

3,63

0,894

10

146

187,4

145,1

14,95

15

50,2

120,6

4,40

0,997

11

141

193,5

149,5

15,14

15

46,6

126,1

5,11

0,998

Lp

Measurements of physical quantities obtained during the research of the
working ORC module allowed to perform the following calculations: rate of
heat received by the working medium (ethanol) in the evaporator
( Q in), rate of heat in the cooling water in the condenser ( Q out), theoretical efficiency of implemented thermodynamic cycle (Kt), maximum efficiency, i.e.
Carnot cycle efficiency in the min / max working temperature (KC), and exergy
efficiency (Kb). The results of measurements and calculations are summarized in
Table 3. The table additionally features mass flow rates of ethanol, temperature,
and pressure, exchangers’ heat efficiency, and the degree of dryness of ethyl
alcohol vapor x at the turbine’s exit.
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Table 2: Summary of energy balance for the ORC condenser
ethanol

water

m et

tin

P

x

tout

m w

tin

tout

Q w

g/s

qC

Bar

–

qC

g/s

qC

qC

kW

1

20

86,2

1,35

0,846

38,7

100

12,4

52,8

16,98

2

20

85,4

1,33

0,804

39,4

91

12,4

55,0

16,22

3

20

88,6

1,51

0,811

50,4

70

12,8

68,7

16,35

4

16

88,6

1,49

0,985

45,0

70

13,1

66,9

15,80

5

17

88,2

1,49

0,943

44,3

71

13,2

66,2

15,63

6

18

88,2

1,49

0,871

45,9

70

13,5

66,1

15,39

7

18

88,5

1,49

0,899

46,8

70

13,6

67,5

15,76

8

18

88,6

1,51

0,876

46,5

70

13,7

66,7

15,44

9

18

88,4

1,49

0,868

45,5

70

13,7

66,2

15,36

10

15

87,6

1,44

0,981

39,9

70

13,7

63,3

14,58

11

15

87,0

1,42

0,976

40,1

70

13,7

62,5

14,34

Lp

Turbine start-up occurred at a certain margin with respect to the design parameters - this concerned both the reduced mass flow of ethanol vapor and the
pressure at the inlet to the turbine (Table 3). This kind of procedure was adopted
due to the fact of the first start-up (security considerations, bearing testing, as
well as the cooperation of the generator with power system), and due to the
absence of the automatic control system of the turbine.
Table 3. Measurement and calculations results of ORC module

Q in Q out

Nel

m et

Pbefor
turbine

turbine

turbine

turbine

kW

kW

W

g/s

bar

qC

bar

1

21,26

19,63

660

20

5,73

130,4

2

21,29

19,19

708

20

5,29

3

21,48

18,84

764

19

6,04

Tbefore Pbehind xbehind

Șt

Șc

Șb

–

%

%

%

1,59

0,98

5,45

22,53

24,19

129,6

1,53

0,96

5,73

20,66

27,72

143,2

1,56

0,99

6,20

23,54

33,33
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In addition to the thermodynamic analysis of the entire circuit, the performance characteristics of the turbine was also made. Time distributions of alcohol vapor pressure at the inlet (P0) and the outlet of the turbine (P2), were also
recorded, together with rotor speed (n) and generated output of an electric current (Ne). The outlined characteristics of the generator’s load resistance of 115
ȍ is shown in Fig. 4 (in the dimensional form). In contrast, the characteristics of
the turbine generator with a load of 80 ȍ is shown in Fig. 5.

Fig. 4. Characteristics of a micro turbine with a generator’s load resistance of 115 ȍ
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Fig. 5. Characteristics of a micro turbine with a generator’s load resistance of 80 ȍ

4. Conclusions
This chapter presents the first in Poland demonstration prototype of a domestic ORC micro-steam power plant with a gas boiler as an autonomous
source of heat. It allows the cogenerative production of thermal energy and
electricity in terms of covering the needs for the individual household. The design is innovative due to the compactness, mobility and original solutions of
heat exchangers such as evaporator and condenser.
In the course of studies it has been demonstrated that the De Dietrich gas
boiler allows to produce superheated steamof ethyl alcohol at a mass flow rate
in the range of 20 g/s at a pressure of 6 bar. Obtained thermal parameters of
steam allowed to run a prototype micro-turbine and the generation of electricity.
Reported maximum generated electrical power is 760 W.
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However, it should be emphasized that the study was conducted at the lowered thermal parameters of alcohol vapor with respect to the design assumptions. In the opinion of the authors the De Dietrich gas boiler can work with
ORC module in terms of cogeneration.
The proposed solution of combining commercial heat source, which is a gas
boiler, with the ORC module can be an interesting alternative for small households. This solution enables simultaneous production of electricity and heat.
Thus, any household can become an autonomous unit for electricity generation.
It should be noted that the production of electricity in the presented installation
is only possible if there is demand for thermal energy. The expected period of
work for the installation is mainly the heating season, i.e. the period in which
water is prepared for the central heating and for utility purposes. During summer, when a household’s need for heat is reduced, it is possible to apply a different renewable energy technologies, such as photovoltaic for the support of
ORC module in power generation [15]. The combination of several energy
sources allows the user to become independent household on external energy
supplies.
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The work presented here is aimed at utilisation of waste heat in the reference supercritical
power plant in the manner to produce electricity in ORC installation. The waste heat is available
in the form of a stream of hot water at 90°C, recovered from the exhaust gases in the amount of
200MW. Such low enthalpy heat source is rather insufficient to produce a good quality vapour to
feed the ORC turbine. Therefore an original approach to increase temperature of the vapour of
ORC working fluid at the inlet to the turbine has been proposed through the use of heat from the
bleed steam from the low-pressure part of the steam turbine of the reference power plant. Additionally the system uses heat from the CO2 capture installation. Analysis was accomplished using
the Aspen Plus numerical code. Investigated were four working fluids such as pentane, ethanol,
R236ea and R245fa. All fluids rendered the increase of the unit power and efficiency, however
the conclusion is that not always the fluid having highest thermal efficiency is capable of producing the highest power.

1. Introduction
The generation of power using industrial waste heat has been growing in the
past years. Due to the increasing energy prices, it is becoming more and more
economically profitable to recover even the low grade waste heat. An often used
solution is the transformation of waste heat into electricity using the ClausiusRankine cycle with organic substance as working fluid (ORC). The waste heat
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is used to produce vapour that is being expanded in the ORC turbine to generate
electricity. A drawback to the use of steam is often the limited temperature level
of the waste heat source.
The work presented here is aimed at utilisation of waste heat in the reference supercritical power plant in the manner to produce electricity in ORC installation. Therefore the precondition of the study was to use the waste heat
available in the form of a stream of hot water at 90°C, recovered from the exhaust gases. Such low enthalpy heat source is rather insufficient to produce a
good quality vapour to feed the ORC turbine. That was the incentive to search
for the ways of increasing the temperature of the vapour at ORC turbine inlet. In
authors opinion the steam from extraction point fits very well that idea. The
advantage here is the fact that the low-temperature cycles better fills the area of
wet vapour region in the lower temperature range and brings in such way these
cycles closer to the ideal thermodynamical cycle. Secondly, the efficiency of the
LP turbine part is much lower with steam as working fluid than the low-boiling
point fluid in ORC turbine. It is usually assumed that the efficiency of the last
stage of the steam turbine is about 60% while the organic fluid turbine efficiency can be assumed at the level of 85%. In the chapter the steam from two extractions will be used to raise further temperature of the working fluid in ORC
installation. It turned out also from previous studies that the amount of heat
available in the extracted steam is not sufficient to convert all liquid to vapour
[1,2]. Therefore it was decided in the present work to aid the cycle also by heat
from the CO2 capture installation. That is a completely novel solution in the
literature. It must also be remembered that the waste water at outlet from the
ORC working fluid evaporator could further be used for other purposes for example for preliminary drying of the coal, introducing in such way a cogenerative process and improving further.
This chapter considers a refinement of an original approach to increase
temperature of the vapour of ORC working fluid at the inlet to the turbine
through the use of heat from the bleed steam from the low-pressure part of the
steam turbine of the reference power plant [1]. It is a concept which the authors
have not met previously in the literature. There are in the literature solutions
regarding the sole use of heat of the bleed steam to drive the operation of the
ORC installation. One of the examples is based on the use of the total heat contained in the steam bleed treated as a heat source to the ORC [2]. The authors of
that concept show the superiority of such solution over the installation, which
does not have integration with the ORC installation. Proposed by the authors
concept is improved, because it consists in the fact that apart from the waste
heat, here in the form of the stream of hot water, additional heat is used from the
bleed is used to enhance parameters of steam in the ORC installation. Use of the
steam from the extraction point has an advantage that it can be condensed in the
process of heating of ORC working fluid and in such way is better from the
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exergy destruction point of view. The objective of the present chapter is analysis of operational and thermodynamic parameters of the 900 MWe supercritical
power plant using Aspen Plus code for the reference case without ORC and
with consideration of the proposed modifications. The aim is to utilize available
capacity of 200 MWt of waste heat flux in the form of hot water with temperature of 90 oC by incorporation of ORC into the system. Considered were six
potential working fluids, namely propane, isobutene, pentane, ethanol, R236ea
and R245fa with respect to obtain highest output and efficiency of the cycle.

2. The model
The concept of using heat from the steam extraction is assumed to heat-up
the working fluid in the ORC plant in two stages. In the present study it was
assumed that temperature of working fluid vapour before the ORC turbine will
be 85 ȗC. That is the highest level of temperature that can be obtained when
using the stream of hot water with temperature of 90 °C. In the calculations it is
assumed that the water leaving the waste heat exchanger has temperature of
50 ȗC. As will turn out later it is not possible to transfer the entire waste heat to
the working fluid in ORC. That is due to the fact that the underlying idea of the
heat transfer is based on the fact that waste heat is merely used for heating the
working fluid to temperature of 85 ȗC, whereas the remaining part will be extra
heated by condensing steam from the extraction points and heat from cooling of
compressors in the CO2 capture system. Remaining part of the waste heat is
used for preheating of the feedwater, Fig. 1. Initially it was though that we can
vary the amount of steam from extraction point. The exact amount of steam to
be used for that purpose depends on the type of the working fluid in ORC installation. There must be obeyed the condition that the working fluid in ORC installation can be heated by the source, which at all conditions exceeds the minimum
temperature difference 'Tmin, so called “pinch point temperature difference”
between the hot fluid and working fluid [3]. The remaining heat comes from the
steam, which is first desuperheated, then condensed and subsequently subcooled. Such arrangement assures a correct cooperation of the heat sources with
the ORC installation.
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Fig. 1. Schematic of the concept of heat supply to ORC installation with use water with temperature 90oC as well as use of LP extraction of steam, where: LP -low pressure part of steam turbine,
HE - regenerative heat exchangers, P – pump of water, G – generator, CON – condenser of water
steam, EV – evaporator, WHE - waste heat exchangers with use water with temperature 90 oC,
TORC – turbine of organic fluid, PORC – pump of organic fluid, CONORC – condenser of organic
fluid vapour [1]

As mentioned earlier in the considered case there is the rate of hot water for
disposal having temperature of t hw = 90 oC in the amount of 200 MWt recovered
in the economiser E (Fig. 2). The rate of heat in water is used firstly in ORC
(WHE), but the remaining part of heat is directed for regeneration in lowpressure heat exchangers (HE1) to increase the temperature of feed water in the
reference cycle. The later is reduced due to the fact that steam from extraction
points is used for heating the ORC and not the feedwater, as it should. From
authors earlier studies [4] it resulted that not the whole heat can be used in the
ORC, as the assumption is such heat must be cooled to 50 oC. It stems from the
accomplished calculations that the maximum rate of waste heat which can be
w
recovered in HE1 is Q HE
1 = 89,4 MWt reaching the temperature of condensate
equal 87oC. It ought to be added that the pinch temperature there is ǻTHE1=3 K.
In order to increase the amount of used waste heat the heat from CO2 capture
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installation is considered this time. ORC installation with connections to steam
bleeds and CO2 recovery system is shown also in Figure 2.
The hybrid system consisting of the plant and ORC is connected through
the heat exchanger where the stream of water from the exhaust gases having
temperature t hw = 90 oC initially heats the ORC working fluid. Subsequently the
heat from the CO2 capture is used, followed by final heating from the extraction
steam. In the considered case therefore the following rates of heat are used:
1. Steam bleeds, where steam has the following parameters: temperature
t1extr = 227 oC, pressure p1extr = 2.469 bar, maximal rate of bleed steam
o
extr
m 1 = 23.0 kg/s. The condensation temperature at pressure p1 is 127 C.
Such temperature level allows for reaching temperature of ORC working
fluid before turbine equal to tT,ORC = 122oC. The bleed point allows for the
s
rate of heat of Q ORC
,1 = 55.1 MWt,
2. Steam bleeds, where steam has the following parameters: temperature
t2extr = 135.7 oC, pressure p2extr = 0.910 bar, maximal rate of bleed steam
o
extr
m 2 = 18,78 kg/s. The condensation temperature at pressure p2 is 96.8 C.
Such temperature level allows for reaching temperature of ORC working
fluid before turbine equal to tT,ORC = 91.8 oC. The bleed point allows for the
s
rate of heat of Q ORC
, 2 = 44.1 MWt,
3. Water heated in the system of heat recovery from exhaust gases to temperature t hw = 90 oC transferring heat to the ORC fluid and low-pressure regeneration; water reduces its temperature to tcw = 50 oC,
4. Utilised is the heat from compressor cooling in the carbon dioxide capture
system (AB). The operational parameters have been assumed from [5] at
the assumption that the fluid is cooled down to temperature of 90qC.
In calculations of ORC it has been assumed that the internal efficiencies of
turbine and pump are ȘiT = 0.9 and ȘiP = 0.85 respectively as well as assumed
was ǻT = 5 K in the heat exchanger where heat transfer between the lowboiling point fluid and the heating fluid, water/steam, takes place. A subcritical
cycle has been assumed. Additionally, it has been assumed that the boiling temperature is tT,ORC =85 ºC. The condensation pressure in ORC has been assumed
at the same level as in the case of the reference cycle and is tcon =32.8 ºC. As
mentioned earlier is has been set that water from the recovery of heat from exhaust gases having temperature t hw = 90 ºC transfers heat to the ORC working
fluid and low-pressure regeneration, so in effect the temperature of that water is
tcw = 50 ºC. The mass flow rate of water m w is a resultant value, dependent upon
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the used rate of waste heat. Schematic of the plant with respective elements has
been presented in Fig. 2.

Fig. 2. Schematic of the supercritical plant, where: B – boiler, HP, IP, LP – high pressure part,
intermediate pressure part and low pressure part respectively, D – deaerator, HE1-HE4 – lowpressure regenerative heat exchangers, HE5–HE7 – high-pressure regenerative heat exchangers,
HE8 – steam cooler, P – pump, G – generator, CON – condenser [6]

2.1. CO2 capture system
The system consists of such elements as exhaust gases from AB cooler,
condenser of CO2 separation installation, intersection CO2 cooler No. 1 and
No. 2. Such a system AB can be coupled to EVAB (vapour generator using
the heat from the CO2 capture installation) or directly and hence can be the one
system (AB=EVAB – which has been assumed in calculations) or can be connected by a system of pipelines, see Fig. 3.
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Fig. 3. System of heat recovery from the carbon dioxide capture installation (AB) [34]

Following the recommendation from [5] it has been assumed that the entire
waste heat from the exhaust gases is used for the initial heating of working fluid
in the WHE. The heat from the cooled CO2 and other equipment from AB has
been used to the final evaporation of the low boiling point fluid. The heat from
particular parts provides the ORC system with the following rates of heat:
x Rate of heat from exhaust gas cooler Q ORC, sp =14.1 MWt,
x
x
x

Rate of heat from the condenser of CO2 capture installation
=21.0 MWt,
Rate of heat from the Inter-section cooler 1 Q ORC,ch1 =11.4 MWt,

Q ORC ,cond

Rate of heat from the Inter-section cooler 2 Q ORC,ch2 =18.7 MWt.
It ought to be mentioned that the losses of efficiency of the combined plantORC system have not been accounted for due to the introduction of the carbon
dioxide capture system.
In the development of the numerical model of cooperation of the 900 MWe
power unit with ORC it has been assumed that at the disposal is the theoretical
rate of heat of water equal to 200 MWt from economizer (E – economizer are
shown in Fig. 4.) which produce water with initial temperature of 90 oC from
exhaust gases. The water is attaining its parameters in the waste heat recovery
system where rate of heat is removed from the flue gases to water in economizer
(E). Such water can be used for the heating of ORC in waste heat exchanger
(WHE) or can be used in heat regeneration in low-pressure heat exchangers
(HE1). A novelty in the present work is the fact that the ORC is additionally
being heated by the bleed steam in evaporator (EV).
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Fig. 4. General schematic of the supercritical power plant cooperating with ORC , where: B –
boiler, HP, IP, LP – high pressure part, intermediate pressure part and low pressure part
respectively, D – deaerator, HE1-HE4 – low-pressure regenerative heat exchangers, HE5–HE7 –
high-pressure regenerative heat exchangers, HE8 – steam cooler, P – pump, G – generator, CON
– condenser of water steam, EV – ORC evaporator, WHE - waste heat exchanger with use water
with temperature 90oC, TORC – turbine of organic fluid, PORC – pump of organic fluid, CONORC –
condenser of organic fluid vapour, E – economizer which produce water with temperature 90 oC
from exhaust gases, AB – heat recovery from CO2 capture installation, EVAB – vapour generator
from the CO2 capture

3. Results of calculations
Analysis has been accomplished for two assumptions, namely with and
without utilization of heat from the CO2, capture installation. In the first instance the results for the case of ethanol as working fluid will be presented. In
case of considering heat from the CO2 capture installation the mass flow rate of
ethanol was equal to 147.74 kg/s and was 2.31 times greater than that when that
heat was not used. The efficiency of K re =52.304% and K re =53.080% was obtained respectively for the case without and with use of heat from carbon diox-
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ide capture installation. In both these cases the heat from extraction points was
considered. To remind the reference efficiency of the cycle is K re =51.958%.
The total generated power was also increased to amount to NelRU=931.27 MWe.
In table 1 presented are the results of calculations. For the case of the power
plant in which the heat from CO2 capture installation was used the rate of heat
from that installation was 72.1 MWt, however again only a small proportion of
waste heat was used, namely 100.16 MWt (50.08%) and 114.25 MWt (57.13%),
in case of without and with use of AB installation. In all considered cases the
heat from extraction point 1 with the temperature of 227qC was used in the
s

amount Q ORC,1 = 55.09 MWt, which was used to evaporate the ethanol. On the
other hand from the extraction point 2 featuring temperature of 135oC only
s
Q ORC, 2 =

s

1.48 MWt was used without AB system, and Q ORC,2 = 3.41 MWt with
it. The rate of heat from the second extraction point was used to heat the ORC
working fluid from temperature of 85 qC to 91.8 qC. The overall increase of the
hybrid system efficiency to unprecedented K re = 53.08% must be appreciated in
the case where the heat from CO2 capture installation. The highest increase of
power accompanying that fact was equal to ǻNelRU = 31.78 MWe. It ought to be
stressed that in the analysis it was not considered by how much the overall efficiency of the system will drop due to the presence of CO2 installation.
Table 1. Analysis of the hybrid cycle in case of ethanol as ORC working fluid
Assumption
Parameter

Symbol

Unit

Nominal
value

Electric efficiency of hybrid
system
Increase of electric efficiency of
hybrid system

K re

%

' K re

Electric power of hybrid system

without CO2
capture installation

with CO2
capture installation

51.958

52.304

53.080

%

0

0.344

1.122

NelRU

MWe

899.49

915.84

931.27

16.35

31.78

Increase of electric power of
hybrid system
Electric power of the power
plant

ǻNelRU

MWe

0

N elGr

MWe

899.49

ORC power

Nt,ORC

MWe

0

11.78

27.21

NP,ORC

MWe

0

-0.002

-0.004

NP,HE1

MWe

0

Pumping power in ORC regeneration
Pumping power in HE1 regeneration
Return water temperature

t43

Rate of heat in boiler
Rate of heat in boiler to heat
fresh steam K1

o

904.06

-0.02

C

310

303.36

302.28

Q B

MWt

1731.13

1751.05

1754.47

Q B , K 1

MWt

1377.14

1397.06

1400.48
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Rate of heat in boiler to heat
secondary steam K2
Rate of heat for regeneration
HE1
Total rate of heat supplied to
ORC
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Q B , K 2

MWt

353.99

353.99

Q HE 1

MWt

89.40

89.40

Q ORC

MWt

0

67.33

155.48

Rate of heat for sensible heating
of ORC working fluid

Q P ,ORC

MWt

0

16.03

37.02

Rate of heat for evaporation of
ORC working fluid

Q EV ,ORC

MWt

0

51.30

118.46

Rate of heat from the bleed with
temperature 227oC to ORC
Mass flow rate from the bleed
with temperature 227oC to ORC
Rate of heat from the bleed with
temperature 135oC to ORC
Mass flow rate from the bleed
with temperature 135oC to ORC

s
Q ORC ,1

MWt

0

m 1extr

kg/s

0

s
Q ORC, 2

MWt

0

m extr
2

kg/s

0

Rate of waste heat used in ORC

Q ORC , E

MWt

0

10.76

24.85

Rate of heat from the exhaust
cooler to ORC

Q ORC, sp

MWt

0

0

5.48

Rate of heat from condenser to
ORC

Q ORC, con

MWt

0

Rate of heat from the intersection cooler 1 to ORC

Q ORC ,ch1

MWt

0

0

25.88

Rate of heat from the intersection cooler 2 to ORC

Q ORC ,ch 2

MWt

0

0

40.78

Initial temperature of waste heat
water
Final temperature of waste heat
water
Mass flow rate of water transferring waste heat

55.09
23.03
1.48

3.41
18.78

0

t1p,w

o

C

-

90

t1k,w

o

C

-

50

kg/s

-

m w

59.4

137.1

Another focus of the analysis were calculations performed for other than
ethanol working fluids to investigate whether it would be possible to increase
the electricity production from the installation. Comparison of the ORC parameters in relation to the used working fluid have been presented in Table 2, whereas in Table 3 presented is a comparison of the results.
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Table. 2. Comparison of ORC parameters in relation to working fluid circulating in the cycle
ORC working fluid
Parameter

Mass flow rate of working
fluid in ORC
Unit work of the cycle
Unit heat supplied to the
cycle
Working fluid evaporation
pressure
Working fluid evaporation
temperature
Working fluid condendation
pressure
Working fluid condendation
temperature
Condenser inlet vapour
quality

Symbol

Unit
ethanol

n-pentane

R236ea

R245fa

m ORC

kg/s

147,74

358,70

1028,30

798,78

lt,ORC

kJ/kg

184,83

77,672

28,918

36,540

qORC

kJ/kg

1052,37

501,247

201,499

242,560

pT,ORC

bar

4,32

9,08

23,81

19,21

tT,ORC

o

2,67

1,98

C

pcon

bar

tcon

o

120,0
0,126

0,904

C

32,8

x

-

0,935

Șt,ORC

%

17,50

15,50

Carnot efficiency

ȘCar

%

Exergetic efficiency of ORC

Șegz

%

78,90

69,86

ORC efficiency

1,00
14,35

15,06

64,71

67,92

22,179



It can be concluded from the comparison of the results for different working
fluids in ORC installation that the biggest increase in ORC efficiency was obtained for the case of ethanol, which is now equal to Șt,ORC= 17.5% at the exergetic efficiency of Șegz = 78.9 %. For all considered working fluids a higher
thermal efficiency was obtained which could be found in the range of K re =
53.01y53.08%, the highest for ethanol. Also the total generated power was increased to NelRU = 933.8 MWe, for the case of R236ea as working fluid. In that
case the ORC power was equal to Nt,ORC= 29.74 MWe. In none of the considered cases it was possible to use the entire waste heat. It ranged from
114.25 MWt (57,13%) in case of ethanol to 159,25 MWt (79,63%) in case of
R236ea. In all considered cases utilised was the maximum available heat with
s

the temperature of 227 qC , available in the amount of Q ORC,1 = 55.09 MWt,
which was used for ethanol evaporation. From the second extraction point with
temperature of 135 qC, only a small part of it could be used, namely
s
Q ORC, 2

= (1.48-3.41) MWt. That rate of heat was used to heat the working fluid

from temperature of 85 qC to 91.8 qC. From the CO2 capture installation ORC
received the rate of heat in the amount of 72.1 MWt.
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Table 3. Analysis of the hybrid cycle in relation to other ORC working fluid.
Parametr

Symb.

Electric efficiency of hybrid
K re
system
Increase of electric efficiency
' K re
of hybrid system
Electric power of hybrid sysNelRU
tem
Increase of electric power of
ǻNelRU
hybrid system

Jedn.

WartoĞü
nomin.

Czynnik roboczy
etanol

n-pentan

R236ea

R245fa

%

51,958

53,080

53,021

53,010

53,044

%

0

1,122

1,063

1,052

1,086

MWe

899,49

931,27

931,92

933,80

933,25

MWe

0

31,78

32,43

34,31

33,76

Electric power of the power
plant

N elGr

MWe

899,49

ORC power

Nt,ORC

MWe

0

27,21

27,86

29,74

29,19

MWe

0

-0,004

-0,008

-0,012

-0,010

MWe

0

Pumping power in ORC regenNP,ORC
eration
Pumping power in HE1 regenNP,HE1
eration
Return water temperature

t43

Rate of heat in boiler

Q B

o

904,06

-0,02

C

310

302,28

301,89

300,60

301,32

MWt

1731,13

1754,47

1757,64

1761,55

1759,38

MWt

1377,14

1400,48

1403,65

1407,56

1405,39

MWt

353,99

353,99

MWt

89,40

89,40

MWt

0

155,48

179,80

207,20

193,75

Rate of heat for sensible heat- Q P ,ORC
MWt
ing of ORC working fluid

0

37,02

81,45

130,96

103,42

Rate of heat for evaporation of Q EV ,OR
MWt
ORC working fluid

0

118,46

98,35

76,24

90,33

Rate of heat in boiler to heat 
Q B ,K 1
fresh steam K1
Rate of heat in boiler to heat 
Q B ,K 2
secondary steam K2
Rate of heat for regeneration 
Q HE 1
HE1
Total rate of heat supplied to 
Q ORC
ORC

Rate
with
ORC
Mass
with
ORC
Rate
with
ORC
Mass
with
ORC

of heat from the bleed  s
Q
temperature 227oC to ORC ,1 MWt

0

55,09

flow rate from the bleed
temperature 227oC to m 1extr

kg/s

0

23,03

of heat from the bleed  s
temperature 135oC to QORC, 2 MWt

0

3,41

6,55

10,14

8,26

flow rate from the bleed
temperature 135oC to m extr
2

kg/s

0

1,45

2,80

4,32

3,52

Rate of waste heat used in Q ORC , E
MWt
ORC

0

24,85

46,03

69,85

58,28
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Rate of heat from the exhaust Q ORC, sp
MWt
cooler to ORC

0

5,48

Rate of heat from condenser to Q ORC, c
MWt
ORC

0

0

Rate of heat from the intersec- Q ORC ,c
MWt
tion cooler 1 to ORC

0

25,88

Rate of heat from the intersec- Q ORC ,c
MWt
tion cooler 2 to ORC

0

40,78

Initial temperature of waste
heat water
Final temperature of waste
heat water
Mass flow rate of water transferring waste heat

t1p,w

o

C

-

90

t1k,w

o

C

-

50

kg/s

-

m w

137,1

254,0

385,5
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In order to fully utilise the available rate of waste heat from the economiser
E in the amount of 200 MWt in the cycle with ethanol as working fluid with a
simultaneous redirection of 89.4 MWt of that heat to the feedwater heating and
the remaining part for the ethanol heating to temperature of 85 qC, then for the
subsequent heating to saturation temperature of 120 oC there is required additional 80.9 MWt. Additionally the rate of heat equal to 500.6 MWt is needed
from evaporation of ethanol. Such heat should be supplied from the heat source
featuring temperature of at least 125 oC. If these requirements were fulfilled
then the mass flow rate of ethanol in installation would be equal to
m ORC = 657.64 kg/s, and the power produced by the turbine would be
Nt,ORC = 121.11 MWe. If, on the other hand, we would like to use the entire
waste heat in the amount of 200MWt then additional 146.21 MWt should be
supplied to heat ethanol to the saturation temperature of 120 oC and
905.24 MWt for subsequent evaporation. The mass flow rate of ethanol would
be m ORC = 1189.20 kg/s, and the achievable power Nt,ORC = 219.00 MWe.
These are the maximum values of efficiency and electricity production available
for the considered installation. Hence we can notice that the major reason for
the inability to use the available waste heat is the lack of additional heat sources
with temperatures above 125 oC.

4. Conclusions
In the chapter presented is a novel concept to utilize the heat from the turbine bleed to improve the quality of working fluid vapour in the lowtemperature ORC cycle. That is a completely novel solution in the literature
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which also shows its superiority over the system which would not be reheated
by the bleed steam from extraction.
Analysed was a possibility of incorporating the ORC to cooperate with the
coal-fired plant featuring the supercritical parameters. The heat was supplied to
ORC from the three sources, namely stream of hot water at the temperature of
90 oC, heat from CO2 capture installation and the extraction points with temperature t1extr = 227 oC and t2extr = 135.7 oC (steam condensation at 127 oC and
96.5 oC, respectively). It has been assumed that the waste heat will serve for
heating of the ORC working fluid, whereas the remaining rates of heat will go
to its evaporation. Four potential working fluids have been considered, namely
ethanol, n-pentane, R245fa and R236ea. Evaporation of working fluid was assumed at tT,ORC= 120.0 oC whereas the condensation temperature is at
tcon= 32.8 oC. Based on the obtained results of calculations it can be concluded
that the highest increase of the efficiency has been obtained for the case of ethanol. The effect is 'K re = 1.122%. It must be noted, however, that ethanol is the
fluid which behaves best from the thermodynamic point of view. In that respect
ethanol shows the best indicators, but due to its large latent heat it is not possible to utilise the entire waste heat. For that reason the higher increase in the
produced electricity was obtained in case of R236ea. The differences, however,
are not too significant amongst fluids, and hence in the final selection of the
working fluid for the installation other criteria must be taken into account, such
as for example the cost of working fluid.
Utilisation of additional heat leads to more efficient and more readily available turbines due to a greater mass flow rate of working fluid. It must be remembered that the waste water at outlet from the evaporator could further be
used for other purposes for example for preliminary drying of the coal, introducing in such way a cogenerative process and improving further the efficiency
of the cycle. Such utilization is being the topic of other ongoing research.
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THE MINERAL MATTER
TRANSFORMATION IN LOW-SULFUR COAL
FROM UPPER SILESIA
Wojciech MoroĔ, Dorota Nowak-WoĨny, Wiesáaw Rybak
Institute of Heat Engineering and Fluid Mechanics, Wroclaw University of Technology
The aim of presented chapter is to study the low sulfur Silesian coal ash chemistry and interpretation of processes occurring during coal ash sintering, by means of CCSEM analysis, ICPOES analysis, AFT test, viscosity prediction, density measurements and pressure drop test. On
the basis on the Arrhenius relation, is was suggested the two-step sintering mechanism: in temperatures below about 900 qC – the weak deposits formation associated with the Ca, Mg and S
ions transport from the gran’s bulk to the surface and molten surface layer formation. The activation energy of this mixed mechanism is equal to 78 kJ/mol (0,7eV); above 900 qC – surface tension decreasing and/or pseudo-coalescence of grains. The activation energy of these process is in
the range of 116 kJ/mol (1.2 eV) -202 kJ/mol (2.1 eV).

1. Introduction
The very important problems associated with the coal combustion is the
slagging and fouling phenomena. Because of the heterogeneous character of
coal, the formation of sintered deposits – induced by the presence of a liquid
phase or molten surface layer on ash particles - depends on the geographical
sites or within a mine (mineral matter content from a few to about 50%). The
slagging and fouling process is associated with the viscosity and surface tension
of the ash particles that depends on the ash particle diameters, temperature and
chemical content [1]. There are some standard and nonstandard methods of
slagging and fouling tendency assessing [2-4]. The relatively more information
about ash sintering process gives ash flow temperature AFT test and the fusibility and the critical viscosity [5]. The knowledge about the chemical and physical characteristics of inorganic components and phases presented in ash heated
in a wide temperature range is a key to understanding the mineral matter trans-
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formation process and to more accurate prediction of slagging and fouling tendency. Next to the standard testing methods there exist other methods such as
an atomic absorption spectroscopy, inductively coupled plasma-atomic absorption spectroscopy, X-ray techniques, scanning electron microscopy, microprobe
and based on a computer-controlled scanning electron microscopy - powerful
techniques for qualitative analysis, pressure drop test (ash shrinkage and/or
porosity) and mechanical test (ash yield stress) [6].

2. Experimental Details
The selected Upper Silesian coal was tested by the standard ASTM method
and by the advanced methods (CCSEM and morphological analysis).
For CCSEM and morphological analysis, the coal samples were prepared by
grinding drying, mixing with molten carnauba wax, placing in a mold, allowing
to harden, next polishing and coating with carbon. Such prepared samples were
placed in the CCSEM microscope operated at 15 kV. The ASTM and CCSEM
analysis was made in Microbeam Technologies, Inc.
The characteristic temperatures (deformation temperature DT, hemispherical temperature HT, flow temperature FT and sintering temperature ST) were
determined by Leitz method [7].
For density test samples were prepared in a special way. A selected coal
was dried, ground and fractioned into grains of size below 200 Pm. Next, these
fuels were, at first, degasified in a vertical boiler for about five hours. Such
prepared samples of carbonators were then incinerated at the temperature of
500 °C until all the combustible elements in fuels hade completely been burnt.
To incinerate samples, it took on average 20y30 h approximately. The incineration temperature is regulated so as not to allow alkaline compound included in
ash to melt or evaporate during this process. After this, ashes were fractioned
into ash grains below 100 μm. From such prepared ash, cylindrical samples (a
diameter of 14.5y15.0 mm; height of 10y12 mm) are made. In an endurance
method, to form cylindrical samples, a special matrix was used. An appropriate
amount of an analytical sample was poured into it, which was later pressed in a
hydraulic press at a constant pressure (1.0 MPa) without binder addition. Sample formation resulted from ash concentration within a sample and adhesive
forces among ash particles. Such obtained ash samples were isothermally heated
for 2 hours at various temperature of a furnace, where a temperature ranges
from 500 to 1200 °C, usually by 50 K and then tested by weight and by volume.
In a pressure method, a sample preparation process proceeded similarly.
There was only one difference: cylindrical shapes of samples are formed directly in a pipe and not in a matrix. A pressed sample was placed in a pipe, thanks
to particular, steel mandrels (upper and lower) fitting loosely over tubes. A low-
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er mandrel serves as a base, whereas cylindrical sample formation occurs by
pressure of an upper mandrel by means of a hydraulic press at the same pressure
as it is used in an endurance method (1.0MPa). The sample sizes were: diameter of 10mm, height of 1.5 mm. The fundamental principle of temperature determination in a pressure method entails a constant measurement of changes
(drops) in gas pressure flowing through an ash sample along with a sample temperature rise. While a sample, placed in a pipe at a low coefficient of thermal
expansion, is heated, firstly, a rise in pressure of gas flowing through a sample
occurs, which results from a gas viscosity increase under the influence of a temperature. When a characteristic temperature is obtained, changes in sample mineral matter occur, as a consequence of ash grain sintering, wich in turn, causes a
sample contraction and at the same time, a fall in resistance of gas flow by appearance of leakage on a pipe and a sample border.
The experimental procedure was realized according to the scheme presented
in figure 1.

Fig. 1. Scheme of testing procedure

3. Results and Discussion
3.1. Chemical and microstructural analysis
of low sulfur Silesian coal ash
The considered coal was tested by the ICP-OES technique to obtain information about chemical content (Table1).
The mineral mater of the tested coal was rich in silicon and aluminum and
relatively in sodium and potassium. To obtain information about the forms of
mineral matters presented in tested coal, it was wade the CCSEM analysis. The
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backscattered analysis reveals abundant mineral particles included within the
coal structure, and also relatively large excluded particles. The included mineral
are rich in aluminum and silicon, with varying levels of potassium and iron; the
excluded minerals are rich in aluminum and silicon, as well as iron and sulfur
(pyritic type) minerals. In the coal matrix it was pound sulfur, silicon, aluminum, chlorine, calcium, magnesium, potassium, iron, titanium, and sodium - all
organically associated, or contained in minerals just below the surface of the
coal. On the basis on CCSEM analysis it was found occurrence of the potassium-aluminum silicate (ܭଵିଵǤହ ݈ܣସ ܵ݅ିǤହ ݈ܣଵିଵǤହ ܱଶ ሺܱܪሻସ ) (illite) (27.2%),
(26.2%),
montmorillonite
kaolinite
(݈ܣଶ ܵ݅ଶ ܱହ ሺܱܪሻସ ),
ሺͲǤͷܽܥǡ ܰܽሻǤ ሺ݈ܣǡ ݃ܯǡ ݁ܨሻସ ሺܵ݅ǡ ݈ܣሻ଼ ܱଶ ሺܱܪሻସ ), (7.8%), quartz ܱܵ݅ଶ (7.4%),
dolomite ሺܽܥǡ ݃ܯሻܱܥଷ ) (3.3%), silica rich (3.2%), iron-aluminum silicates
(2.6%), and pyrite ܵ݁ܨଶ (2.4%). The total mixed layered clays accounted for
67.9 % of the total minerals found, minor minerals (less than 2% each) account
for 7.8% of the total, and the unclassified particles account for 12.1%.
Table 1. The oxides content of tested coal’s ash
Oxide, wt% \ sample
SiO2
Al2O3
TiO2
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
P2O5
Mn3O4
BaO
SrO
Cl
CO2

Row coal ash
50.53
26.25
0.08
5.86
3.77
2.66
3.69
1.01
2.88
0.62
1.10
0.14
0.07
0.04
1.30

3.2. Characteristic temperatures of coal ash
The temperature-induced softening and sintering behavior in low sulphur
coal ash was investigated in terms of the characteristic temperatures (deformation DT, hemisphere HT, flow FT and sintering ST). The results are shown
in Figure 2. The DT, HT and FT temperatures varies significantly between fuel
content (row, water and acetic acid leaching). For coal and cereal pellets all
characteristic temperatures behave qualitatively the same: for row samples these
temperatures are the lowest and for samples after acetic acid elution are the
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highest. The difference between the deformation temperature for row ash sample and sample after water leaching is much less that for ash after acetic acid
washing sample.

1400

T, C

1300

DT
HT
FT
ST

1200

Fig. 2. DT, HT and FT temperatures for row, water leached
and acetic acid leached coal ash

3.3. The pressure drop test and density measurements
To obtain additional information about the mechanism of sintering process
for low sulfur Silesian coal it was measured the changes of density during isothermally annealing row coal ash in correlation of the predicted (by Urbain
model) viscosity (for row ash, ash eluted by water and ash eluted by water and
acetic acid). The results are shown in Figure 3.
On the basis on the results presented in Figure 3, it can be observed that the
temperature when strong deposits are formed is about 300C higher for ash eluted by water and acetic acid in comparison with the row coal ash. This is in a
good agreement with the experimental results presented in Figure 3. Areas of
characteristic changes of the density are in a good accordance with the predicted
viscosity areas of weak and strong deposits.
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Fig. 3. Viscosity, predicted by Urbain model for tested coal (when only 10%
of unreactive elements are taking) and the density of sintered coal

On the basis on experimental results of density changes during sintering
process, it was estimated the energy of weak and strong deposits formation. It
was used the simple Arrhenius model :

'U

E

'U 0  exp RT ,

(1)

where E(kJ/mol), R(J/mol K), T(K) are the activation energy for the sintering
process, gas constant and temperature, relatively. The 'U is the normalized
relative changes of density induced by deposits formation phenomenon:
οߩ ൌ

ఘೌೣ ିఘሺ்ሻ
ఘೌೣ ିఘ

.

(2)

The normalized relative changes of the density, in natural logarithm scale
versus the inverse of temperature, is presented in Figure 4.
For measured ash sample, the Arrhenius plot is satisfactory as shown in figure 4. In the interesting temperature range, it is seen two clear regions of changes, suggesting the existence of two different dominant mechanisms of ash sintering process. The activation energy for these two regions were estimated from
the slope as normal. The results of estimation are listed in table 4. The obtained
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activation energies for the dominant process controlling the weak deposits formation for low sulfur Silesian coal ash was 78 kJ/mol, which is, in a range of
value, satisfactory agreement with the activation energy for transformation processes occurring in a solid state connected to the processes taking place, in silica
glasses, in the regions of grain boundaries [8]. It is suggested, that the dominant
process in sintered low sulfur Silesian coal ash in the temperature range 700900 °C is the transformation in the regions of molten surface of ash grain. The
value of the activation energy for strong deposits formation region, was more
than two times higher and equal to 202 kJ/mol. It suggests the viscous flow
mechanism, as a dominant mechanism controlling the strong deposit formation
[9, 10].

ln('Urel)

0

E=202kJ/mol

-1

E=78kJ/mol
-2

-3

7

8

9

10

11

1/kT
Fig. 4. The normalized relative changes of the density in natural logarithm
scale versus the inverse of temperature

In order to complete the information about the mechanisms of sintering process, it was realized the pressure drop test. The results are shown in Figure 5.
Figure 5 shows the sintering “peak” with maximum at 860 qC. This temperature is in a good agreements with the inflection point of density characteristics
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of annealed coal ash and with the temperature when predicted viscosity achieve
the value characteristic for start the strong deposit formation (Figure 5).
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Fig. 5. The results of pressure drop test for low sulphur Silesian coal ash

To determine the activation energy of the processes that are dominant and
responsible for pressure drop phenomenon, it was assumed the same simple
Arrhenius model (relation 1) for the relative pressure drop, defined as:


οቀ ቁ ൌ
బ



ቁ
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బ


ቀ ቁ
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ቀ

.

(3)

For the results of pressure drop experiments, the Arrhenius plot is satisfactory as shown in figure 5. In the same temperature range as for the results of
density measurements during annealing process, it is seen two clear regions of
changes. On the basis on pressure drop experiment it can be estimated the activation energy only in the temperature range when the pressure drops. The estimation for temperatures below 860 qC has no physical sense, due to the character of the method. The activation energy for high temperature region was estimated from the slope as normal. The results of estimation are listed in table 2.
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Table 2. Activation energies of processes occurring during low sulfur Silesian coal ash estimated
on the basis on density changes and pressure drop experiment.
Temperature range
<900C
>900C

E,k J/mol /, eV, density changes
78/ 0,8
202 /2,1

E, kJ/mol /, eV; pressure drop test
116 / 1,2eV

It should be noted, on the basis on pressure drop experiment, that the sintering process consist of two visible processes. Firs – in the temperature range
from about 700 qC to about 900 qC – probably associated with the phase transformations –the molten layer around ash grains and surface smoothing- and
grains sliding on the molten phase (on the basis on this method, the activation
energy cannot be estimated), and second above 900 qC – with energy equal to
116 kJ/mol – associated with the pseudo-coalescence process. The activation
energy obtained for temperatures higher than 900 qC, equal to 116 kJ/mol is
about twice lower than the energy estimated on the basis on density measurements (202 kJ/mol). This effect is probably associated with the character of
pressure drop method. It is suggested that the observed discrepancy is a result of
the high sensitivity of pressure drop test to the occurrence of gas phase and of
microstructural changes - like micro cracks - that are “invisible” for density test,
are typical for coalescence processes and are closely associated with the viscos
flow sintering mechanism that is associated with the increase of density that is a
result of ash sample shrinkage.

3.4. The sintering mechanism of the low sulfur Silesian coal ash
The results of the SEM analysis of the ash, obtained by low temperature
combustion and sintered in 700 qC and in 1000 qC by 2 hours, of the coal are
shown on Fig.6. On the basis on the results presented in Figure 6, it can be seen
a clear difference: the grains after sintering at 700 qC are much more irregular
in forms than the grains after sintering in 1000 qC. The concentration of elements in the ash grains sintered at 1000 qC indicates a high content of calcium,
sulfur and magnesium in the surface layer of regular grain but in the ash grains
sintered at 700 qC suggest the existence of silicates [11].
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Fig. 6. SEM of coal ash sintered at 700 qC (a) and 1000 qC (b)

On the basis on presented results it is suggested that, in annealed low sulfur
Silesian coal ash, there exist three mechanisms of microstructural changes. This
is presented in Figure 7.

(Ca,Mg,S)ions
diffusion

Slagsurfacelayer
formation

Moreregulargrains
Grainsdislocation

Fig. 7. The microstructural changes of low sulphur Silesian coal ash
during sintering process (temperatures below 1000 qC)

The mineral matter transformation in low-sulfur coal…

289
341
377

The sintering process starts from calcium, sulfur and magnesium ions diffusion towards the grans surface in the surface. Next the liquid surface slag layer
is formed and surface tension is decreasing. The consequence of these processes is the slightly decreasing of ash density. This is probably associated with the
activation energy of this process, estimated on the basis on density changes and
Arrhenius type relation, is equal to about 78 kJ/mol. This value suggest chemical-physical transformation associated with the amorphous phase formation and
with the ion transport phenomenon. The slag layer that is formed as a result of
chemical and physical processes has a tendency to minimalize the surface tension that leads to smoothing of the ash grans shapes and slightly increasing of
the mean volume of closed porous. This stage is observed as a slightly density
decreasing (Figure 4). In the next step, the sliding and/or pseudo-coalescence of
ash grains occur. As a result, the increase of the ash sample density was observed. The activation energy of this process is equal to 202 kJ/mol. On the
basis on the results of pressure drop test and the activation energy estimated on
the level of 116 kJ/mol, it seems to be reasonable that the pressure drop test
sensitive to these three mechanism, but most sensitive to the surface-tension &
sliding mechanism. Proposed model suggests the existing of some processes,
that are dominant below standard DT, HT, Ft or ST temperatures – such as ionic
diffusion from the grain bulk to the surface and melting the surface layer.
These processes exist at a very early stages of sintering phenomena and are
responsible for sintering tendency.

4. Summary
Conventional ash fusion temperature (AFT) analyses combining with chemical analyses and physical properties (mechanical test, pressure drop test), monitoring of the thermally activated sintering process of the low sulfur Silesian coal
ash using simple Arrhenius relation, indicate on the two-step sintering mechanism. Thermally activated transformation process in the sintered ash can be
investigated by isothermal experiments (isoconversion method), by assumption
that the compositions of the phases present in equilibrium and the relative proportions of the phases present in equilibrium refers to all the parameters involved in defining the equilibrium, obtained after completion of the transformation is independent of temperature. Isoconversion methods are widely used
to study the transformation processes in solid states, but M.J. Starink [12]
showed that the activation energy calculated on the basis on the isothermal experiments may differ from the actual value by 30%. It was obtained that the first
step of sintering process, in temperatures below about 900 qC - when the weak
deposits are formed is probably associated with the mixed process: transport of
Ca, Mg and S ions from the bulk to the surface of the ash grain, molten layer
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formation around each ash grains and reduction of the surface to volume ratio.
The activation energy of this mixed mechanism is equal to about 78 kJ/mol
(0,7 eV). The mechanism of the next step of sintering process, in temperature
above 900 qC, is associated with the sliding of the ash grains on the molten
layer and pseudo-coalescence of grains. The activation energy of sliding/pseudo-coalescence process is in the range of 116 kJ/mol (1.2 eV) 202 kJ/mol (2.1 eV)
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OCENA DYSPOZYCYJNOĝCI
EKSPLOATACYJNEJ BLOKÓW
ENERGETYCZNYCH
ZAINSTALOWANYCH W ELEKTROWNI
BEàCHATÓW
Andrzej Oziemski1, Jarosáaw JĊdrzejczyk2
1Politechnika àódzka, Instytut Elektroenergetyki, 90-924 àódĨ, ul. Stefanowskiego 18/22,
andrzej.oziemski@p.lodz.pl
2PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia Beáchatów, 97-406 Beáchatów 5, Rogowiec,
ul. Energetyczna 7, jaroslaw.jedrzejczyk@gkpge.pl
W rozdziale dokonano oceny dyspozycyjnoĞci eksploatacyjnej krajowych bloków energetycznych opalanych wĊglem brunatnym o mocach jednostkowych 370 MW i 858 MW. Badania
przeprowadzono w oparciu o zweryfikowane i usystematyzowane, a nastĊpnie zarchiwizowane
w komputerowej bazie danych populacje zdarzeĔ eksploatacyjnych, zaistniaáych w obrĊbie tych
bloków od początku ich pracy do koĔca 2013 r.

1. WstĊp
Elektrownia „Beáchatów” pracuje dla potrzeb Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) od 31 lipca 1982 r., tj. od momentu przekazania do
eksploatacji pierwszego z dwunastu eksploatowanych w niej bloków 370 MW
na wĊgiel brunatny. Od maja 2007 r. elektrownia „Beáchatów” wchodzi w skáad
najwiĊkszej polskiej firmy energetycznej – PGE Polska Grupa Energetyczna
S.A., a od wrzeĞnia 2010 r. jest oddziaáem skonsolidowanej spóáki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Od 30 wrzeĞnia 2011 r. w elektrowni
„Beáchatów” pracuje najwiĊkszy i najnowoczeĞniejszy w Polsce blok o mocy
858 MW na parametry nadkrytyczne. Obecnie z caákowitą mocą zainstalowaną
wynoszącą 5298 MW jest to najwiĊksza elektrownia na wĊglu brunatnym
w Europie, wytwarzająca ok. 20% krajowej produkcji energii elektrycznej.
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2. Ocena awaryjnoĞci i dyspozycyjnoĞci bloków
Elektrowni Beáchatów
Bloki energetyczne w trakcie swojej eksploatacji mogą pozostawaü w stanie
dyspozycyjnoĞci albo niedyspozycyjnoĞci. DyspozycyjnoĞü oznacza, Īe blok
znajduje siĊ w uĪyciu (tzn. jest zsynchronizowany elektrycznie z systemem),
albo zostaá odstawiony do rezerwy (tzn. jest dostĊpny, ale nie jest wykorzystywany). W przypadku niedyspozycyjnoĞci moĪna natomiast wyróĪniü dodatkowo stany postojów planowanych (ustalanych ze znacznym wyprzedzeniem a
związanych przede wszystkim z koniecznoĞcią przeprowadzenia remontów
bloków lub dokonania ich przeglądów) i nieplanowanych (związanych z awariami zaistniaáymi podczas rozruchów lub normalnej pracy bloków).
Na podstawie wartoĞci czasu trwania wymienionych powyĪej moĪliwych stanów bloków moĪna obliczyü ich podstawowe niezawodnoĞciowe wskaĨniki
eksploatacyjne.
Do koĔca 2013 r. wszystkie bloki elektrowni „Beáchatów” przepracowaáy
áącznie 2369474,0 h, natomiast pozostawaáy w postojach na skutek: awarii –
41528,8 h, rezerw – 163891,9 h, remontów – 409922,9 h (w tym bieĪących –
87325,8 h, Ğrednich – 187391,2 h, kapitalnych – 135205,9 h). W omawianym
przedziale czasowym bloki byáy 7324 razy wyáączane z ruchu, z tego planowo
do remontów 2215 razy, do rezerwy 3197 razy i awaryjnie 1912 razy. WskaĨnik
dyspozycyjnoĞci czasowej elektrowni wyniósá – 84,9 %, natomiast wskaĨnik
awaryjnoĞci – 1,7 % (rys. 1).
ĝredni czas pracy pomiĊdzy awariami w 2013 r. wyniósá 1287,8 h, Ğredni
czas trwania awarii – 34,3 h, natomiast intensywnoĞü wystĊpowania awarii –
0,0008, co przy wysokim czasie wykorzystania mocy zainstalowanej, wynoszącym odpowiednio – 7349 h dla bloku 858 MW (najlepszy wynik w kraju) i
6421 h dla bloków 370 MW (drugi wynik w kraju), naleĪy oceniü bardzo wysoko na tle pozostaáych elektrowni krajowych (rys. 2).
W ogólnym bilansie wyáączeĔ awaryjnych dominują zdecydowanie przypadki spowodowane trwaáymi uszkodzeniami urządzeĔ (U): dla bloków
370 MW – 1772 przypadki od początku ich eksploatacji (67% wszystkich zaistniaáych wyáączeĔ), dla bloku 858 MW – 7 przypadków od początku jego eksploatacji (21,3% wszystkich zaistniaáych wyáączeĔ). DoĞü liczne są równieĪ
krótkotrwaáe wyáączenia bloków wynikające z zakáóceĔ w pracy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz ukáadów zabezpieczeĔ i blokad
technologicznych (UZ+BZ): dla bloków 370 MW – 550 przypadków od początku ich eksploatacji, dla bloku 858 MW – 7 przypadków od początku jego
eksploatacji.
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Rys. 1. DyspozycyjnoĞü i awaryjnoĞü PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia Beáchatów
w kolejnych latach eksploatacji.
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Rys. 2. DyspozycyjnoĞü, awaryjnoĞü oraz czas wykorzystania mocy zainstalowanej krajowych
elektrowni blokowych w 2013 r.
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Zakáócenia te nie wpáywają jednak w istotny sposób na sumaryczny czas
postojów awaryjnych, gdyĪ stanowią tylko 2,4% áącznego czasu wyáączeĔ awaryjnych odnotowanych od początku eksploatacji bloków 370 MW oraz 14,8%
áącznego czasu wyáączeĔ awaryjnych bloku 858 MW. W przypadku bloków
370 MW zdecydowanie najwiĊksza liczba awarii dotyczy kotáów BB-1150
(1731 przypadków od początku eksploatacji elektrowni), w dalszej kolejnoĞci
turbin, generatorów oraz ukáadów pomp wody zasilającej. Sumaryczny czas
trwania awarii kotáów BB-1150 jest dáugi, gdyĪ stanowi 83,2% caákowitego
czasu wyáączeĔ awaryjnych bloków 370 MW (rys. 4a).
Na rys. 3a, 3b i 4 przedstawiono strukturĊ wyáączeĔ awaryjnych bloków
370 MW w zaleĪnoĞci od miejsca wystąpienia uszkodzenia, natomiast na rys.
3c, 3d i 5 w zaleĪnoĞci od przyczyny jego powstania. Z kolei na rys. 6a, 6b i 7
przedstawiono strukturĊ wyáączeĔ awaryjnych bloku 858 MW w zaleĪnoĞci od
miejsca wystąpienia uszkodzenia, natomiast na rys. 6c, 6d i 8 w zaleĪnoĞci od
przyczyny jego powstania za caáy dotychczasowy okres pracy bloku 858 MW.
Wykresy zamieszczone na rys. 4, 5, 7 i 8 zostaáy sporządzone w dwóch wariantach: czasowym (a) i iloĞciowym (b).
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Rys. 3. Struktura wyáączeĔ awaryjnych bloków 370 MW PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia
Beáchatów za caáy okres eksploatacji: a) czasowa w zaleĪnoĞci od miejsca awarii, b) iloĞciowa
w zaleĪnoĞci od miejsca awarii, c) czasowa w zaleĪnoĞci od przyczyny awarii, d) iloĞciowa
w zaleĪnoĞci od przyczyny awarii. ObjaĞnienia: K – kocioá i przynaleĪne mu urządzenia
pomocnicze, T – turbina i przynaleĪne jej urządzenia pomocnicze, G – generator i przynaleĪne
mu urządzenia pomocnicze, PZ – ukáad pomp wody zasilającej, W – ukáad pomp wody
cháodzącej i pomp wody ruchowej, I – inne (w tym awarie urządzeĔ elektrycznych), U – trwaáe
uszkodzenie urządzenia, UZ – zakáócenie w pracy urządzenia z powodu uszkodzeĔ w ukáadach
zabezpieczeĔ, sterowania i pomiarów, BZ – zakáócenie w pracy urządzenia z powodu báĊdnego
dziaáania ukáadów zabezpieczeĔ, sterowania i pomiarów, L – báĊdy personelu eksploatacyjnego,
P – pozostaáe przyczyny

Analiza uzyskanych wyników wskazuje jednoznacznie, Īe decydujący
wpáyw na dyspozycyjnoĞü czasową bloków 370 MW ma awaryjnoĞü kotáów
BB-1150, powodowana najczĊĞciej nieszczelnoĞciami ich poszczególnych powierzchni ogrzewalnych, tzn. podgrzewacza wody (ECO), rur ekranowych parownika, rur wieszakowych wewnĊtrznych (P1A), przegrzewacza konwekcyj-
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nego (P1B), przegrzewacza grodziowego (P3), przegrzewacza konwekcyjnego
wylotowego (P4), przegrzewacza wtórnego wlotowego (M1) i przegrzewacza
wtórnego wylotowego (M2).
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Rys. 4. Procentowy udziaá wyáączeĔ awaryjnych bloków 370 MW PGE GiEK S.A.
Oddziaá Elektrownia Beáchatów za caáy okres eksploatacji w zaleĪnoĞci od miejsca zaistnienia
w ujĊciu: a) czasowym, b) iloĞciowym
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Rys. 5. Procentowy udziaá wyáączeĔ awaryjnych bloków 370 MW PGE GiEK S.A.
Oddziaá Elektrownia Beáchatów za caáy okres eksploatacji w zaleĪnoĞci od przyczyny zaistnienia
w ujĊciu: a) czasowym, b) iloĞciowym

Uszkodzenia powierzchni ogrzewalnych wynikają zasadniczo z interakcji
szeregu zjawisk fizycznych i chemicznych, których najbardziej widocznym
skutkiem jest erozja wodno-popioáowa. W przypadku kotáów BB-1150 wymieniü jeszcze naleĪy naderwania spoin przy páetwie (parownik) i usterki technologiczne (wadliwe spoiny – fabryczne, montaĪowe i remontowe oraz wady fabrykacyjne) – rys. 9. Szczegóáowa struktura uszkodzeĔ powierzchni ogrzewalnych
kotáów BB-1150 w ostatnich szesnastu latach ich pracy (tzn. w latach
1998 ÷ 2013) zostaáa przedstawiona na rys. 10.

297
349
395

Ocena dyspozycyjnoĞci eksploatacyjnej bloków energetycznych…

a)

b)
18

351,8

Liczba wyáączeĔ awaryjnych

400

Czas wyáączeĔ
awaryjnych [h]

350
300

K

29,2

250

T

16,9

200

G

150
3,3

100
50

PZ

5,9
W

0

8

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

K

5
T
G

1
PZ

1
W

Blok 14

Blok 14

c)

d)
234,1

18

109,4

Czas wyáączeĔ
awaryjnych [h]

200

Liczba wyáączeĔ awaryjnych

250

U

53,9

150

P

100

UZ

6,3
50

BZ

3,3
L

0

7

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Blok 14

6

P

7

U
UZ

1
BZ

1
L

Blok 14

Rys. 6. Struktura wyáączeĔ awaryjnych bloków 858 MW PGE GiEK S.A.
Oddziaá Elektrownia Beáchatów za caáy okres eksploatacji: a) czasowa w zaleĪnoĞci od miejsca
awarii, b) iloĞciowa w zaleĪnoĞci od miejsca awarii, c) czasowa w zaleĪnoĞci od przyczyny
awarii, d) iloĞciowa w zaleĪnoĞci od przyczyny awarii
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Rys. 7. Procentowy udziaá wyáączeĔ awaryjnych bloku 858 MW PGE GiEK S.A. Oddziaá
Elektrownia Beáchatów za caáy okres eksploatacji w zaleĪnoĞci od miejsca zaistnienia w ujĊciu:
a) czasowym, b) iloĞciowym
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Rys. 8. Procentowy udziaá wyáączeĔ awaryjnych bloku 858 MW PGE GiEK S.A.
Oddziaá Elektrownia Beáchatów za caáy okres eksploatacji w zaleĪnoĞci od przyczyny zaistnienia
w ujĊciu: a) czasowym, b) iloĞciowym
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Rys. 9. Statystyka przyczynowa uszkodzeĔ powierzchni ogrzewalnych kotáów
BB-1150 zainstalowanych w blokach 370 MW PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia Beáchatów
w ujĊciu iloĞciowym za okres od początku ich eksploatacji do koĔca 2013 r. ObjaĞnienia:
S – wadliwe spoiny, PP – pĊkniĊcia od páetwy (rury parownika), E – erozja wodno-popioáowa,
K – korozja, P – przegrzanie, M – mocowanie wieszaków (rury przegrzewaczy P1A),
W – wady materiaáowe, UM – uszkodzenia mechaniczne, UW – uszkodzenia wtórne
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Rys. 10. Struktura uszkodzeĔ powierzchni ogrzewalnych kotáów BB-1150 zainstalowanych
w blokach 370 MW PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia Beáchatów w ujĊciu przyczynowym za
okres ostatnich szesnastu lat ich pracy (tzn. za lata 1998 ÷ 2013). ObjaĞnienia: S – wadliwe
spoiny, PP – pĊkniĊcia od páetwy (rury parownika), E – erozja wodno-popioáowa, K – korozja,
P – przegrzanie, M – mocowanie wieszaków (rury przegrzewaczy P1A), W – wady materiaáowe,
UM – uszkodzenia mechaniczne, UW – uszkodzenia wtórne
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Rys. 11. Procentowy udziaá nieszczelnoĞci poszczególnych powierzchni ogrzewalnych
w ogólnym bilansie wyáączeĔ awaryjnych kotáów BB-1150 w ujĊciu iloĞciowym
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Wykazano, Īe uszkodzeniom ulegają najczĊĞciej rury ekranowe parowników i przegrzewacze konwekcyjne P1B, których awarie powodują wyáączenia
kotáów odpowiednio w ok. 41% i 16% przypadków (rys. 11). Czasy napraw
tych elementów stanowią áącznie blisko 66% caákowitego czasu postojów awaryjnych kotáów (rys. 12), co stanowi jednoczeĞnie ponad 54% caákowitego czasu postojów awaryjnych bloków 370 MW.
W związku z powyĪszym sprawą priorytetową dla sáuĪb ruchowych i remontowych PGE GiEK S.A. Oddziaá Elektrownia Beáchatów powinna byü dąĪnoĞü do poprawy dyspozycyjnoĞci czasowej kotáów BB-1150. W tym celu naleĪy prowadziü przede wszystkim dalsze prace ukierunkowane na wzrost skutecznoĞci profilaktyki remontowej ich poszczególnych powierzchni ogrzewalnych. Dziaáania te powinny przyczyniü siĊ do ograniczenia liczby powaĪnych
awarii, rozwijających siĊ z reguáy w trakcie normalnej pracy kotáa z niewykrytymi nieszczelnoĞciami.
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Rys. 12. Procentowy udziaá nieszczelnoĞci poszczególnych powierzchni ogrzewalnych
w ogólnym bilansie wyáączeĔ awaryjnych kotáów BB-1150 w ujĊciu czasowym

3. Podsumowanie
O stopniu bezpieczeĔstwa kaĪdego systemu elektroenergetycznego decydują jego najbardziej zawodne ogniwa, jakimi są urządzenia bloków energetycznych. Dlatego znajomoĞü przyczyn i czĊstoĞü wystĊpowania zakáóceĔ w pracy
podstawowych urządzeĔ wytwórczych moĪe byü pomocna w ustalaniu opty-
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malnych terminów remontów i modernizacji bloków oraz udzielaniu wiarygodnych gwarancji, co do niezawodnoĞci dostaw energii elektrycznej.
Utrzymanie na wysokim poziomie niezawodnoĞciowych wskaĨników eksploatacyjnych elektrowni opalanej wĊglem brunatnym jest znacznie trudniejsze,
aniĪeli elektrowni spalającej wĊgiel kamienny, z uwagi na naturalnie niekorzystne cechy wĊgla brunatnego jako paliwa energetycznego (niska wartoĞü
opaáowa, duĪa zawartoĞü wilgoci, balastu i siarki). DziĊki racjonalnym dziaáaniom sáuĪb majątkowych, ruchowych i remontowych, wskaĨniki dyspozycyjnoĞci i niezawodnoĞci elektrowni „Beáchatów”, mimo wyraĨnych oznak starzenia
urządzeĔ bloków 370 MW (zwáaszcza nr 1 i nr 2), utrzymywane są na przyzwoitym poziomie.
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SYMULACJA NUMERYCZNA PRACY
USTROJU NOĝNEGO BLOKU
ENERGETYCZNEGO W STANIE USTALONYM
Michaá Paduchowicz, Eugeniusz RusiĔski, Artur Górski,
Jerzy Czmochowski
Katedra Konstrukcji i BadaĔ Maszyn, Wydziaá Mechaniczny, Politechnika Wrocáawska
WybrzeĪe Wyspianskiego 27, 50-370 Wrocáaw
W poniĪszym rozdziale przedstawiono wybrane wyniki modelowych obliczeĔ wytrzymaáoĞciowych z wykorzystaniem metody elementów skoĔczonych, butli separatora bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne, o mocy 900 MW i sprawnoĞci powyĪej 50%. W analizie tej
uwzglĊdniono obciąĪenia strukturalne, odpowiadające stanowi pracy ustalonej tej jednostki, dla
jej maksymalnej mocy. Ze wzglĊdu na wysokie wysokoĞci temperatury i ciĞnienia czynnika
roboczego, w obliczeniach zostaáy uwzglĊdnione materiaáy konstrukcyjne nowej generacji. Jednym z nich jest stal P92, przeznaczona do pracy w podwyĪszonych temperaturach. Obliczenia
wytrzymaáoĞciowe zostaáy przeprowadzone zarówno w z zakresie sprĊĪystym jak i sprĊĪystoplastycznym.

1. WstĊp
W ramach przeprowadzonych prac zostaá okreĞlony stan wytĊĪenia butli separatora przepáywowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne. W
tym celu wpierw opracowano jego model numeryczny. Do dyskretyzacji wykorzystano elementy skoĔczone wyĪszego rzĊdu HEXA 20 i Tetra 10. Symulacje
numeryczne skáadaáy siĊ z dwóch etapów. Pierwszym z nich byáy obliczenia
termiczne, w wyniku, których otrzymano rozkáad temperatury na powierzchniach tego elementu. NastĊpnie przeprowadzono strukturalną analizĊ wytrzymaáoĞciową, w ramach, której, uwzglĊdniając zarówno obciąĪenia cieplne (gradienty temperatury otrzymane w obliczeniach termicznych), jak i mechaniczne
(ciĞnienie pary i masĊ wáasną), zostaáy wyznaczone rozkáady naprĊĪeĔ i odksztaáceĔ [1]
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2. Modele obliczeniowe
W pierwszej kolejnoĞci, z racji na gruboĞci Ğcianek butli wynoszące 50 mm
i 70 mm. zostaá opracowany jego bryáowy model geometryczny ( rys. 1a i b).

a)

b)

Rys. 1. Widok fragmentu modelu butli separatora: a) obszar dolny krócców wlotowych pary
b) obaszar podparcia butli

NastĊpnie przeprowadzono dyskretyzacjĊ z uĪyciem elementów skoĔczonych wyĪszego rzĊdu HEXA20 i Tetra10. Ze wzglĊdu na symetriĊ tego elementu wzglĊdem 2 páaszczyzn, zostaá opracowany model dyskretny ¼ objĊtoĞci
caáego modelu butli (rys. 2) [2].

Rys. 2. Widok modelu dyskretnego ¼ objetoĞci butli separatora
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Dla tak opracowanego ¼ modelu, liczba wszystkich elementów skoĔczonych wyniosáa 201399, a wĊzáów jest równa 930326. W związku z tym liczba
stopni swobody caáego modelu dyskretnego byáa równa 2790708 [3].
W obliczeniach przyjĊto jako materiaá butli separatora pary stal
X10CrMoVNb91 (P91). Jest to gatunek stali kotáowej Īarowytrzymaáej stosowanej w elementach ciĞnieniowych pracujących w podwyĪszonych temperaturach. WáasnoĞci mechaniczne wszystkich materiaáów konstrukcyjnych ulegają
zmianie wraz ze wzrostem temperatury. Na poniĪszych rysunkach (rys. 3 i 4)
przedstawiono zmianĊ moduáu Younga i granicy plastycznoĞci w funkcji temperatury [4].

ModuųYounga[MPa]

ModuųYoungawfunkcjitemperatury
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1,50E+05
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Rys. 3. ZaleĪnoĞü Moduáu Younga od temperatury dla stali P91
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Rys. 4. ZaleĪnoĞü granicy plastycznoĞci Re od temperatury dla stali P91
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3. Obliczenia cieplne
NastĊpnie zostaáy przeprowadzone symulacje przepáywu ciepáa w butli separatora, związane z rozruchem bloku energetycznego aĪ do ustabilizowania siĊ
wartoĞci parametrów przepáywającej pary, odpowiadających warunkom pracy
ustalonej jednostki wytwórczej. Analiza przepáywu ciepáa zostaáa przeprowadzona w 6 krokach czasowych, spoĞród których ostatni byá najdáuĪy. DziĊki
temu rozkáad pola temperatury w objĊtoĞci butli separatora dla stanu pracy
przepáywowej bloku (stan ustalony) jest zbliĪony do tego pojawiającego siĊ na
rzeczywistym obiekcie. Do analizy przepáywu ciepáa zdefiniowano wspóáczynnika tego podzespoáu przejmowania ciepáa związane z konwekcją zachodzącą
na miĊdzy medium a Ğciankami wewnĊtrznymi butli. Dodatkowo przyjĊto brak
wymiany ciepáa miĊdzy tym elementem czĊĞci ciĞnieniowej kotáa, a otoczeniem
( obiekt rzeczywisty jest bardzo dobrze zaizolowany na zewnątrz) oprócz króüców odpowiedzialnych za jego prawidáowe przemieszczanie siĊ w kierunku
pionowym i butlĊ i tych, na których jest ona oparty. Rozkáady temperatury na
powierzchniach butli, wystĊpujące podczas pracy ustalonej bloku, odpowiadające jego maksyamlnej mocy zostaáy przedstawione na rysunkach poniĪej
(rys. 5 i 6) [5].

Rys. 5. Rozkáad pola temperatury na butli separatora dla stanu pracy ustalonej odpowiadającej
maksymalnej mocy bloku energetycznego

Na podstawie otrzymanych wyników cieplnych obliczeĔ numerycznych
moĪna byáo stwierdziü, Īe najwiĊksze gradienty temperatury w czasie pracy
ustalonej butli, wystąpiáy w obszarze dolnego kruüca wylotowego z butli. Są to
miejsca gdzie moĪe dojĞü do powstania potencjalnie najwiĊkszych naprĊĪeĔ
cieplnych [6].
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Rys. 6. Rozkáad pola temperatury na butli separatora w obszarze dolnego kruüca upustowego
wylotowego dla stanu pracy ustalonej odpowiadającej maksymalnej mocy bloku energetycznego

4. Obliczenia wytrzymaáoĞciowe
W nastĊpnej kolejnoĞci zostaáy przeprowadzone obliczenia wytrzymaáoĞciowe z wykorzystaniem metody elementów skoĔczonych. W tym celu zostaáy
zdefiniowane warunki brzegowe w postaci kombinacji utwierdzeĔ i obciąĪeĔ.
Butla separatora jest podwieszona przegubowo na króücach podporowych znajdujących siĊ w jej górnej czĊĞci. Podparcie to odbiera stopieĔ swobody związany z przemieszczeniami pionowymi. Zdefiniowano równieĪ warunki symetrii
na powierzchniach otrzymanych w wyniku podziaáu butli za pomocą 2 páaszczyzn symetrii. Do obciąĪeĔ wykorzystanych na ten element, moĪna zaliczyü
przede wszystkim niejednorodne pole temperatury na powierzchniach tego analizowanego obiektu, ciĞnienie pary dziaáające na jej Ğcianki wewnĊtrzne równe
27,4 MPa oraz jej ciĊĪar wáasny. Dodatkowo z racji panującego w ukáadzie
ciĞnienia, do powierzchni czoáowych króüców przyáoĪono siáy o wartoĞciach
równych iloczynowi wartoĞü tego ciĞnienia i ich pola przekroju poprzecznego.
Otrzymane w ten sposób warstwice naprĊĪeĔ przedstawiono na rysunku
rys 7 [7].
NajwyĪsze wartoĞci naprĊĪeĔ zredukowanych wg. hipotezy Hubera-Misesa
równe 495 MPa wystąpiáy w obszarze áączenia butli separatora z króücami dolotowymi. WartoĞci tych naprĊĪeĔ są wyĪsze od granicy plastycznoĞci, która dla
temperatury metalu w tym obszarze wynosi 340 MPa. Pojawienie siĊ tych naprĊĪeĔ wywoáane jest duĪą sztywnoĞcią materiaáu wzdáuĪ Ğcianek butli i króüca
dolotowego, przez co element nie moĪe siĊ odksztaáciü w kierunku wzdáuĪnym.
Butla deformuje siĊ w kierunku promieniowym, przez co otwór w butli jest
owalizowany. Na górnej i dolnej krawĊdzi otworu powstają w ten sposób naprĊĪenia rozciągające rys. 8 [8].
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Rys. 7. Warstwice naprĊĪeĔ zredukowanych na wewnĊtrznej powierzchni butli separatora wystĊpujące w stanie ustalonym dla pary o temperaturze 405 °C
i przy ciĞnieniu wewnĊtrznym 27,4 MPa

Rys. 8. NaprĊĪenia rozciągające na górnej krawĊdzi otworu

Tak wysokie wartoĞci naprĊĪeĔ wskazują na moĪliwoĞü wystąpienia potencjalnego uplastycznienie materiaáu w tych miejscach. Wykorzystany do obliczeĔ materiaá miaá liniowy charakter. Oznacz to, Īe wykazywaá on liniową za-
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leĪnoĞü naprĊĪenia w funkcji odksztaácenia materiaáu. Tangens kąta nachylenia
krzywej odpowiada wartoĞci moduáu Younga materiaáu E w zakresie sprĊĪystym (rys. 9a) [9].

a)

b)

Rys. 9. a) Model liniowo sprĊĪysty materiaáu, b) Model sprĊĪysto-plastyczny materiaáu

W punktach koncentracji naprĊĪeĔ wystąpiáo uplastycznienie materiaáu,
przez co konieczne byáo przeprowadzenie nieliniowej analizy wytrzymaáoĞciowej o charakterystyce modelu materiaáu przedstawionej na rysunku rys. 9b.
Do analizy wytrzymaáoĞci nieliniowych przyjĊto bilinearny model stali P91,
który zostaáa przedstawiono poniĪej [10].

Rys. 10. PrzyjĊta do obliczeĔ bilinearna charakterystyka stali P91
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Oprócz nieliniowoĞci materiaáowej podczas obliczeĔ wytrzymaáoĞciowych
wziĊto pod uwagĊ nieliniowoĞü geometryczną. Warstwice naprĊĪeĔ zredukowanych, uzyskanych w tych obliczeniach przedstawiono rysunku poniĪej
(rys. 11) [11, 12].

Rys.11. Rozkáad naprĊĪeĔ zredukowanych na wewnĊtrznej powierzchni butli separatora
w temperaturze 405 °C i przy ciĞnieniu wewnĊtrznym 27,4 MPa
uzyskany w analizie nieliniowej

Maksymalne plastyczne naprĊĪenia zredukowane uzyskane w analizie nieliniowej wynoszą 346,6 MPa (rys. 12) [13]. Na rysunku rys. 12 przedstawiono
rozkáad odksztaáceĔ plastycznych wystĊpujących w obszarze áączenia kruüców
wlotowych pary z jej rurą pionową w czĊĞci wewnĊtrznej tej rury.
Otrzymane odksztaácenia plastyczne obejmują stosunkowo duĪy obszar
powierzchni wewnĊtrznej butli zawiązany z jej áączeniem z kruücami wlotowymi pary. Wskazuje to na moĪliwoĞü pojawienia siĊ w tym miejscu pĊkniĊü,
które na skutek regulacji parametrów pracy bloku, w trakcie jego eksploatacji,
(a co za tym idzie wystąpienia zjawiska zmĊczenia niskocyklowego w podwyĪszonych temperaturach), mogą propagowaü w gáąb materiaáu konstrukcyjnego.
W ostatecznoĞci moĪe dojĞü do powaĪnego uszkodzenia konstrukcji butli separatora, uniemoĪliwiające dalszą jej eksploatacjĊ.

Symulacja numeryczna pracy ustroju noĞnego bloku...

311
363
409

Rys. 12. Rozkáad zredukowanych odksztaáceĔ plastycznych uzyskany w analizie nieliniowej

5. Podsumowanie i wnioski
Liniowa analiza wytrzymaáoĞciowa wykazaáa, Īe maksymalne naprĊĪenia
zredukowane dla butli separatora wyniosáy okoáo 470 MPa. W miejscu tych
naprĊĪeĔ wystĊpuje karb geometryczny. Otrzymane wartoĞci naprĊĪeĔ zredukowanych znacznie przekroczyáy granicĊ plastycznoĞci materiaáu. Z tego powodu, dodatkowo wykonana zostaáa nieliniowa analiza wytrzymaáoĞciowa.
Otrzymane w tym przypadku wartoĞci maksymalnych naprĊĪeĔ zredukowanych
wynosiáy ok 345 MPa. Te wyniki obliczeĔ obrazują fakt, Īe elementy ukáadów
ciĞnieniowych kotáa na parametry nadkrytyczne mogą byü naraĪone na powaĪne
uszkodzenia, które w ostatecznoĞci prowadzą do odstawienia caáych bloków
energetycznych. Obecnie rozwój kondensacyjnych bloków wĊglowych oparty
jest na zwiĊkszaniu ich sprawnoĞci, poprzez podnoszenie parametrów pary
ĞwieĪej takiej jak jej temperatura i ciĞnienie. Aktualnie obiegi cieplne nowoczesnych kotáów parowych uzyskują sprawnoĞü do 47,5%. NajwiĊkszą przeszkodą,
na drodze do poprawy tego wspóáczynnika jest brak odpowiednich materiaáów
konstrukcyjnych, zdolnych do pracy przy bardzo wysokich wartoĞciach temperatury i ciĞnienia pary, a z drugiej zaĞ strony o stosunkowo niskiej cenie. Obecnie w fazie testów są nowe stopy stali wysokostopowych, które byü moĪe
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umoĪliwią w przyszáoĞci budowĊ nowych wysokosprawnych i niskoemisyjnych
konwencjonalnych bloków energetycznych [14, 15].
PODZIĉKOWANIA
Przedstawione w pracy wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.
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CO2 CAPTURE BY CALCIUM
LOOPING FROM THE OXY-COMBUSTION
Halina Pawlak-Kruczek*, Marcin Baranowski, Monika Tkaczuk -Serafin
*Politechnika Wrocáawska ,Wyb. WyspiaĔskiego 27, 50-370 Wrocáaw,
halina.kruczek@pwr.edu.pl
The chapter presents results of studies on the CO2 sorption on solid calcium sorbents by the
Calcium Looping method. Tests were carried out for three calcium sorbents: Czatkowice - Poland, EnBw - Germany, Xirorema Sand - Greece. During the tests the concentration of CO2 in the
simulating flue gases was 70 and 80%. Calcination process runs in the temperatures: 900, 950
and 1000°C, and carbonation - 650°C. The study aimed to determine and compare the capacity of
the sorption of CO2 from flue gases of oxy - combustion for the selected sorbents and the effect of
the residence time of the sorbent in the processes of calcination and carbonation for CO2 sorption
capacity. The tests were performed under laboratory conditions for a three - stage tubular reactor.
The research position control system has a continuous change in mass at three different temperatures, and allows for determination of the gas composition at the outlet of the reactor. It was
observed that high concentration of CO2 and high temperatures of calcination couses very disadvantageous sintering of sorbent increasing with the sorbent residence time in the process. In subsequent studies calcination time was reduced, which had a very beneficial effect on the sorption
capacity. Carbon capture and capacity of the sorption CO2 by calcium looping for the oxy- combustion is much greater than for the combustion in air.
Symbols
W
XCO2
D
V
Xn [gCO2/gCaO (n)]

moisture, %
CO2 amount supplied to the process, kg
density, kg/dm3
volume, m3
carbonation conversion, gCO2/gCaO

1. Introduction
Recently, much work is being focused to the global warming effect reduction caused by excessive CO2 emissions. Carbon dioxides is the main gas form
power production sector responsible for causing the greenhouse effect (Budzi-
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anowski, 2012). In connection with the growing requirements of the EU exhaust
emission are appeared methods for reducing CO2. The calcium looping cycle for
post-combustion CO2 capture is considered to be one of the most feasible ways
for capturing CO2 from large-scale coal-fired power plants [2, 3, 7, 11]. This
technology according to the authors may be coupled to oxy -combustion technology replacing condensation of water vapor from the flue gas. Obtaining
a pure stream of CO2 from flue gas condensation method requires that the flue
gas does not contain impurities.
There are used the sorbents containing CaO. This process involves the reversible reaction between a form of calcium carbonate (CaCO3) and its oxidized
form (CaO), which is a sorbent (Fig.1).
In the process of CO2 capture from flue gas by adsorption on CaO we have
to deal with the fallowing chemical reactions:
carbonation:
CaO + CO2 ĺ

(1)

CaCO3 ĺ CaO + CO2

(2)

calcination:

Fig. 1. Block diagram of CO2 removal from flue gases in the chemical calcium looping

This chapter presents results of studies on the CO2 sorption on solid
sorbents in oxy conditions technology. The method for CO2 capture from flue
gas on calcium sorbents is the subject of research in many scientific centers
[1, 4, 6, 8, 9, 12].
The actual problem that requires studies is to determine process parameters
allowing for maximum sorption in many cycles, ie reduction of the sorbent deactivation degree in subsequent cycles.
The mechanism of sorbent deactivation in the subsequent cycles is the subject of many studies [4, 9, 12] in order to select a method to reduce sorbent deactivation.
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The main reason of sorbents deactivation which is responsible for reduction
sorbent reactivity is sintering , while crystal CaO growth thus the reactivity of
sorbent in subsequent cycles decreases.
Selection of the suitable conditions for the calcination temperature and time
of calcination and carbonation as well as the presence of steam water allows
reducing the sintering effect.
The Ca-looping is a competitive method of removing CO2 from the flue gas
of high content of CO2 with respect to the method of condensation of water
vapor from the flue gas of the reasons why the Ca-looping does not require high
purity In the method of CO2 separation from the flue gas by condensation of
H2O is required that the gas does not contain SO2 and NOx, which is removed
from flue gas in additional unit (CPU).
Therefore, the competitiveness of the Ca-looping method results the fact
that it can be applied to flue gas after conventional cleaning installations.
In the “Ca-looping” both competitive reactions desulfurization
(CaO+SO2+O2їCaSO4) and carbonation (reaction1) lowering slightly of CO2
sorption capacity but does not cause the release SO2, and only CO2 in sorbent
regeneration cycle conditions. Thus is obtained pure stream of carbon dioxide.
Simultaneously the negative effect of the SO2 presence on sorption capacity
is slight at the middle concentration of SO2 and the presence of steam in flue
gas [10].

2. Experimental studies of CO2 sorption
2.1. Apparatus
Preliminary tests of the cyclic carbonation and calcination were performed
in a Perkin Elmer Diamond Thermogravimetric Analyzer (TGA). For each TGA
run, a batch of around 50 mg of sorbent with size of 315-630 μm was introduced in the sample holder.
Calcination and carbonation reactions were carried out in the same atmosphere (70 and 80% CO2, rest O2 or N2), in subsequent cycles, at 900, 950,1000°
C of calcination and 650° C of carbonation.
Consecutively the tests were performed under laboratory conditions for a
three- stage tubular reactor (Fig.2). The apparatus allows for examination of
different variants of Ca-looping process in various atmosphere, temperature,
time, and in turn affect the process of carbonation after any number of cycles.
The stand-up is equipped with the position control system and continuous
control of in mass at different temperatures what allows for measurements of
mass change during carbonation and calcination step with simultaneous of
measurement of the gas composition at the inlet and outlet of the reactor. All
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signals from the sensors are continuously transmitted and recorded on the computer.
Sorption and desorption process is monitored on the basis of the weight loss
over time. This allows measuring the amount of CO2 absorbed in the carbonation (sorption), and the amount of CO2 released from the sorbent in calcination
(desorption).

Fig. 2. Photo (left) and scheme (right) of the experimental apparatus

2.2. Operating conditions and experimental procedure
The study aimed to determine and compare CO2 sorption capacity of selected sorbent for oxy - combustion conditions, and the impact of sorbent residence
time in the process of calcination and carbonation and temperature on CO2 sorption capacity. Examined three calcium sorbents with different parts of Europe,
ie Czatkowice - Poland, EnBW - Germany, Xirorema Sand - Greece.
The operating conditions of the experiments for all sorbents are given in
Table 1. In these tests, during the calcination stage and after fixed time carbonation stage through the bed of sorbent a gas mixture containing 70% CO2 or
80% CO2 .These experimental conditions were selected to simulate calcination
in an oxy - firing environment. In particular, it was found in preliminary tests
that a temperature as high as 950°C was necessary to calcine the limestone at
reasonable rates in an environment containing 70% CO2 and 80% respectively.
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Tab.1. Experimental conditions for tests
conditions1

Conditions2

Conditions3

Conditions4

Conditions5

Conditions6

1. calcination
Further
calcination
Further
carbonation

10 min

10 min

20 min

10 min

10 min

10 min

3 min

3 min

15 min

3 min

3 min

3 min

3 min

3 min

10 min

5 min

5 min

5 min

CO2

80%

80%

70%

70%

80%

80%

O2

20%

20%

-

-

20%

-

N2

-

-

30%

30%

-

20%

Temp.of
calcination

900°C

1000°C

950°C

950°C

950°C

950°C

Temp. of
carbonation

650°C

650°C

650°C

650°C

650°C

650°C

3. Results
The preliminary research suggests that the effect of the O2 content in the
flue gas or of N2 has no influence on sorption capacity, as opposed to the CO2
content what is visible in figure 3a.

Fig. 3a. A comparison of the O2 and N2 content in “flue gas” effect on sorption capacity
of the sorbent EnBW (conditions 5, 6) at CO2 concentration 80%

Calcination temperature value determines the degree of sorbent’s decomposition, but also the reactivity of the resultant sorbent.
As a result of studies, determined effect of calcination temperature on the
sorption capacity of calcium sorbent.
It was concluded, that the calcination temperature (order 900 °C) for concentrations  70% of the CO2, that is present in the flue gas t from the oxy-
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combustion , is far too low for the CO2 capture by calcium chemical looping (no
calcium carbonate decomposition), which is why the calcination temperature
was increased to 950 ºC and 1000 °C. Comparison of CO2 sorption and desorption temperature for 900 °C and 950 ºC and 1000°C is shown in Fig. 3b.
The temperature of calcination 1000 ºC resulted lower sorption capacity of
sorbent in any subsequent cycle, what is shown in figure 4, as well as the rate of
carbonation is lower (see figure 5).

Fig. 3b. Diagram of the CO2 capture in calcium chemical looping for different calcination
temperatures (conditions 1, 2 and 5)

Fig. 4.The effect of calcination temperature on the sorption capacity in the each cycles
of the process (conditions 1, 2 and 5)
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This effect confirms that the sintering is responsible for deactivation of
sorbents. Sintering depends also on time of calcination what was proved by the
investigation of CO2 capturing in many cycles for 3 different sorbents at different time of both calcination and carbonation.

Fig. 5.The effect of calcination temperature on the rate of CO2 sorption
in the each l cycles of the process (conditions 1, 2 and 5).

The improvement of sorption capacity at high CO2 concentration was
achieved by significant reducing the time of calcination stage and also the carbonation stage. The effect of calcination time on sorption capacity shows in
figure 6,7 and in table 2.
Table 2. Comparison of the results for the selected sorbents for step 1 and 9 of the CO2 sorption
for different concentrations of CO2 in the calcination and carbonation process and times
in the calcination and carbonation process
Czatkowice

EnBw

Xirorema

1.step

9.step

1.step

9.step

1.step

9.step

calc/carb = 70% CO2
Temp_950_650
(condition 3)

0,33

0,13

0,43

0,15

0,31

0,13

calc/carb = 70%CO2_czas
5min_kalc; 3min_karb
Temp_950_650
(condition 4)

0,35

0,15

0,47

0,19

0,35

0,15
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The beneficial effects on CO2 sorption capacity under conditions 4 (shorte
time of calcination, carbonation) are shown in Tab. 2. These capacity increased
in the first step from 0.43 to 0.47 Xn [gCO2/gCaO (n)] for sorbent EnBW, in the
ninth step from 0.15 to 0.19 Xn [gCO2/gCaO (n)], ie 9.3% and 26% respectively. The temperature of the carbonation process does not have much influence on
the sorption capacity.

Fig. 6. Diagram of the CO2 capture in calcium chemical looping for different calcination
and carbonation times (conditions 3 and 4)

At high calcination temperatures (about 1000 °C) there is a very unfavorable sorbent sintering process. As a result there is a reduction in porosity and
active surface, wherein the CO2 absorption occurs.

Fig. 7. Diagram showing the effect of calcination and carbonation time on CO2 sorption
efficiency in the process various steps (conditions 3 and 4)
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The decrease CO2 sorption capacity occurs with increasing number of carbonation - calcination cycles (Fig. 4, 7). The loss of reactivity sorbent in 6 cycles for both CO2 concentration-70 and 80% is order of 52% , and loss of average rate of carbonation is order 37% (see figure 5), what confirms that sintering
thus change of pores size distribution so limitation of internal surface for CO2 is
responsible for sorbent deactivation.
In Figure 7 it can be seen that the sorption capacity is larger at shorter time
of each step of cycle at 950 oC temperature of calcination process.

4. The amount of sorbent required for the CO2 sorption
fromflue gas - analysis for the power unit
The mass balance of sorbent required for removal of CO2 from flue gas was
made for the power unit of power 100 MWe and thermal power – 300 MWth,
where the fuel is brown coal with a moisture content W = 15% burned in an
oxygen atmosphere content 30% oxygen (oxy30%).
The calculations were made on the basis of assuming the average of the experimental CO2 sorption capacity 30% and the absorption time equal 5 min.
The stream of carbon dioxide contained in the flue gas in this case is 101.0 kg/s.
Thus, the CO2 amount supplied to the process during 5 min. (X CO2) is
XCO2 = 30000 kg. For adopted the above assumptions, the amount of sorbent
required for CO2 separation for 100 MW power unit is 100 tonnes of CaO, ie
178.6 tonnes of CaCO3. Knowing the sorbent bulk density (d), one can determine the volume of sorbent required for the separation from the flue gas for
block 100MW, this volume is, for d = 1.44 kg/dm3, 124.0 m3.

5. Results and conclusion
Analyzing the obtained results, it was found that in order to optimize the
CO2 capture by calcium looping from the flue gas obtained in oxy- combustion,
the selection of calcination temperature and time of calcination step and carbonation step decides on sorption capacity. That sorption capacity can be improved
by shortening of each process stage at fixed temperature of calcination.
Results obtained for different three sorbents showed that final sorption capacity depends not only on process parameters but also on sorbent origin i.e. on
its properties. It was also noted that with increasing CO2 concentrations in the
simulated flue gas, it should increase the temperature of the calcination process.
Should be taken into the possibility of sorbent surface sintering,which results in a decrease in the sorbent sorption capacity.
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DOBÓR ħRÓDàA NAPĉDU
SPRĉĩARKI CO2 DLA REFERENCYJNEGO
BLOKU WĉGLOWEGO 900 MW
Paweá Pilarz, Tadeusz Chmielniak
Politechnika ĝląska w Gliwicach, Konarskiego 18, pawel.pilarz@polsl.pl,
tadeusz.chmielniak@polsl.pl
Proces wychwytu, transportu oraz skáadowania dwutlenku wĊgla (CCS – Carbon Capture
and Storage), który jest produktem emisyjnym duĪych instalacji energetycznych, wymaga kompresji tego czynnika do wysokich ciĞnieĔ, transportu rurociągowego do lokalizacji skáadowania
oraz wtrysku do stosownych formacji geologicznych. Transport rurociągowy duĪych iloĞci CO2
na znaczne odlegáoĞci uznaje siĊ za najbardziej racjonalny pod wzglĊdem ekonomicznym. Straty
ciĞnienia w drodze transportu na duĪe odlegáoĞci wymagają wysokich wartoĞci ciĞnienia wylotowego za sprĊĪarką CO2 rzĊdu 150 ÷ 200 bar. Dlatego teĪ istotnym jest zastosowanie sprawnego
procesu sprĊĪania z doprowadzeniem odpowiedniej mocy do sprĊĪarki. W rozdziale rozwaĪono
wariant napĊdu turbinowego oraz elektrycznego sprĊĪarki CO2 z uwzglĊdnieniem wpáywu Ĩródáa
napĊdu na wskaĨniki referencyjnego bloku wĊglowego 900 MW.

1. Wprowadzenie
Stacja sprĊĪania dwutlenku wĊgla jest projektowana w celu integracji z referencyjnym blokiem wĊglowym 900 MW (CCS-Ready) [2] spalającym wĊgiel
kamienny (rys. 1). Bez integracji z systemem wychwytu i sprĊĪania CO2 sprawnoĞü obiegu podstawowego wynosi 50,88%, sprawnoĞü brutto – 49,12%, a
sprawnoĞü netto – 47,65%. Rozdziaá przedstawia zmiennoĞü wskaĨników pracy
bloku wĊglowego w zakresie obciąĪenia 35 ÷ 100% przy uwzglĊdnieniu integracji bloku ze stacją kompresji CO2.
W wyniku przeprowadzonych analiz w zakresie optymalizacji termodynamicznej oraz systemowej dla róĪnych struktur instalacji sprĊĪania CO2 [4,5],
wyodrĊbniono kilka wariantów stacji kompresji dwutlenku wĊgla wychwyconego ze spalin referencyjnego bloku wĊglowego 900 MW:
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Wielostopniową, jednowaáową sprĊĪarkĊ promieniową z czterema sekcjami sprĊĪania: Ni = 66,84 MW;
OĞmiostopniową, promieniową sprĊĪarkĊ przekáadniową: Ni = 56,46 MW;
SzeĞciostopniową promieniową sprĊĪarką przekáadniową oraz pompĊ
z pompowaniem nadkrytycznym: Ni = 51,98 MW.

Rys. 17. Schemat referencyjnego bloku wĊglowego 900 MW poddanego analizie
wariantów podáączenia turbiny

Do analizy wpáywu Ĩródáa napĊdu sprĊĪarki na blok wĊglowy obrano
oĞmiostopniową promieniową sprĊĪarkĊ przekáadniową. Wybrano dwie moĪliwoĞci napĊdzania sprĊĪarki CO2 tj.: napĊd turbinowy oraz napĊd elektryczny.
Zastosowanie napĊdu turbinowego sprowadza siĊ do instalacji turbiny parowej
napĊdzanej czynnikiem pobieranym z cieplnego obiegu bloku wĊglowego.
WiąĪe siĊ to z koniecznoĞcią ingerencji w obieg cieplny w postaci poboru pary
wodnej. Przekazanie mocy realizuje siĊ za pomocą waáu áączącego turbinĊ z
pierwszą parą stopni sprĊĪania CO2. PrĊdkoĞü obrotowa waáu dla nominalnego
punktu pracy wynosi nt = 5847,2 obr./min. W przypadku silnika elektrycznego
prĊdkoĞü obrotowa waáu ns = 750 obr./min i jest to wariant nieingerujący w
strukturĊ obiegu cieplnego [6].

Dobór Ĩródáa napĊdu sprĊĪarki CO2 dla referencyjnego bloku…
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2. NapĊd turbinowy sprĊĪarki CO2
Wybrano dwa moĪliwe miejsca na pobór pary i skierowanie jej na turbinĊ
parową napĊdzającą sprĊĪarkĊ CO2:
x Rurociąg z parą za czĊĞcią wysokoprĊĪną prowadzący do wtórnego przegrzewu;
x Rurociąg z parą wtórnie przegrzaną prowadzący do czĊĞci ĞrednioprĊĪnej.
Do analizy wariantów posáuĪono siĊ programem Ebsilon® Professional [1],
w którym do obiegu bloku 900 MW wprowadzono rozdzielacz czynnika wraz z
kontrolerem, pozwalający na dobór strumienia pary do turbiny, w zaleĪnoĞci od
wymaganej mocy sprĊĪarki NSPR.
Po uwzglĊdnieniu strat mechanicznych sprĊĪarki (Șm = 0,99) moc turbiny
parowej powinna wynosiü NTN = 57,03 MW (w przypadku obciąĪenia bloku
100% oraz odseparowanego strumienia CO2 do sprĊĪarki ᒡCO2 = 156,43 kg/s
[6]). Taką teĪ moc zaáoĪono pierwotnie przy analizowaniu poszczególnych wariantów lokalizacji turbiny.

2.1. Wariant poboru z parociągu przed czĊĞcią ĞrednioprĊĪną
W pierwszym wariancie rozdzielacz pary umiejscowiono na rurociągu pary
przegrzanej przed czĊĞcią ĞrednioprĊĪną, gdzie para wodna ma wysokie parametry termodynamiczne. ParĊ wylotową z turbiny napĊdzającej (TN) sprĊĪarkĊ
CO2 (SPR CO2) skierowano do skraplacza (rys. 2).

Rys. 2. Doáączenie turbiny napĊdzającej (TN) sprĊĪarkĊ CO2 (SPR CO2) do rurociągu z parą
przegrzaną z wylotem do skraplacza
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Drugim zamodelowanym wariantem dla poboru pary wtórnie przegrzanej z
parociągu jest skierowanie czynnika za turbiną napĊdową do przelotni czĊĞci
ĞrednioprĊĪnej, czyli docelowo do czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny (NP) (rys. 3).

Rys. 3. Doáączenie turbiny napĊdzającej (TN) sprĊĪarkĊ CO2 (SPR CO2) do rurociągu z parą
przegrzaną z wylotem do czĊĞci niskoprĊĪnej (NP)

2.2. Warianty poboru z parociągu za czĊĞcią wysokoprĊĪną
Trzeci wariant dotyczy umieszczenia rozdzielacza strumienia czynnika na
rurociągu pary wylotowej z czĊĞci wysokoprĊĪnej, która powraca do kotáa
w celu wtórnego przegrzania czynnika. ParĊ wylotową z turbiny napĊdzającej
sprĊĪarkĊ CO2 wyprowadzono do skraplacza (rys. 4).

Rys. 4. Doáączenie turbiny napĊdzającej (TN) sprĊĪarkĊ CO2 (SPR CO2) do rurociągu z parą
za czĊĞcią wysokoprĊĪną (WP) z wylotem do skraplacza

Dobór Ĩródáa napĊdu sprĊĪarki CO2 dla referencyjnego bloku…

327
379
425

Ostatni brany pod uwagĊ wariant polega na poborze pary z rurociągu za
czĊĞcią wysokoprĊĪną oraz ponowne wprowadzenie jej do obiegu podstawowego w czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny (rys. 5).

Rys. 5. Doáączenie turbiny napĊdzającej (TN) sprĊĪarkĊ CO2 (SPR CO2) do rurociągu z parą
za czĊĞcią wysokoprĊĪną z wylotem do czĊĞci niskoprĊĪnej (NP)

3. Modelowanie wariantów lokalizacji turbiny parowej
Za pomocą programów Ebsilon® Professional [1] i MS Excel [3] przeprowadzono obliczenia w celu wyznaczenia wymaganej mocy turbiny oraz prĊdkoĞci obrotowej waáu áączącego sprĊĪarkĊ CO2 z turbiną [6]. Wykorzystano do
tego zaleĪnoĞü podobieĔstwa przepáywu gazu przez sprĊĪarkĊ z uwzglĊdnieniem zmian obciąĪenia bloku w zakresie 35 ÷ 100%. Zmiana obciąĪenia bloku
900 MW wpáywa na iloĞü wytwarzanego dwutlenku wĊgla, a zatem w zaleĪnoĞci od mocy bloku osiągane są róĪne strumienie CO2 do sprĊĪenia.
Obliczenia dotyczyáy czterech wybranych wariantów przyáączenia turbiny
parowej:
x Poboru pary przed czĊĞcią ĞrednioprĊĪną:
o Z powrotem pary do skraplacza (1),
o Z powrotem pary do czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny (2),
x Poboru pary za czĊĞcią wysokoprĊĪną:
o Z powrotem pary do skraplacza (3),
o Z powrotem pary do czĊĞci niskoprĊĪnej (4).
Z powodu zmiennego strumienia CO2 do sprĊĪenia – zaleĪnego od obciąĪenia bloku wĊglowego – naleĪaáo okreĞliü prĊdkoĞci obrotowe waáu pierwszej
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pary stopni sprĊĪania. PosáuĪono siĊ punktem pracy sprĊĪarki podanym w
[5]:ൌͷͺͶǡʹǤȀǢ ൌͷͶͷǡǢሶʹ ൌͳͷǡͶ͵ȀǢ
ሶʹ ൌͷͶǡͺͷ͵Ȁ.
Biorąc pod uwagĊ projektowe zaáoĪenia dla CO2 na wlocie do sprĊĪarki tj.:
mሶ CO2 =156,43 kg/s;
p=1,5 bar=150000 Pa; t=35Ԩ=308,15 K;
Przeliczono gĊstoĞü gazu ȡ (1), a na tej podstawie strumieĔ objĊtoĞciowy
ሶ (2):
ܸCO
2
ȡ=

p*M
= 2,58 kg/m3
R*T

ሶ
ܸCO
=
2

mሶ CO2
= 60,63 m3/s
ȡ

(1)
(2)

Obliczony strumieĔ objĊtoĞciowy CO2 (2) wykorzystano do dalszych przeliczeĔ w MS Excel [3] związanych ze zmianą prĊdkoĞci obrotowej waáu áączącego turbinĊ napĊdową z pierwszą parą stopni sprĊĪania. W obliczeniach
uwzglĊdniono zmianĊ strumienia dwutlenku wĊgla do sprĊĪenia, po doáączeniu
turbiny napĊdowej, zaleĪnego od obciąĪenia bloku wĊglowego. Zmiana obciąĪenia bloku i strumieni objĊtoĞciowych CO2 dla analizowanych wariantów integracji turbiny napĊdowej z obiegiem cieplnym przedstawiono w tab. 1.
ZauwaĪyü moĪna, Īe w przypadku wariantów (3) i (4), czyli dla poboru pary za czĊĞcią wysokoprĊĪną, wystĊpuje mniejszy strumieĔ CO2 do sprĊĪenia niĪ
w pozostaáych wariantach. Dzieje siĊ tak poniewaĪ czĊĞü pobranej pary nie
powraca do kotáa w celu przegrzewu. NiĪszy strumieĔ pary do osiągniĊcia parametrów wtórnego przegrzewu potrzebuje mniejszego strumienia paliwa, co
prowadzi do nieznacznego ograniczenia wytwarzanego CO2.
Korzystając z zaleĪnoĞci (3) podobieĔstwa przepáywu gazu przez sprĊĪarkĊ
[7] przeliczono prĊdkoĞci obrotowe waáu oraz wymaganą moc turbiny i sprĊĪarki dla zmiennego obciąĪenia bloku (tab. 2) (zaáoĪone sprawnoĞci:
Șmech = 0,99; ȘiTP = 0,88). NaleĪy jednak zastrzec, Īe podane wyniki są wartoĞciami przybliĪonymi, bez uwzglĊdniania liczby Macha dla wyĪszych prĊdkoĞci
obrotowych i liczby Reynoldsa dla niĪszych, z uwagi na maáe sprĊĪe oraz niezmienne parametry gazu na wlocie (t = 35 °C, p = 1,5 bar).
ܸଵሶ n1
=
ܸଶሶ n2

oraz

N1 n1 3
=൬ ൰
N2 n2

(3)
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Tabela 1. ZmiennoĞü strumienia CO2 do sprĊĪenia w zaleĪnoĞci od obciąĪenia bloku
i wariantu doáączenia turbiny

100%

ܸሶCO2 [m3/s]
bez CCS
60,98

ܸሶCO2 [m3/s]
wariant (1)
61,76

ܸሶCO2 [m3/s]
wariant (2)
62,83

ܸሶCO2 [m3/s]
wariant (3)
60,59

ܸሶCO2 [m3/s]
wariant (4)
59,78

90%

55,51

56,07

56,80

55,22

54,68

80%

49,96

50,36

50,84

49,76

49,40

70%

44,32

44,58

44,89

44,18

43,95

60%

38,58

38,75

38,93

38,49

38,35

50%

32,76

32,86

32,96

32,69

32,60

40%

26,78

26,83

26,89

26,74

26,69

35%

23,75

23,78

23,81

23,72

23,68

ObciąĪenie
bloku

Tabela 2. Obliczona prĊdkoĞü obrotowa waáu oraz moce sprĊĪarki i turbiny
w zaleĪnoĞci od obciąĪenia bloku
Wariant (1)
ObciąĪenie bloku

Wariant (2)

Wariant (3)

Wariant (4)

PrĊdkoĞü obrotowa waáu n [obr./min] /Moc sprĊĪarki NSPR /moc turbiny NTN
[MW]

100%

5955,6 59,7

60,3 6059,2 62,8

63,5 5843,5 56,3

56,9 5765,5 54,1

54,7

90%

5407,6 44,7

45,1 5478,0 46,4

46,9 5325,7 42,7

43,1 5273,2 41,4

41,8

80%

4856,3 32,3

32,7 4902,8 33,3

33,6 4798,6 31,2

31,5 4763,8 30,5

30,8

70%

4299,4 22,4

22,7 4329,0 22,9

23,1 4260,4 21,8

22,1 4238,2 21,5

21,7

60%

3736,8 14,7

14,9 3754,7 14,9

15,1 3711,7 14,4

14,6 3698,0 14,3

14,4

50%

3168,6

9,0

9,1

3178,8

9,1

9,2

3152,9

8,9

8,9

3144,3

8,8

8,9

40%

2587,8

4,9

4,9

2592,8

4,9

5,0

2579,1

4,8

4,9

2574,1

4,8

4,9

35%

2293,3

3,4

3,4

2296,6

3,4

3,5

2287,2

3,4

3,4

2283,7

3,4

3,4

Za pomocą programu Ebsilon® Professional [1] zamodelowano wpáyw doáączenia turbiny parowej napĊdzającej sprĊĪarkĊ CO2 na wskaĨniki analizowanego bloku 900 MW [2]. Zmienne obciąĪenie bloku wĊglowego ma istotny
wpáyw na zmianĊ parametrów pary i stĊĪenia CO2 w spalinach co przekáada siĊ
na zmianĊ sprawnoĞci obiegu (rys. 6).
Doáączenie turbiny parowej napĊdzającej sprĊĪarkĊ CO2 prowadzi do obniĪenia sprawnoĞci bloku. JednoczeĞnie wskaĨniki sprawnoĞci są zaleĪne od lokalizacji turbiny napĊdowej, wielkoĞci pobieranego strumienia pary wodnej (w
zaleĪnoĞci od obciąĪenia bloku) oraz miejsca powrotu tej pary do obiegu (do
czĊĞci niskoprĊĪnej lub skraplacza).
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SprawnoĞü netto Șnetto [%]

4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.3
4.3
35%

40%
Wariant 1

50%
60%
70%
80%
ObciąĪenie bloku 900 MW
Wariant 2

Wariant 3

90%

100%
Wariant 4

Rys. 6. Wpáyw lokalizacji turbiny napĊdowej na sprawnoĞü netto bloku 900 MW
przy zmiennym obciąĪeniu

SprawnoĞü netto jest najwyĪsza przy wariantach (1) i (3) dla obciąĪeĔ powyĪej 60%, gdzie zastosowano wylot pary do skraplacza. RóĪnica miĊdzy tymi
dwoma wariantami w sprawnoĞci jest niewielka i wynosi 0,1 p.p. sprawnoĞci
netto (dla obciąĪenia 100%) na korzyĞü wariantu (3) z poborem pary zza czĊĞci
wysokoprĊĪnej (Șnetto = 43,76%), jednak ta nadwyĪka maleje ze spadkiem obciąĪenia bloku do 70%, gdzie nastĊpuje redukcja róĪnicy. Nieznacznie wyĪsza
sprawnoĞü dla wariantu (3) wynika z mniejszego strumienia pary powracającej
do kotáa celem przegrzewu (mniejsze zuĪycie paliwa i mniejsza produkcja CO2
do wychwytu i sprĊĪenia), ale tylko w wariancie z wylotem do skraplacza. Przy
niskich obciąĪeniach zauwaĪyü moĪna zbieĪnoĞü sprawnoĞci dla wariantów (1),
(2) i (3). NajniĪszą sprawnoĞcią netto w caáym zakresie obciąĪeĔ charakteryzuje
siĊ wariant (4), gdzie wykorzystuje siĊ parĊ zza czĊĞci wysokoprĊĪnej powracającą do obiegu na wlocie do czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny gáównej. Ogólna tendencja spadku sprawnoĞci netto wraz ze wzrostem obciąĪenia bloku związana
jest ze zwiĊkszającym siĊ strumieniem dwutlenku wĊgla do sprĊĪenia. Przekáada siĊ to na koniecznoĞü zwiĊkszenia mocy turbiny napĊdowej sprĊĪarki CO2, a
co za tym idzie zwiĊkszenia strumienia pary pobieranej z obiegu cieplnego bloku.
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4. NapĊd elektryczny sprĊĪarki CO2

SprawnoĞü netto [%]

Zastosowanie silnika elektrycznego w celu napĊdzania sprĊĪarki wychwyconego dwutlenku wĊgla pozwala ominąü ingerencjĊ w obieg parowy bloku
wĊglowego 900 MW [2], jaka ma miejsce w wariancie napĊdu za pomocą turbiny parowej. ZaáoĪenia do analizy są zbieĪne do tych z obliczeĔ dla turbiny
parowej. Wykorzystano dane dla punkt pracy sprĊĪarki [5]:
n = 750 obr./min; Nspr = 56456,6 kW; mሶ CO2 =156,43 kg/sǤZ równania (2) obliczono strumieĔ objĊtoĞci CO2 Vሶ CO2 =60,63 m3/s.
NastĊpnie skorzystano z zaleĪnoĞci (3) podobieĔstwa przepáywu gazu przez
sprĊĪarkĊ [7], bez uwzglĊdniania na obecnym etapie liczby Ma dla wyĪszych
prĊdkoĞci obrotowych i liczby Re dla niĪszych. Przeliczono prĊdkoĞci obrotowe
waáu gáównego oraz wymaganą moc sprĊĪarki i silnika dla zmiennego obciąĪenia bloku (sprawnoĞci zaáoĪone dla silnika elektrycznego Șmech = 0,99; Șel =
0,988). Dane obliczone za pomocą MS Excel [3] i Ebsilon® Professional [1]
umieszczono w tab. 3. PrĊdkoĞü obrotowa n zawiera siĊ w przedziale 291 do
747 obr./min zaleĪnie od obciąĪenia bloku i iloĞci generowanego strumienia
CO2 do sprĊĪenia. Obroty silnika elektrycznego naleĪy regulowaü za pomocą
przemiennika czĊstotliwoĞci. Wymagana moc silnika elektrycznego Nel dla obciąĪenia 100% wynosi 56,5 MW i jest to moc nieznacznie mniejsza niĪ w przypadku wariantu (3) turbiny napĊdowej, gdzie wymagana moc turbiny NTN =
56,9 MW.
Zestawiono sprawnoĞci netto bloku 900 MW dla trzech wariantów: bez
sprĊĪarki CO2, ze sprĊĪarką napĊdzaną turbiną parową – wariant (3) oraz ze
sprĊĪarką napĊdzaną silnikiem elektrycznym (rys. 7).
4.8
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
35%

40%

Bez sprĊĪarki CO2

50%
60%
70%
80%
ObciąĪenie bloku 900 MW
Silnik elektryczny

90%

100%

Turbina parowa (wariant 3)

Rys. 7. SprawnoĞü netto bloku 900 MW dla wybranych instalacji napĊdzania sprĊĪarki CO2
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Zastosowanie silnika elektrycznego do napĊdzania sprĊĪarki prowadzi do
obniĪenia Șnetto bloku wĊglowego o kilka p.p. z porównaniem z blokiem bez
sprĊĪania CO2. UĪycie elektrycznego napĊdu pozwala osiągnąü wyĪszą Șnetto niĪ
dla wariantu z napĊdem turbinowym w zakresie 70 ÷ 100% obciąĪenia bloku
wĊglowego. Natomiast wariant (3) turbiny parowej osiąga wyĪszą Șnetto ukáadu
dla obciąĪeĔ poniĪej 70%.
Tab. 3. Wyniki obliczeĔ dla wariantu sprĊĪarki CO2 napĊdzanej silnikiem elektrycznym
ObciąĪenie
bloku

PrĊdkoĞü obrotowa waáu
n [obr./min]

Moc sprĊĪarki
Nspr [MW]

Moc silnika
elektrycznego
Nel [MW]

100%

747

55,8

56,5

SprawnoĞü
netto bloku
900 MW
Șnetto [%]
44,38

90%

680

42,1

43,2

44,48

80%

612

30,7

32,5

44,67

70%

543

21,4

23,5

44,72

60%

473

14,1

16,5

44,78

50%

401

8,6

11,4

44,85

40%

328

4,7

7,7

44,71

35%

291

3,3

6,1

44,52

5. Podsumowanie
Obliczenia polegaáy na zamodelowaniu dwóch Ĩródeá napĊdu sprĊĪarki CO2
oraz ich wpáyw na wskaĨniki referencyjnego bloku wĊglowego 900 MW. Wybrano dwie moĪliwoĞci: napĊdzanie za pomocą turbiny parowej zintegrowanej z
obiegiem cieplnym bloku oraz zasilanie za pomocą silnika elektrycznego.
Zaprezentowano cztery warianty integracji parowej turbiny napĊdowej z
obiegiem cieplnym. NajwyĪszą sprawnoĞü netto obiegu w caáym zakresie obciąĪeĔ bloku uzyskano dla wariantu (3), tj. dla turbiny pobierającej parĊ z rurociągu za czĊĞcią wysokoprĊĪną oraz z powrotem pary do skraplacza.
W zaleĪnoĞci od obciąĪenia bloku oraz iloĞci strumienia CO2 do sprĊĪenia, moc
turbiny regulowano za pomocą zmiany strumienia pobieranej pary.
Przeanalizowano równieĪ wpáyw zastosowania silnika elektrycznego jako
Ĩródáa napĊdu sprĊĪarki CO2 na wskaĨniki bloku 900 MW. Z uwagi na zmienny
strumieĔ CO2 do sprĊĪenia zaleĪny od obciąĪenia bloku, naleĪy zastosowaü
przemiennik czĊstotliwoĞci do regulacji prĊdkoĞci obrotowej silnika.
Porównując wykresy sprawnoĞci netto dla obu Ĩródeá napĊdu sprĊĪarki
dwutlenku wĊgla moĪna zaobserwowaü, Īe dla obciąĪeĔ bloku  70% wyĪsze
wartoĞci osiąga instalacja z silnikiem elektrycznym. Zastosowanie turbiny pa-
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rowej (wariant 3) pozwoliáo osiągnąü wyĪszą sprawnoĞü netto dla obciąĪeĔ
poniĪej 70%. MoĪna stwierdziü, Īe zastosowanie silnika elektrycznego jako
Ĩródáa napĊdu stacji sprĊĪania CO2 jest rozwiązaniem bardziej optymalnym pod
wzglĊdem sprawnoĞci netto, a dodatkową zaletą jest brak koniecznoĞci dodatkowej ingerencji w obieg parowy bloku, co przekáada siĊ na niĪsze koszty inwestycyjne.
PODZIĉKOWANIA
Przedstawione w rozdziale wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.
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MODELING OF WASTE HEAT
RECOVERY PROCESS WITH CONDENSATION
Krzysztof Polko
Zakáad Mechaniki i Systemów Energetycznych, Wydziaá Mechaniczno-Energetyczny,
Politechnika Wrocáawska, WybrzeĪe WyspiaĔskiego 27, 50-370 Wrocáaw,
e-mail: krzysztof.polko@pwr.edu.pl
The chapter presents a calculation methodology of condensing heat exchanger flue gaseswater, used for waste heat recovery from exhaust gases in coal fired power unit. Computations
base on Colburn-Hougen’s mathematical model. There was performed a modification of this
model, basing on Mollier’s diagram, involving the addition of formulas that calculates value of
flue gases humidity ratio at given temperature. Basing on above model modification, author
worked out the algorithm of computations of heat exchanger installed in flue gases duct in lignite
power plant.

1. Introduction
The problem of waste heat recovery from exhaust flue gases is interest issue
due to increase in power plant efficiency associated with waste heat utilization
[14]. In last two decades, commercial technology of waste heat recovery from
flue gases began to develop and the best methods of its utilization have been
performed [13]. Today, there are no new coal fired power plants without waste
heat recovery from flue gases units [12]. According to author’s knowledge, in
no coal-fired units flue gases temperature is lowered below dew point. For
greater heat flux recovery, there is a need to install heat exchanger with condensation of water vapor contained in exhaust gases.
The purpose of article is to present a methodology of calculations of condensing heat exchanger, used for waste heat recovery from flue gases in lignite
power plant.
Modeling of heat transfer process with condensation of water vapor contained in flue gases is complicated by the fact that condensation takes place in
presence of inert gases. In the present case these gases are: CO2, CO, SO2, N2
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and O2. Additionally, heat transfer process consists of: heat flow between flue
gases having temperature Tg and condensate with interface temperature Ti, and
also steam mass diffusion due to difference in steam concentration in main
stream yH2O and at the interface yi.
A. Colburn and O. Hougen developed [3] a methodology of computation of
condensing heat exchanger. This method bases on discretization of heat exchanger surface. The reason of discretization is changing heat transfer coefficients, temperature differences, heat fluxes etc. in consecutive points of exchanger. Classis Colburn-Hougen method bases on Colburn-Hougen equation
solving by trial and error method, which isn’t convergent. In addition, water
vapor mass flow at the outlet of heat exchanger is assumed initially, but not
calculated, so both cooling water mass flow, condensate mass flow, and overall
heat flux transferred to water must be verified.
In 2010 K. Jeong, E. Levy et al. [8], basing on Colburn-Hougen model,
worked out an analytical model of cross-flow heat exchanger with condensation
of water vapor in flue gases. During heat transfer area calculations, condensate
heat resistance was omitted. It caused inaccurate overall heat transfer coefficient
determination from flue gases to water.
In this chapter mathematical model of shell-and-tube heat exchanger was
developed. Author used some formulas from models [3, 7, 8, 10]. It was assumed that overall heat transfer process consists of two sub-processes: flue gases cooling without condensation of water vapor until steam dew point Tdew
occurs and flue gases cooling with condensation. In opposite to [7, 8], Mollier’s
diagram was added to calculate flue gases humidity ratio X and condensate
mass flux qmk. In relation to [8], author created another method for Lewis
number calculation. Till now, in literature, a constant value of Lewis number
was assumed [1, 8]. Thus Chapman-Enskog theory, having a limit to calculate
mass diffusion coefficient D for two-component mixtures, was extended by
introducing the hypothesis of proportionality of Lewis number Le to flue gases
molar fractions. Significant achievement of author was working out an algorithm of heat exchanger computations, basing on above modifications.

2. Mathematical model
2.1. Assumptions
Following assumptions were utilized in computations:
x heat flux is steady and one-dimensional;
x heat exchanger is shell-and-tube with cross flow;
x flue gases are flowing across smooth cooper vertical tubes with cooling water inside;
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x filmwise condensation of steam present in flue gases happens when flue
gases temperature is equal to steam dew point Tdew. Condensation takes
place only on surface of tubes;
x flue gases cooling process takes place in constant pressure p;
x cooling water mass flow in tubes qmw is constant;
x condensate doesn’t evaporate;
x heat losses from heat exchanger to environment are equal to zero.
Scheme of heat exchange process is presented in Fig. 1.

Fig. 1. Scheme of overall heat transfer process

One section of condensing heat exchanger is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Control volume with heat-flow parameters used in computations
for one cell of heat exchanger
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2.2. Model of heat transfer without water vapor condensation
Cooling flue gases process without condensation continues until gases temperature Tg reaches dew point Tdew. Water steam mass flow qmH2O, and also wet
flue gases mass flow qmspm, don’t change. The process takes pace with constant
flue gases humidity ratio X.
Overall heat flux Q transferred from flue gases to water consists only sensible heat from dry flue gases and water vapor:
Qj

q mspm  c p_spm (Tg_in )  Tg_in  c p_spm (Tdew )  Tdew

(1)

where Tg_in – flue gases temperature at the inlet of heat exchanger.
Heat balance differential equation for water and flue gases is as follows:
Į g  (Tg  Ts )  dA q mw  c p_w (Tw )  dTw

Į w  (Ts  Tw )  dA

(2)

where: Ts – average tube wall temperature;
Tw – cooling water temperature;
Tg – flue gases temperature;
Įw – heat transfer coefficient from tube wall to water;
Įg – heat transfer coefficient from exhaust flue gases;
qmw – cooling water mass flow;
Heat transfer coefficient from flue gases Įg was determined from calculation formula for Nusselt number Nu for pipe not covered with condensate layer
[8]:
Nu

0,27  Re 0 , 63  Pr 0 ,36

(3)

2.3. Model of heat transfer with water vapor condensation
Since the occurrence of condensation, water vapor mass flow qmH2O and, at
the same time, wet flue gases mass flow qmspm decrease lengthwise of heat
exchanger according to mass balance equation:

q mspm q mg  q mH2O q mg  X  q mg

(4)

Colburn-Hougen equation is here of the form:

Į g  (Tg  Ti )  rH2O  k m  (yH2O  yi ) k  (Tg  Tw ) q mw  c p_w 

dTw
dA

(5)

The most important modification of Colburn-Hougen model, proposed by
author, was to develop the calculation methodology of equations to determine
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water vapor mole fraction in bulk yH2O using humidity ratio X from Mollier’s
diagram. Humidity ratio is, in addition to temperature and pressure, the third
parameter of state of flue gases. It is defined as the ratio of water vapor mass
flow to inert gases mass flow [9]

X

q mH2O
q mg

M H2O p H2O

M g p  p H2O

(6)

where: pH2O – water vapor partial pressure in function of flue gases temperature
Tg, determined by approximation formula [5], MH2O, Mg – molar mass of water
vapor and inert gases.
Then condensate mass flux is equal to

q mk

q mg  (X1  X 2 )

(7)

where X1, X2 – flue gases humidity ratio at the inlet and outlet of exchanger.
So water steam molar fraction in bulk yH2O is

y H2O

q mH2O
q mH2O  q mg
q mH2O
§
·
¨1
¸
q mH2O  q mg
q mH2O
¨
¸

M H2O  ¨
Mg
(q mH2O  q mg )M H2O ¸
¨¨
¸¸
©
¹

(8)

According to proposed modification, Colburn-Hougen equation can be
solved by algebraic method, without using of successive approximations method. In this equation, there is exactly one unknown – condensate interface temperature Ti.
Saturation temperature drop, determined by approximation formula [5], due
to condensing water vapor and decreasing steam partial pressure pH2O, influences on molar fraction of uncondensed steam at the interface (Antoine equation [2]) :

y

i

ª
3799,89 º
»
exp«16,262 
T
 226,35 »
«¬
dew
¼
1000 
p atm

(9)

Heat transfer coefficient from flue gases Įg was calculated by formula [4]:
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Įg

2
3
11,36 §¨ Ȝ k ȡ k (ȡ k  ȡ H2O )g rH2O ·¸ 4 §¨ vspmȡspmĮ g, n
3 ¨© 4ȝ k (Tdew  Tw )b ¸¹ ¨© g Ȝ k ȡ k

·
¸
¸
¹

0,08

Nu  0,58

(10)

In mathematical model author also developed a procedure for calculating
flue gases Lewis number directly from its definition. According to ChapmanEnskog’s theory [6], the value of diffusion coefficient of water vapor in one flue
gases component is equal to
2

§ Tg  273,15 · 3
¸¸
D H2O (D; T; Tg ) D(T)  ¨¨
T
©
¹

(11)

where D(T) – water vapor diffusion coefficient in each flue gases component in
temperature T, given in Tables [9].
The above formula is limited to binary mixtures. Thus, for exhaust gases,
being a multi-component mixture, there was proposed a hypothesis of proportionality of diffusion coefficient for molar fractions of each gaseous component.
According to this hypothesis, formula for flue gases Lewis number is as follows:
§ y CO2  D H2O (0,202  10 4 ; 307,4; Tg ) y N2  D H2O (0,293  10 4 ; 298,2; Tg )
Le ¨


¨ Ȟ spm (Tg )  (y CO2  y N2  y O2 )
Ȟ spm (Tg )  (y CO2  y N2  y O2 )
©
y O2  D H2O (0,282  10 4 ; 308,1; Tg ) ·
¸  Pr 1
Ȟ spm (Tg )  (y CO2  y N2  y O2 ) ¸¹

(12)

The value of flue gases Lewis number is necessary to determine the mass
transfer coefficient [8]:

km

§ 1  yi ·
¸¸
Į g  M H2O  ln¨¨
© 1  y H2O ¹
c p_g  M spm  (y H2O  y i )  Le

2

(13)
3

Overall heat flux Q transferred to water is composed of: sensible heat flux
from dry flue gases, sensible heat flux from water steam, latent heat flux and
heat flux from cooling condensate. Then
Q q mspm_in  c p_spm (Tdew )  Tdew  q mspm_out  c p_spm (Tg_out )  Tg_out 
 rH2O  q mk  q mk  c p_w  (Tdew  Tg_out )

(14)
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In above formulas, physical properties of fluids (flue gases, vapor, condensate and cooling water) were calculated with utilization of approximation formulas [5].

3. Algorithm of computations
The developed algorithm for condensing heat exchanger calculations is basing on modification of Colburn-Hougen model proposed in previous chapter.
Scheme of computation procedure is divided into four sub-procedures corresponding to mathematical model:
x initial computations;
x iterative calculations without condensation of water steam;
x iterative calculations with condensation of water steam;
x final computations.
The aim of initial procedure is to evaluate flue gases composition at the inlet and outlet of heat exchanger, cooling water mass flow qmw, number of tubes
in one row n and temperature of water Tgr in point of heat exchanger, where
condensation of water vapor takes place.
Other procedures are used to determine all thermal and flow parameters in
each section of heat exchanger. The essence of calculation of each heat exchanger cell is to determine the increase of heat transfer surface area divided
into cooling water temperature change dA/dTw, corresponding to assumed
steady flue gases temperature decrease ǻTg. In subsequent computational cells,
flue gases temperature Tg decreases until the achievement of dew point Tdew,
which interrupts the computations of heat exchanger section without condensation. The calculation procedure of heat exchanger section with condensation
extends until flue gases temperature Tg reaches assumed value at the outlet
Tg_out.
Final computations lead to evaluation of overall heat transfer area A, heat
exchanger length L etc. Algorithm of calculations performed by each procedure
is shown in Fig. 3–5.
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Fig. 3. Algorithm for procedure of initial computations
a)

b)

Fig. 4. Procedure of computations of heat exchanger section: (a) without water vapor
condensation; (b) with water vapor condensation
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Fig. 5. Algorithm for procedure of final computations

4. Results and discussion
Fig. 6 shows heat exchanger geometry and assumed parameters.

Fig. 6. Assumptions for example

Other input data for calculations is flue gases temperature drop in each cell
ǻTg = 2 K. Mole fractions of gaseous components for lignite are: yCO2 = 0,1211,
ySO2 = 0.0025, yO2 = 0,0266, yN2 = 0,5943, yH2O = 0,2484. Assumed flue gases
mass flow corresponds to 50% exhaust gases mass flow in lignite fired power
unit with power equal to 900 MWel.
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Total heat transfer surface area A was determined as a result of numerical
integration of expression dA/dTw, meaning heat transfer surface area needed to
heat water by 1 K, as a function of water temperature Tw (Fig. 7).

Fig. 7. Increase of heat transfer surface area dA/dTw in dependence on cooling
water temperature Tw

Fig. 8 shows the dependence of heat transfer surface A on cooling water
temperature Tw decrease. This graph is general solution of differential equations
(2) and (5). Overall heat transfer area, which was determined by numerical calculations, equals A = 35834,8 m2.

Fig. 8. Heat transfer surface area A in dependence on cooling water temperature Tw

To validate the algorithm of computations, a comparison of heat exchanger
calculations was performed by using presented algorithm (Tab. 1) and classical
Colburn-Hougen method (Tab. 2).
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Table 1. Results of heat exchanger computations by modified Colburn-Hougen method
Cell
Tg, °C
Tw, °C
qmk, kg/s

0
65,1
59,2

1
62
40,2

2
60
32,7

3
58
26

4
56
20

–

9,07

8

7,05

6,25

Q, MW
dA/dTw,
2
m /K

–

22,9

20,3

18

16,1

439,7

138,88

117,7

105,9

96,2

Final results

Ȉqmk = 30,37
kg/s
ȈQ = 77,3 MW
2
A = 7011,65 m
L = 2,88 m

Table 2. Results of heat exchanger computations by classical
Colburn-Hougen method
Cell
Tg, °C
Tw, °C
qmk,
kg/s
Q, MW
dA/dTw,
2
m /K

0
65,1
59,2

1
62
41

2
60
31,7

3
58
24,6

4
56
20,1

–

7,9

10

7,5

4,7

–

20,1

25,2

19,1

12,3

439,7

143,6

114,3

102,2

96,3

Final results

Ȉqmk = 30,1 kg/s
ȈQ = 76,7 MW
2
A = 6987,58 m
L = 2,9 m

Error analysis of two calculation methods was also conducted. Several
comparative variables were selected for each computational cell of heat exchanger section with condensation: water temperature Tw, condensate mass
flow qmk, heat flux Q and increase of heat transfer area dA/dTw. Finally: total
condensate mass flow, overall thermal power, heat transfer surface area A and
heat exchanger length L were compared.
The largest calculations uncertainty (about 6%) was obtained in result of
condensate mass flow qmk determination in each cell. This discrepancy is due
to the fact that in computations by classical Colburn-Hougen method, water
vapor partial pressure in each cell of heat exchanger is assumed, not calculated.
Computations error in final results is not greater than 1%, which leads to the
conclusion about correctness of developed algorithm.

5. Concluding remarks
1. Preformed computations confirmed that the proposed modification of Colburn-Hougen method allows for solving Colburn-Hougen equation by algebraic method. It highly simplified heat exchanger calculations.
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2. Calculations of flue gases Lewis number by proposed method gave values of
this parameter in range of 0,7÷0,75. This calculated values are similar to
those constant values assumed in literature references.
3. Basing on numerical computations of heat exchanger part with condensation
by using classical and modified Colburn-Hougen method, it was found a
good agreement between values calculated by both methods. It allowed confirmed the correctness of developed algorithm of computations.
References
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

Al-mutawa N.: Experimental Investigations of Frosting and Defrosting of Evaporator Coils at
Freezer Temperature, Rozprawa doktorska, The University of Florida, 1997.
Antoine C.: Tensions des vapeurs; nouvelle relation entre les tensions et les températures,
Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Science 107, s. 681–837, 1888.
Colburn A., Hougen O.: Design of cooler condensers for mixtures of vapors with noncondensing gases, Ind. Eng. Chem. 26, s. 1178-1182, 1934.
Fuks S.: Teplootdaca pri kondensacji dvizuscegosja para v gorizontalnom trubnom puckie, Tieploenergetika, 4(2), s. 35-38, 1957.
Glück K.: Zustands- und Stoffwerte. Wasser. Dampf. Luft. Verbrennungsrechnung, Verlag für
Bauwesen GmbH. Berlin, 1991.
Incropera F., DeWitt D.: Fundamentals of heat and mass transfer. 4th edition. John Wley and
Sons, 1996.
Jeong K.: Condensation of water vapor and sulfuric acid in boiler flue gas, Rozprawa doktorska,
Lehigh University, 2009.
Jeong K., Kessen M., Bilirgen H., Levy E.: Analytical modeling of water condensation in condensing heat exchanger, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 53, s. 2361-2368,
2010.
Kalinowski E.: Termodynamika, Wydawnictwo Politechniki Wrocáawskiej, Wrocáaw, 1994.
Nusselt W.: Die Oberflaechenkondensation des Wasserdampfes, Z.Ver. Dtsch. Ing 60, s. 541552, 1916.
Polko K.: Modelowanie procesu odzysku ciepáa odpadowego spalin wylotowych, Rozprawa
doktorska, Politechnika Wrocáawska, Raport serii PREPRINTY nr 35/2012, Wrocáaw, 2012.
Rataj Z., Walewski A., Wojnar W.: Maksymalizacja stopnia wykorzystania potencjaáu energii
odpadowej spalin kotáów w nowoczesnych blokach – ocena sprawnoĞci i bilansowanie, VIII
Konferencja Kotáowa ’98. Aktualne Problemy Budowy i Eksploatacji Kotáów, Tom 3, s. 31-461,
1998.
Webb R., Wanniarachchi A.: The effect of non-condensible gases in water chiller condensers –
literature survey and theoretical predictions, ASHARE Trans. 80, s. 142-159, 1980.
Wójs K., Szulc P., Redzicki R., Gadowski J.: Odzysk ciepáa odpadowego spalin do podgrzewu
regeneracyjnego bloku energetycznego, Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki
Páynów Politechniki Wrocáawskiej, Nr 56, s. 421-428, 2000.

ON-LINE DIAGNOSTICS AND SELFTUNING METHOD FOR THE FLUIDIZED BED
TEMPERATURE CONTROLLER
Jan Porzuczek
Cracow University of Technology, Institute of Thermal Engineering and Air Quality Protection,
Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, porzuk@pk.edu.pl
The chapter presents the method of on-line diagnostics of the bed temperature controller for
the fluidized bed boiler. Proposed solution is based on the methods of statistical process control.
Detected decrease of the bed temperature control quality is used to activate the controller selftuning procedure. The algorithm that provides optimal tuning of the bed temperature controller
was also proposed. The results of experimental verification of the presented method was attached.
Experimental studies were carried out using the 2MW bubbling fluidized bed boiler.
Nomenclature
e
eacc
Ko
Kp
s
T1,T2,T3
Td
Ti
u
umax

- control error, K
- upper acceptable limit of control error, K
- proportional gain of the process model, K/%
- proportional gain of the controller, - Laplace operator, - time constant of the process model, s
- derivative time, s
- integral time, s
- control signal, %
- maximum value of control signal, %

Greek symbols

D
-z
O
V
Vacc
W

- weighting coefficient, - bed temperature, oC
- tuning method coefficient, - standard deviation, K
- upper acceptable limit of standard deviation, K
- transport delay of the process model, s
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1. Introduction
In small, autonomous heating systems (e.g. for housing estate or factory)
fluidized bed boilers are increasingly being considered nowadays as an alternative to withdrawals from use of stoker-fired boilers. As the main reason is
thought to be the possibility of efficient combustion of low quality (and therefore cheap) fuels while reducing emissions of substances such as SO2 and NOx
to the atmosphere. In prospect of rising fuel prices and rigorous requirements
for emission standards, these advantages can contribute to dissemination of this
technology. High quality of combustion in a fluidized bed, defined as efficiency
maximization at the lowest possible emission rates, is expected to be provide by
properly designed and tuned automatic control system.
The bed temperature is known to be one of the fundamental parameters of
the fluidized bed boilers operation. Both the efficiency of energy conversion
and emission parameters are depend on bed temperature [2] thus the need for its
proper control is essential. The lower limit of the bed temperature (700-750 °C)
is determined by increase emission of the CO and hydrocarbon (CxHy), and
thus decrease the efficiency of energy conversion. There is also possibility of
interruption of combustion process. The upper limit of the bed temperature
(950-1000 °C) is the limit of ash melting point. Exceeding this value threatens
the possibility of formation the bed material agglomeration and even interrupt
of the fluidization. Depending on the sort of fuel burned and additional process
conditions (e.g. use of reacting substances for desulphurization), this range may
be further limited. For example when limestone is use for flue gas desulphurization, bed temperature should be maintained at 850 °C because at this temperature sulfur capture efficiency is highest. Time-varying properties of the fuel
(e.g. calorific value or moisture content) increase the difficulty of effective control of bed temperature contributing to the occurrence of high amplitude oscillation. This phenomenon can be significantly reduced by the use of control algorithms that are able to adapt to the non-stationary nature of the process.
The issues of automatic control of fluidized bed boilers have been widely
discussed in scientific studies. The detailed review of automatic control methods for fluidized bed boilers was presented in monograph [14]. The most common approach, reported in scientific publication, is based on fuzzy logic
[1,5,8,9]. Some of commercial DCS (Distributed Control System), e.g.
metsoDNA (Fluidized Bed Boiler Combustion Optimizer) [17] developed by
MetsoAutomation also use fuzzy logic. Although, fuzzy logic controllers, like
other so-called ‘soft computing’ solutions: artificial neural networks [3,10] or
genetic algorithms [6], allow to achieve potentially a higher control quality but
their practical application is at least difficult. The effects of newly developed
methods are usually being compared to the classical PID control. Unfortunately,
in most studies this comparisons are based solely on computer simulations, not
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verified experimentally. Furthermore, it is hard to justify comparing a newly
developed method with operation of the PID controller tuned by the oldest
known methods: Ziegler-Nichols [1]. By now there are more than 1000 rules
known for tuning PID controllers [13]. It allows the selection of a proper method for more precise shaping the characteristics of the automatic control system.
Likewise, they are not computationally complex which allows their practical
application even in relatively simple systems based on PLC (Programmable
Logic Controller). The aim of this chapter is to demonstrate that it is possible
the significant improvement in the quality of the bed temperature control using
a simple adaptive algorithm, performing tuning of the classical PID controller in
case of decline in the control quality.

2. On-line diagnostics of the bed temperature controller
The primary task for the controller is tracking the bed temperature setpoint,
therefore, it is required to adjust the static control error as close to zero as possible. In the absence of disturbances the above-mentioned requirement is met for
each stable control systems comprising an integrator. In real systems which are
always exposed to disturbances the statistical parameters of the error signal are
often being analyzed. In the presence of disturbances it is usually required that
the absolute mean value of the control error (for the period To) was not greater
than the acceptable limit (1):
e

1
To

t  To

³ e t dt d e

acc

(1)

t

The standard deviation of the error signal should not exceed the acceptable
value (2):

V (e) d V acc (e)

(2)

The requirements formulated in (1) and (2) are of static character thus they
do not allow to infer about the trend of statistical parameters of the control error
which are the measure of the process quality. In the issues of statistical process
control (SPC) there are known methods (first introduced by W. A. Shewhart in
the thirties of the last century) allowing to track the changes in the statistical
parameters of the process [12]. These methods provide an objective assessment
of whether a process is subject to an acceptable variation or starts behaving
‘abnormally’. In this study, to reflect the variations of control error, it is proposed the use of the Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) which
can be described by the equation (3).
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EWMAi

(1  D )  EWMAi 1  D  ei

(3)

This indicator is calculated after each (i-th) measurement, based on the previous average value (EWMAi-1), and the current error value (ei). The parameter
Į(0,1), determines the rate of decrease in the weight of the previous value.
Using the EWMA it was examined the ability to detect decline in the quality of
the process. It was assumed the value ± 10K as the acceptable error limit exceeding of which the control performance is regarded as unacceptable. The value of the adopted threshold results of operating experience. It is difficult to
achieve significantly lower values of average control error during combustion of
typical solid fuels. On the other hand, the higher value of the threshold could
have negative impact on boiler efficiency and the emission factors. The graph
(Figure 1) shows an example of the bed temperature control error and its averaged values for Į=0.005 and Į=0.001. The appearance of high amplitude oscillations can be seen after t0 as well as the resulting change of averaged error. It
was found that the cause of this phenomenon was the change of fuel consignment. This is a typical case of situation requiring adjustments of the controller.
The boiler, working near the stability limit, is exposed to uncontrolled growth
of control error and consequently the risk of an emergency shutdown. As can be
seen, the quickness of disturbance detection is significantly dependent on the
value of Į. For the Į=0.005 exceeding the limit was 63 s after the disturbance
while for Į=0.001 detect of quality deterioration occurred after 454 s.
10

Error e(t) [K], EWMA [K]

0

-10

-20

-30

-40

-50

Error e(t)
EWMA, D = 0.001
EWMA, D = 0.005
zero line
10K limit
t0 +63s

+454s

Time [s]

Fig. 1. The parameter D influence on the rate of detection of the control quality decrease
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Since the situation may occur in which the oscillation amplitude of control
error increasing significantly but the average value is close to zero (which is
also a symptom of improper operation) it was necessary to introduce the indicator describing the change in dispersion of results around the mean value. In
analogy to equation (3), for the evaluation of the mean deviation of e(t) the indicator EWDEV can be proposed (4).
EWDEVi

(1  D )  EWDEVi 1  D  (ei  EWMAi ) 2

(4)

The graph (Figure 2) shows an example of the bed temperature control error
and calculated EWDEV indicator (for Į=0.005). For this indicator 5K limit was
taken as the threshold value. In the presented example, disturbance detection
using EWDEV turned out to be 41 s faster than using EWMA. Nonetheless,
exceeding whichever indicator is a symptom of incorrect operation of the control system and should lead to a manual or automatic tuning of the controller.
EWMA

Error e(t) [K], EWMA [K]

10
0
-10
-20
-30
-40

Error e(t)
EWMA
zero

-50
4 000

6 190

DEVIATION

14
12

7 500

EWDEV
+5K limit

EWDEV [K]

10
8
6
4
2
0
4000

6149
Time [s]

Fig. 2. EWMA and EWDEV during the exemplary test run
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3. The model of fluidized bed furnace and its identification
Design of the fluidized bed temperature controller has to be preceded by
analysis of bed temperature dependence on other process parameters. Obviously
unreasonable (and virtually impossible) would be to create a model describing
all the complex processes and reactions occurring in the fluidized bed and its
surroundings. It is necessary only to indicate the fundamental relationships. In a
broader sense, such representation implement multidimensional models MIMO
(Multiple Input Multiple Output). These models may have a typical form of
transfer function matrix [15,16], or use other methods for creating non-linear
models, such as genetic algorithms [6] or artificial neural networks [3]. Multidimensional approach, regardless of the methods used, is characterized by significant computational complexity and at the moment cannot be realized in the
typical industrial PLC controller. In this practical matter it may be better to use
SISO (Single Input Single Output) model, which parameters would be estimated
in the current process conditions and recalculated subsequently after detection
of the control quality decrease. Since the PID controller settings are based on
the estimated model parameters, this will allow adaptation of the control system
to non-stationary nature of the process.
From the perspective of process engineering fluidized, a bed boiler is a
chemical reactor in which the series of chemical reactions and heat exchange
processes occur. However, the bed temperature control is typically carried out
by changing the flow rate of the fuel. It can be seen that step increase of the fuel
flow rate will virtually immediate increase the heat flux needed to evaporate the
moisture contained in the fuel and heat the fuel up to ignition. Therefore, in the
initial phase of the reaction bed temperature will decrease. The value of this
drop will be highly dependent on the fuel properties and will be deeper in case
of higher moisture content and non-combustible solids in the fuel. Endothermic
reactions (e.g. gasification of fuel or limestone sorbent calcination) occurring in
the bed after introduction of fuel also affect the bed temperature response. After
ignition of fuel a surplus of combustion heat flux leads to increase in temperature and establish a new equilibrium state.
Lixia et al. [11] proposed a representation of the dynamics of the bed temperature change, caused by the change of the fuel flow rate, by the transfer function model in the form of (5). In the considered narrow range of temperature
variation and assuming the invariability of other process parameters, the model
has been verified e.g. in [1,5,6,14].
GP ( s )

Ko 

(1  T3s )
 exp(W s )
(1  T1s )(1  T2 s)

(5)
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It is linear, stationary and non-minimum phase model [7] which time constants: T1, T2, T3 do not have a direct physical interpretation, however, their
values strictly depend on: the characteristics of the fuel, the thermal capacity of
the bed and the heat exchange conditions. The transport delay W is the time, after
which the temperature change appears in response to a change in the fuel flow
rate. The static gain Ko describes the steady state after changing the fuel flow
rate; its value is highly dependent on, among others, the calorific value of the
fuel and the characteristics of fuel feeders. Described factors cannot be directly
calculated in practice and the only way to estimate their value requires experimental identification on a real boiler.
It is necessary to emphasize that the model given by the equation (5) is a
linear approximation of non-linear process, therefore, after the estimation its
parameters for a certain operating point of the boiler, it is possible to use the
model only for a narrow surrounding of this operating point. Satisfactory compliance with the measurement results will be limited in practice to temperature
range about 100K [14], still, in most cases of the design of the controller it
would be sufficient range. Naturally, the model of such a structure will also not
be adequate at a bed temperature lower than the fuel ignition temperature.

4. Optimization method for temperature controller tuning
Among the many possible [7,13], the PID controller of the structure defined
by the equation (6), with first order filtration in derivative part, has been adopted for further studies. This structure results from the fact that the ideal differentiation cannot be practically implemented and thus it must be subjected to inertia. In addition, many industrial controllers use such a structure and thus the
calculated controller settings may be easily verified and used in practice.

GR ( s)

§
·
¨
1
Td s ¸
¸

K p ¨1 
¨ Ti s 1  Td s ¸
¨
¸
N ¹
©

(6)

The values of the controller parameters Kp, Ti, Td are critical to both the
stability of the combustion process and the ability of control system to suppress
disturbances. For this reason, the selection of these parameters should be carried
out by optimization, using proper criterion of the control quality. In this chapter
the criterion of minimizing the integral of the squared error ISE (7) was applied.
Since the Td / N ratio is the time constant of the first order low pass filter the
value of N will have a direct impact on the ability of the control system for disturbance damping. The adopted value of the coefficient N = 10 results from the
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application of PID tuning method presented below. Therefore, the optimization
problem will be search for PID controller [Kp, Ti, Td] minimizing the value of
the ISE criterion (7) with the given constraints.
Tst

min

[ Kp ,Ti ,Td ]

ISE

min

[ Kp ,Ti ,Td ]

³ e (t ) dt
2

(7)

0

Minimizing a nonlinear function of three variables is characterized by the
requirement of significant computing power. In addition, as stated in [14], the
results obtained in this way may not be unambiguous. Also the robustness of the
control system which settings was calculated with this method is, in general,
unknown. Thus, in the present study it was sought the optimization method for
controller tuning focused on robustness (so-called ‘robust controller’ [7]).
For the controlled object model of the structure (5) with the controller given
by (6) in the paper [6] the novel PID tuning rule has been derived by I-L. Chien.
According to the study [13], this is one of the few currently known PID tuning
methods for non-minimum phase objects. Furthermore, it is the only currently
known rule that leads to the synthesis of robust controller. This results from the
fact that it was derived directly on the basis of the model (5) using the method
IMC (Internal Model Control) [7]. The following are the formulas (8-10) allowing for calculation of the controller settings:

T3W
O  T3  W
K o O  T3  W

T1  T2 
Kp
Ti

Td

T1  T2 

T3W
O  T3  W

T3W
T1T2

O  T3  W T  T  T3W
1
2
O  T3  W

(8)
(9)
(10)

Moreover, it is required that: T1 ! T2 ! T3 , O  W , T1 ; N = 10
From the above formulas it can be concluded that the only parameter optimized in this method isO which value will determine the dynamic characteristics of the control closed-loop.
The solution of the optimization problem is therefore reduced to minimize a
non-linear functions of one variable, limiting the permissible variation of O and
limit the allowable overshoot (OVR). This problem can be written in the form
(11-12):
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Tst

min ISE
[O ]

min
[O ]

³e

2

(11)

(t ) dt

0

°O  W , T1
®
°̄OVR (O ) d OVRacc

(12)

In addition, it is necessary to take into account non-linear (saturation type)
characteristics of fuel feeders, which can be represented by the formula (13):

sat ^u (t ),[0, umax ]`

0 dla u (t )  0

°
®u (t ) dla u (t )  0, umax
° u
¯ max dla u (t ) ! umax

(13)

The procedure of the PID controller optimization was implemented in
Matlab / Simulink with additional package Optimization Toolbox. The block
diagram of the optimized control system is shown at figure (Figure 3). To solve
the optimization problem (11) the sequential quadratic programming (SQP)
algorithm was used.

Fig. 3. The block diagram of the optimized control system

The example calculation for optimization of PID controller was carried out
with the model parameters listed in table 1. As the maximum acceptable overshoot OVRacc = 5% was assumed. The graphical interpretation of the solution
obtained is shown at the graph (Figure 4).
Table 1. The values of the test model GP(s) parameters
Ko [K/%]

T1[s]

T2[s]

T3[s]

W>s]

55

200

60

20

10
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5. Experimental verification
In order to verify the effects of the developed method the verification tests
were carried out using fluidized bed boiler with a capacity of 2 MW, located in
a housing estate in the town of Goádap. The research was performed during the
heating season. During the experiment, after finding deterioration of temperature control quality using indicators (3-4) the controller tuning was performed
employing method described above. Comparisons of control quality before and
after the tuning was based on the approximation of the recorded data histogram
with normal distribution (Figure 5). Additionally, to investigate the effect of the
controller tuning on the combustion process, the oxygen (Figure 6) and NOx
(Figure 7) concentration in the flue gas were analyzed before and after tuning
procedure. The concentration of NOx was converted to 6% oxygen content. The
results of calculated average and standard deviation of obtained data are presented in table 2.

OVR
ISE
solution

ISE

OVR

15

OVR acc = 5%

min ISE
OVR < 5%
10

opt=25,34

O

40

Fig. 4. Exemplary solution of the optimization problem

As may be noted from the experimental results, the optimization of the controller parameters significantly improved the quality of temperature control.
With the bed temperature setpoint of 870 °C, the acceptable average error ±10
K was assumed. Before the optimization the average control error was greater
than the limit and was equal to 12 K, while after the tuning the average error
was ten times smaller. The significant, positive effect of the operations carried
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out was also a decrease in bed temperature variations. After calculation of the
standard deviation (as a measure of temperature variations), it was found that it
has decreased as a result of tuning of the controller, more than 2.5 - times,
reaching a value of 5.1 K, while the initial value was 13.3 K.

after
optimization

before
optimization

Table 2. Summary of the results before and after optimization
[oC]

-z

e
[K]

O2
[%]

NOx
[mg/m3]

average

882.0

12.0

12.40

1261

std. dev.

13.3

13.3

1.96

290

average

868.8

1.2

12.50

955

std. dev

5.1

5.1

0.73

81

0.08

2

0.07

SP

0.06

0.05

1

0.04

0.03

0.02

0.01

0
850

860

870

880

890

900

910

920

Bed temperature [oC]

Fig. 5. Distribution of the bed temperature before (1) and after optimization (2), SP - setpoint
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Fig. 6. Distribution of the oxygen concentration before (1) and after optimization (2)
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Fig. 7. Distribution of the NOx concentration before (1) and after optimization (2)

As the results of tests has shown, the combustion process before and after
the optimization occurs at virtually the same average oxygen content in the exhaust gases. However, it may be noticed a significant reduction in the dispersion
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of observed values. This result can be interpreted as an improvement in the stability of the combustion process. Before starting the tests it was expected that
improve the stability of the process may also contribute to the improvement of
emission factors. In case of the NOx concentration it was observed about 25%
reduction in the mean concentration of these substances in the flue gas. It was
also noted that the dispersion of observed values was significantly, 3.5-times
decreased. This phenomenon may increase the efficiency of nitrogen oxide reduction systems (DeNOx).

6. Conclusions
Time-varying fuel characteristics cause the significant impediment to effective control of the bed temperature. It has been found that the introduction of
on-line diagnostics of the control system operation, with the use of proposed
EWMA and EWDEV indicators, allows a sufficiently rapid detection of the
control quality deterioration and consequently activate the tuning procedure.
Detection rapidity of decrease in the control quality using the proposed indicators will depend on the weighing parameter Į. With the increase of this parameter it is possible to detect a decrease in the control quality more quickly. However, in the case of too high a value of Į, the naturally occurring oscillations
will not be sufficiently damped, which can lead to too frequent re-tuning the
controller.
Simplification of the controller optimization problem to minimization a
function of one variable allows to transfer the calculations into automation devices such as industrial PC or PLC controllers. This in turn enables the possibility to retune the controller as frequent as it is necessary in the process of its
adaptation to changing of the combustion conditions (e.g. changing of the fuel
quality). The effectiveness of the presented solution is primarily limited by the
simple linear representation of the complex combustion process. In the highly
nonlinear systems it might causes too frequent re-tuning regulator, which would
disturb the normal operation of the boiler. This problem seems to be a natural
direction for further development of method presented in this chapter. Combination of adaptive control, allowing adjustment of the control system to the current process conditions, with modeling based on fuzzy sets, would probably
allow the significant reducing the impact of nonlinearities.
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ZASTOSOWANIE KONDENSACYJNEGO
WYMIENNIKA CIEPŁA ODPADOWEGO
W BLOKU ENERGETYCZNYM
Paweł Rączka, Kazimierz Wójs
Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspisańskiego 27, 50-370 Wrocław
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wpływu wykorzystania w nadkrytycznym bloku
energetycznym ciepła odpadowego. Odzysk ciepła odpadowego (jawnego i utajonego) następuje
poprzez schłodzenie spalin wylotowych kotła parowego z paleniskiem pyłowym, zasilanego
węglem kamiennym lub brunatnym, pracującego w bloku energetycznym 900 MWe. Odzyskane
ciepło odpadowe zostaje następnie wykorzystane do podgrzewu kondensatu, przepływającego
przez niskoprężne podgrzewacze regeneracyjne, zastępując ciepło w parze upustowej. W celu
określenia wpływu proponowanego rozwiązania na sprawność bloku zbudowano modele matematyczne obiegu cieplnego bloku 900 MWe, wykorzystując oprogramowanie Cycle-Tempo. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość podniesienia sprawności cieplnej bloku netto od 0,16%
(węgiel kamienny) do ponad 1% (węgiel brunatny). Istnieje możliwość dalszego zwiększenia
sprawności poprzez zastosowanie ciepła odpadowego np. w celu wstępnego podgrzewu powietrza
do spalania kierowanego do kotła

1. Wprowadzenie
W światowej energetyce konwencjonalnej zachodzi ciągły proces podnoszenia sprawności konwersji energii chemicznej paliwa do energii elektrycznej,
wymuszany głównie przez wzrost kosztów paliw oraz dążenie do redukcji
uciążliwości energetyki dla środowiska. Choć w Polsce w ostatnich latach
wciąż nie ma zbyt wielu przykładów takiego postępowania, co spowodowane
jest głównie niepewnością panującą na rynku energii oraz rosnącymi nakładami
inwestycyjnymi na nowe moce, to nadchodzące lata powinny zmienić ten stan.
W przypadku konwencjonalnej siłowni wzrost sprawności następuje głównie
poprzez zwiększanie parametrów pary produkowanej w kotle oraz np. stosowanie wielokrotnych przegrzewów międzystopniowych czy modyfikacje części
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przepáywowych turbin parowych. Jednak w przypadku wszystkich konwencjonalnych bloków, i to zarówno energetycznych, jak i ciepáowniczych, podkrytycznych i nadkrytycznych, istnieje niewykorzystane Ĩródáo ciepáo odpadowego. Są nim spaliny wylotowe z kotáa zasilanego paliwem staáym. Istnieją nieliczne przypadki wykorzystania tego ciepáa (np. ciepáo ze spalin wylotowych
kotáa fluidalnego bloku elektrowni àagisza podgrzewa wstĊpnie powietrze do
spalania kierowane do tego kotáa). Jednak nie siĊgniĊto dotychczas po ciepáo
kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach, którego iloĞü (zwáaszcza w
przypadku wĊgla brunatnego lub biomasy) jest znaczna. Wykonane przez autorów obliczenia dla spalin z kotáa pyáowego bloku 900 MWe zasilanego wĊglem
brunatnym wykazaáy moĪliwoĞü odzyskania nawet 390 MW ciepáa (ciepáo jawne i utajone) przy ocháodzeniu spalin ze 160 do 50 oC [2]. W prezentowanej
pracy pokazano wpáyw odzyskanego ze spalin ciepáa odpadowego na sprawnoĞü
wytwarzania energii elektrycznej w nadkrytycznym bloku energetycznym o
mocy 900 MWe.

1. Model matematyczny obiegu cieplnego
bloku 900 MWe
Do zamodelowania obiegu cieplnego konwencjonalnego nadkrytycznego
bloku energetycznego wykorzystano program Cycle-Tempo 5 [1] sáuĪący do
modelowania m.in. obiegów cieplnych elektrowni oraz elektrociepáowni parowych i gazowych. W tym celu przyjĊto schemat cieplny (rys. 1.) oraz dane wyjĞciowe bloku referencyjnego [5]. Na tej podstawie zbudowano model obiegu
cieplnego bloku energetycznego o mocy 900MWe, z pojedynczym miĊdzystopniowym przegrzewem pary, trójkadáubowym turbogeneratorem oraz ukáadami
regeneracji i cháodzenia skraplacza.
Zastosowany program umoĪliwia prowadzenie obliczeĔ (projektowych design - i sprawdzających – off-design) dowolnie skomplikowanych obiegów
cieplnych m.in. konwencjonalnych bloków energetycznych i ciepáowniczych.
KaĪdy modelowany obieg skáada siĊ z dowolnie zestawianych i poáączonych
rurociągami elementów predefiniowanych wstĊpnie w programie. W szczególnoĞci, w przypadku konwencjonalnej siáowni cieplnej, elementami tymi są:
x kocioá z przegrzewaczami pary pierwotnej i wtórnej,
x turbina parowa o dowolnej iloĞci kadáubów, stopni, upustów, przepáywów i
wylotów,
x skraplacz,
x wymienniki ciepáa typu HEAT EXCHANGER (powierzchniowy wymiennik
ciepáa np. typu para-woda, woda-woda) oraz typu FLASHING HEATER
(powierzchniowy podgrzewacz regeneracyjny),
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odgazowywacz termiczny ze zbiornikiem wody zasilającej,
pompy (zasilane silnikami elektrycznymi lub turbiną parową),
armatura regulacyjna i odcinająca rurociągów wody i pary,
Ĩródáa i odbiorniki ciepáa.

Rys. 1. Schemat cieplny obiegu 900 MWe [5]

PowyĪsze elementy áączy siĊ rurociągami definiując przy tym rodzaj páynącego w nich medium, jakim moĪe byü: woda, para wodna, czynniki organiczne,
jeden z 50 zdefiniowanych gazów, jak równieĪ mieszaniny np. powietrze lub
spaliny. Istnieje moĪliwoĞü uwzglĊdnienia strat przepáywu poprzez definiowanie np. spadku ciĞnienia, temperatury czy entalpii.
Po poáączeniu elementów program buduje ukáad równaĔ bilansowych masy
i energii, przy czym wymagane jest, aby liczba równaĔ ukáadu byáa równa liczbie rurociągów. Przykáadowy ukáad równaĔ zapisany w postaci macierzowej
przedstawiono na rysunku 2.
Ukáad równaĔ rozwiązywany jest metodą eliminacji Gaussa. Na tej podstawie otrzymuje siĊ natĊĪenia przepáywu czynników oraz ich parametry w poszczególnych punktach obiegu. Dodatkową zaletą programu jest moĪliwoĞü
prowadzenia analizy egzergetycznej obiegu.
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Korzystając z opisanego programu zbudowano 4 modele obiegów cieplnych
bloku 900MWe:
x model bazowy (referencyjny), zasilany wĊglem kamiennym lub wĊglem
brunatnym,
x model zmodyfikowany, z wykorzystaniem ciepáa odpadowego z Ukáadu
Odzysku Ciepáa (UOC) ze spalin wylotowych kotáa zasilanego wĊglem
kamiennym lub wĊglem brunatnym.

Rys. 2. Przykáadowa macierz ukáadu równaĔ prostego bloku energetycznego
programu Cycle-Tempo [1]

Ograniczenia programu Cycle-Tempo 5 (np. brak moĪliwoĞci uwzglĊdnienia przecháodzenia skroplin wylotowych z podgrzewaczy regeneracyjnych),
wymusiáy koniecznoĞü zmodyfikowania niektórych parametrów obiegu. Celem
modyfikacji byáo uzyskanie jak najwiĊkszej zgodnoĞci otrzymanych parametrów wariantu bazowego z parametrami obiegu referencyjnego [5]. Kluczowymi
w tym przypadku wielkoĞciami byáy strumienie i entalpie pary upustowej i wylotowej z turbiny. W tym celu zmodyfikowano sprawnoĞü wewnĊtrzną poszczególnych czĊĞci turbiny oraz wprowadzono dodatkowe spadki entalpii czynnika
na rurociągach áączących np. upusty turbiny z odbiornikami pary. NajwaĪniejsze modyfikacje przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Modyfikacje wartoĞci sprawnoĞci wewnĊtrznych turbiny 900 MWe

%
%
%

Obieg
referencyjny [5]
90.0
92.0
85.0

CycleTempo
90.59
93.18
87.05

%

80.0

79.97

SprawnoĞü wewnĊtrzna
SprawnoĞü wewnĊtrzna grup stopni czĊĞci WP turbiny
SprawnoĞü wewnĊtrzna grup stopni czĊĞci SP turbiny
SprawnoĞü wewnĊtrzna grup stopni czĊĞci NP turbiny
SprawnoĞü wewnĊtrzna ostatniej grupy stopni czĊĞci NP
turbiny

3. Analiza pracy bloku energetycznego
o mocy 900 MWe wykorzystującego ukáad do odzysku
ciepáa odpadowego ze spalin wylotowych kotáa
PoniĪej przedstawiono wyniki obliczeĔ cieplnych referencyjnego bloku
energetycznego o mocy 900 MWe oraz bloku z zainstalowanym wymiennikiem
do odzysku ciepáa odpadowego ze spalin wylotowych. Wymiennik UOC zainstalowany jest na kanale spalin wylotowych z kotáa, a odzyskane ciepáo, transportowane przez czynnik obiegowy (woda), zastĊpuje ciepáo w parze upustowej, pobieranej z czĊĞci niskoprĊĪnej turbiny, sáuĪące do podgrzewu kondensatu w podgrzewaczach regeneracyjnych. Obliczenia przeprowadzono dla bloku
opalanego wĊglem kamiennym oraz brunatnym, przy zaáoĪeniu staáej wielkoĞci
mocy elektrycznej brutto generowanej przez blok oraz staáych parametrach pary
produkowanej przez kocioá.

Model bloku opalanego wĊglem kamiennym – wariant bazowy
Na rysunku 3 i w tabeli 2 przedstawiono wyniki obliczeĔ wykonanych dla
wariantu bazowego bloku energetycznego zasilanego wĊglem kamiennym.
Analizując uzyskane wyniki obliczeĔ wariantu bazowego moĪna stwierdziü,
Īe uzyskano dobrą zgodnoĞü z danymi referencyjnymi obiegu [3,5]. PoniewaĪ
dalsza analiza jest analizą przyrostową parametrów pracy bloku, dlatego idealna
zgodnoĞü nie jest w tym przypadku wymagana.
SprawnoĞü cieplną bloku brutto obliczono na podstawie równania
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gdzie: N eb - moc elektryczna brutto (mierzona na zaciskach generatora), B zuĪycie paliwa, Qir - wartoĞü opaáowa paliwa, Q ch - moc doprowadzona z paliwem (energia chemiczna).
SCHEMAT CIEPLNY BLOKU REFERENCYJNEGO O MOCY 900MWe
wariant bazowy z kotáem na wĊgiel kamienny - sprawnoĞü energetyczna brutto 49,09%, sprawnoĞü egzergetyczna brutto - 45,03%
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T = T emperature [°C]
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) m = Mass flow [kg/s]
Pel = Electrical Power [kW]
Pm = Mechanical Power [kW]
Km = Mechanical efficiency [% ]
Ki = Isentropic efficiency [%]
P = Power [kW]
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) H,trans = Transmitted heat flow [kW]
LHVfuel = Lower heating value fuel [kJ/kg]
Kb = Boiler efficiency [%]
) E,in = Energy input [kW]
) ex,in = Exergy input [kW]

Rys. 3. Schemat cieplny bloku energetycznego zasilanego wĊglem kamiennym – wariant bazowy

Natomiast sprawnoĞü cieplną bloku netto obliczono na podstawie równania
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- moc elektryczna potrzeb wáasnych maszynowni (napĊdy pomp),

 - moc elektryczna netto bloku.
N
en

Jak wynika z tabeli 2 obliczona sprawnoĞü cieplna brutto bloku bazowego
wyniosáa 49,09%, a sprawnoĞü egzergetyczna brutto 45,03%. Obliczona moc
elektryczna netto, wynosząca 845,7 MW, oraz sprawnoĞü netto równa 46,13%
są wartoĞciami wyjĞciowymi do analizy wpáywu proponowanych zmian, związanych z wprowadzeniem ciepáa z UOC do obiegu cieplnego bloku zasilanego
wĊglem kamiennym. StrumieĔ pary pierwotnej produkowanej przez kocioá wynosi w wariancie bazowym 619,141 kg/s.
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Tabela 2. Wyniki obliczeĔ modelu bloku 900MWe zasilanego wĊglem kamiennym
(wariant bazowy)
Moc cieplna

Egzergia

kW

kW

373 319

406 918

1 460 149

1 591 563

1 833 469

1 998 481

900 000

900 000

15

30 018

30 018

16

1 078

1 078

119

119

Element
nr

Doprowadzona
energia/egzergia chemiczna

14
28

Nazwa

Przegrzewacz pary
miĊdzystopniowej
Kocioá z przegrzewaczem pary pierwotnej
SUMA

Moc generowana brutto

Moc elektryczna potrzeb
wáasnych maszynowni

G

18

Generator

Pompy

19

55

55

25

23 025

23 025

54 294

54 294

845 706

845 706

brutto

49,087%

45,034%

netto

46,126%

42,317%

SUMA

Moc generowana netto
SprawnoĞü cieplna bloku

Ze wzglĊdu na moĪliwą do uzyskania temperaturĊ czynnika obiegowego na
wylocie z UOC (temperatura spalin wylotowych z kotáa wynosi 115 oC, stąd
podgrzew czynnika obiegowego nastĊpuje do maksymalnie 90 oC) i moĪliwoĞü
wprowadzenia odzyskanego ciepáa do bloku zasilanego wĊglem kamiennym,
najbardziej istotne są (rys. 3):
x zachowanie temperatury kondensatu na wlocie do podgrzewacza regeneracyjnego niskoprĊĪnego W-2, która w wariancie bazowym wynosi 63,99 oC
– w przypadku zastąpienia pary upustowej ciepáem z UOC, przy wymaganym minimalnym spiĊtrzeniu temperatur pomiĊdzy czynnikiem obiegowym
z UOC (3 oC) i kondensatem oraz przy ukáadzie krzyĪowoprzeciwprądowym wymiennika oraz w celu maksymalizacji odzysku ciepáa,
wartoĞü temperatury czynnika obiegowego moĪe wynieĞü ok. 67 oC,
x zachowanie mocy cieplnej przekazywanej przez parĊ upustową kondensatowi w podgrzewaczu W-1, która w wariancie bazowym wynosi
51058,8 kW – jest to równoczeĞnie maksymalna moc cieplna w parze upustowej moĪliwa do zastąpienia ciepáem odpadowym odzyskanym w UOC.

368
420
466

Paweá Rączka, Kazimierz Wójs

Model bloku opalanego wĊglem kamiennym – wariant z UOC
Ze wzglĊdu na przedstawione powyĪej ograniczenia oraz:
temperaturĊ spalin wylotowych z kotáa opalanego wĊglem kamiennym
(115oC), obniĪoną w wymienniku kondensacyjnym UOC do 51 oC,
x temperaturĊ wodnego puntu rosy dla spalin z wĊgla kamiennego (43,3 oC),
x temperaturĊ kondensatu na wylocie z pompy kondensatu (33,02 oC),
Wymiennik UOC bĊdzie pracowaá w zakresie temperatur 67-36 oC, a moĪliwa do przekazania kondensatowi moc cieplna wyniesie 50,8 MW (rys. 4).

x

Tabela 3. Wyniki obliczeĔ modelu bloku 900MWe zasilanego wĊglem kamiennym
(wariant z UOC)
Moc cieplna

Egzergia

kW

kW

371 563

405 004

1 453 288

1 584 084

1 824 852

1 989 088

900 000

900 000

15

29 877

29 877

16

1 073

1 073

18

119

119

55

55

25

24 196

24 196

30

102

102

55 421

55 421

Element
nr

Doprowadzona
energia/egzergia
chemiczna

14
28

Nazwa

Przegrzewacz pary miĊdzystopniowej
Kocioá z przegrzewaczem pary
pierwotnej
SUMA

Moc generowana brutto

Moc elektryczna potrzeb
wáasnych maszynowni

G

19

Generator

Pompy

SUMA

Moc generowana netto
SprawnoĞü cieplna bloku

844 579

844 579

brutto

49,319%

45,247%

netto

46,282%

42,461%

Przeprowadzone obliczenia pokazaáy, Īe dziĊki UOC czĊĞciowo unikniĊty
zostanie pobór pary upustowej z czĊĞci NP turbiny i do ostatniego stopnia turbiny skierowany zostanie wiĊkszy strumieĔ pary, niĪ w wariancie bazowym
(392,693 kg/s w porównaniu do 372.261 kg/s). StrumieĔ pary ĞwieĪej produkowanej przez kocioá spada do 616,232 kg/s, czemu towarzyszy równieĪ spadek
zuĪycia energii chemicznej paliwa. Spowoduje to spadek jednostkowego zuĪycia ciepáa i pary na produkcjĊ energii elektrycznej, co z kolei spowoduje wzrost
sprawnoĞci cieplnej brutto bloku – z 49,09% do 49.32% (ǻȘbb= 0.23%). Wzrasta takĪe sprawnoĞü egzergetyczna brutto – do 45.25% (tab. 3).
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SCHEMAT CIEPLNY BLOKU REFERENCYJNEGO O MOCY 900MWe
wariant UOC-1 z kotáem na wĊgiel kamienny - sprawnoĞü energetyczna brutto 49,32%, sprawnoĞü egzergetyczna brutto - 45,25%
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616.232

31.82

391.79

3209.61

40.259

348.8

305.00
616.232
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1213.01

58.98
3824.22
1

28

H

1351.97

Pm = 352084.34 kW
Ki = 93.18 %
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P = Power [kW]
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) H,trans = Transmitted heat f low [kW]
'Tlow = Low end temp. dif f . [K]
LHVfuel = Lower heating v alue f uel [kJ/kg ]
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) E,in = Energy input [kW]
) ex,in = Exergy input [kW]

Rys. 4. Schemat cieplny bloku energetycznego zasilanego wĊglem kamiennym – wariant z UOC

Niestety, wzrastają potrzeby wáasne bloku w zakresie mocy elektrycznej do
napĊdu pomp (zwáaszcza pompy wody cháodzącej skraplacz – element nr 25
oraz dodatkowej pompy obiegowej UOC – element nr 30), co powoduje spadek
generowanej mocy netto bloku o 1127 kW. W związku z tym sprawnoĞü cieplna
netto bloku po zabudowie UOC wzrasta tylko o 0,156%.
Ograniczeniem w dalszym zmniejszaniu strumienia pary upustowej pobieranej na cele podgrzewu kondensatu jest temperatura spalin wylotowych z kotáa
zasilanego wĊglem kamiennym oraz temperatura wodnego punktu rosy tych
spalin. Powoduje to, Īe pozostaáa czĊĞü ciepáa (rzĊdu kilku MW) moĪliwa do
odzyskania ze spalin musi zostaü wprowadzona do bloku w innym miejscu (np.
poprzez podgrzew powietrza do spalania, zastĊpując czĊĞciowo parowe podgrzewacze powietrza). Przyczyni siĊ to do dalszego wzrostu sprawnoĞci cieplnej
bloku.

Model bloku 900MWe opalanego wĊglem brunatnym
– wariant bazowy
Na poniĪszym rysunku oraz w tabeli 4 przedstawiono wyniki obliczeĔ wykonanych dla wariantu bazowego bloku energetycznego opalanego wĊglem
brunatnym. W tym przypadku, w stosunku do analizowanego wczeĞniej bloku
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zasilanego wĊglem kamiennym, zmiany w modelu ograniczają siĊ tylko do:
wartoĞci opaáowej (7750 kJ/kg) i egzergii chemicznej wĊgla (9067,5 kJ/kg) oraz
sprawnoĞci cieplnej kotáa (90%).
SCHEMAT CIEPLNY BLOKU REFERENCYJNEGO O MOCY 900MWe
wariant bazowy z kotáem na wĊgiel brunatny - sprawnoĞü energetyczna brutto 46,75%, sprawnoĞü egzergetyczna brutto - 39,96%
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Rys. 5. Schemat cieplny bloku energetycznego zasilanego wĊglem brunatnym – wariant bazowy

Jak wynika z tabeli 4 uzyskana sprawnoĞü cieplna brutto i netto bloku wyniosáa odpowiednio 46,75% i 43,93%, a egzergetyczna brutto 39,96%. Zmiany
te wynikają tylko z opisanych powyĪej zmian po stronie kotáa. Obieg cieplny
turbiny nie ulegá zmianie.
Ze wzglĊdu na dalsze obliczenia bloku zasilanego wĊglem brunatnym z
UOC istotna jest wartoĞü temperatury kondensatu na wlocie do podgrzewacza
regeneracyjnego W-4 (wynosząca 124oC) oraz moce cieplne wymienników W1, W-2 i W-3 (zaznaczone kolorem báĊkitnym na rys. 5).
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Tabela 4. Wyniki obliczeĔ modelu bloku 900MWe zasilanego wĊglem brunatnym
(wariant bazowy)
Element
nr

Doprowadzona
energia/egzergia chemiczna

14
28

Nazwa

Przegrzewacz pary miĊdzystopniowej
Kocioá z przegrzewaczem pary
pierwotnej
SUMA

Moc generowana brutto

G

Generator

kW

kW

391 985

458 623

1 533 157
1 925 142

1 793
794
2 252
416
900 000

30 018

30 018

1 078

1 078

119

119

19

55

55

25

23 025

23 025

54 294

54 294

845 706

845 706

brutto

46,750%

39,957%

netto

43,930%

37,547%

16
18

Pompy

SUMA

Moc generowana netto
SprawnoĞü cieplna bloku

Egzergia

900 000

15
Moc elektryczna potrzeb
wáasnych maszynowni

Moc cieplna

Model bloku opalanego wĊglem brunatnym – wariant z UOC
Podobnie, jak w przypadku obliczeĔ bloku z UOC zasilanego wĊglem kamiennym, takĪe w przypadku wĊgla brunatnego istnieją pewne ograniczenia.
NaleĪą do nich:
x temperatura spalin wylotowych z kotáa na wĊgiel brunatny (160oC), obniĪona w wymienniku kondensacyjnym UOC do 51oC,
x temperatura wodnego puntu rosy dla spalin (66,3oC),
x temperatura kondensatu na wylocie z pompy kondensatu (33,02oC),
x temperatura kondensatu na wlocie do podgrzewacza regeneracyjnego W-4
(w wariancie bazowym 124oC),
x zaáoĪone spiĊtrzenie temperatur w UOC-1 do UOC-3 (3oC),
Wymienniki UOC-1-3 bĊdą pracowaáy w zakresie temperatur 127,08-36oC,
a moĪliwa do przekazania kondensatowi moc wyniesie 162,8 MW, czyli ponad
trzykrotnie wiĊcej, niĪ dla bloku zasilanego wĊglem kamiennym. DziĊki ukáadowi odzysku ciepáa odpadowego nie bĊdzie potrzebny pobór pary upustowej z
caáej czĊĞci NP turbiny i do ostatniego stopnia turbiny oraz skraplacza skierowany zostanie zdecydowanie wiĊkszy strumieĔ pary, niĪ w wariancie bazowym
(426,3 kg/s w porównaniu do 372,261 kg/s). Spowoduje to spadek jednostko-
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wego zuĪycia ciepáa i pary na produkcjĊ energii elektrycznej, co z kolei spowoduje wzrost sprawnoĞci cieplnej brutto bloku z 46,75% do 47,99% (ǻȘbb=
1.24%). Wzrasta takĪe sprawnoĞü egzergetyczna brutto - do 41,02% (tab. 5).
Niestety, podobnie jak w przypadku bloku zasilanego wĊglem kamiennym,
wzrastają potrzeby wáasne bloku w zakresie mocy elektrycznej do napĊdu pomp
(elementy nr 25 i 30), co powoduje spadek generowanej mocy elektrycznej
netto bloku o 2775 kW. W związku z tym sprawnoĞü cieplna netto bloku wzrasta po zabudowie UOC o 1,02%.
SCHEMAT CIEPLNY BLOKU REFERENCYJNEGO O MOCY 900MWe
wariant UOC-1-3 z kotáem na wĊgiel brunatny - sprawnoĞü energetyczna brutto 47,99%, sprawnoĞü egzergetyczna brutto - 41,02%
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) m = Mass f low [kg/s]
Pel = Electrical Power [kW ]
Pm = Mechanical Power [kW ]
Km = Mechanical ef f iciency [%]
Ki = Isentropic ef f iciency [%]
P = Power [kW ]
Km,e = Mechanical*Electrical ef f . [% ]

UOC-1-3 162,8 MW

) H,trans = Transmitted heat f low [kW]
LHVfuel = Lower heating v alue f uel [kJ/kg]
Kb = Boiler ef f iciency [%]
) E,in = Energy input [kW ]
) ex,in = Exergy input [kW]

Rys. 6. Schemat cieplny bloku energetycznego zasilanego wĊglem brunatnym – wariant z UOC

StrumieĔ pary ĞwieĪej produkowanej przez kocioá spada do 603,145 kg/s,
czemu towarzyszy równieĪ spadek zuĪycia energii chemicznej paliwa.
Dodatkowym efektem, nieuwzglĊdnionym w modelu, jest wzrost sprawnoĞci wewnĊtrznej czĊĞci NP turbiny, związany z likwidacją 3 upustów pary.
Spowoduje to dalszy wzrost sprawnoĞci cieplnej i egzergetycznej bloku.
Dalsze wykorzystanie ciepáa odpadowego zawartego w spalinach wylotowych z kotáa, którego áączna moc wynosi 389 MW (ciepáo jawne i utajone,
ocháodzenie spalin ze 160 do 51 oC), jest moĪliwe np. przez podgrzew powietrza zimnego kierowanego do kotáa (zastąpienie podgrzewaczy parowych). Przy
mocy nominalnej bloku 900 MWe moc cieplna moĪliwa do przekazania w ten
sposób wynosi 17 MW (podgrzew powietrza od 10 do 30oC) i 38 MW (pod-
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grzew powietrza od -15 do 30 oC). Wynika stąd, Īe istnieje moĪliwoĞü zagospodarowania jeszcze ok. 190-210 MW niskotemperaturowego ciepáa odpadowego
(temperatura czynnika ok. 40 oC), pochodzącego gáównie z ciepáa utajonego
kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach.
Tabela 5. Wyniki obliczeĔ modelu bloku 900MWe zasilanego wĊglem brunatnym
(wariant z UOC)
Element
nr

Doprowadzona
energia/egzergia chemiczna

14
28

Nazwa

Przegrzewacz pary miĊdzystopniowej
Kocioá z przegrzewaczem pary
pierwotnej
SUMA

Moc generowana brutto

Moc elektryczna potrzeb
wáasnych maszynowni

G

Generator

Egzergia

kW

kW

381848

446762

1493545

1747447

1875393

2194210

900 000

900 000

15

29 242

29 242

16

1 164

1 164

54

54

25

26 267

26 267

30

342

342

57 070

57 070

842 930

842 930

brutto

47,990%

41,017%

netto

44,947%

38,416%

19

Pompy

SUMA

Moc generowana netto
SprawnoĞü cieplna bloku

Moc
cieplna

Potencjalnie moĪliwy jest podgrzew powietrza do wyĪszej temperatury, co
z jednej strony spowoduje wzrost sprawnoĞci kotáa, ale z drugiej spowoduje
wzrost temperatury spalin wylotowych z kotáa. Spowodowaáoby to koniecznoĞü
odbioru jeszcze wiĊkszego strumienia ciepáa w UOC. Dodatkowo nastąpiáby
wzrost temperatury adiabatycznej spalania oraz wzrost obciąĪenia cieplnego
komory paleniskowej. MoĪe to byü niekorzystne dla pracy komory paleniskowej oraz emisji NOx. Przeprowadzone wstĊpne obliczenia wykonane dla kotáa
BB-1150 wykazaáy wzrost sprawnoĞci cieplnej o ok. 1% przy podgrzewie powietrza spalania do temperatury 120oC.
MoĪliwe jest takĪe skierowanie czĊĞci strumienia spalin pobranych sprzed
podgrzewacza powietrza w kotle i wykorzystanie ciepáa w nich zawartego do
podgrzewu wody zasilającej opuszczającej pompĊ wody zasilającej. Ograniczy
siĊ w ten sposób pobór pary wysokoprĊĪnej na cele regeneracji [4]. Innym roz-
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wiązaniem moĪe byü wykorzystanie nadwyĪki ciepáa odpadowego do wstĊpnego suszenia paliwa.

4. Wnioski
W pracy przedstawiono wyniki obliczeĔ wpáywu wykorzystania w nadkrytycznym bloku energetycznym ciepáa odpadowego. Odzysk ciepáa odpadowego
(jawnego i utajonego) nastĊpuje poprzez scháodzenie spalin wylotowych kotáa
parowego z paleniskiem pyáowym, zasilanego wĊglem kamiennym lub brunatnym, pracującego w bloku energetycznym 900 MWe. Odzyskane ciepáo odpadowe zostaje nastĊpnie wykorzystane do podgrzewu kondensatu, przepáywającego przez niskoprĊĪne podgrzewacze regeneracyjne, zastĊpując ciepáo w parze
upustowej. W celu okreĞlenia wpáywu proponowanego rozwiązania na sprawnoĞü bloku zbudowano modele matematyczne obiegu cieplnego bloku
900 MWe, wykorzystując oprogramowanie Cycle-Tempo. Uzyskane wyniki
wskazują na moĪliwoĞü podniesienia sprawnoĞci cieplnej bloku netto od 0,16%
(wĊgiel kamienny) do ponad 1% (wĊgiel brunatny). Istnieje moĪliwoĞü dalszego
zwiĊkszenia sprawnoĞci cieplnej bloku poprzez zastosowanie ciepáa odpadowego np. w celu wstĊpnego podgrzewu powietrza do spalania kierowanego do
kotáa czy zasilenia ukáadu ORC. Wynika to z caákowitej mocy cieplnej moĪliwej do odzyskania ze spalin, wynoszącej nawet 389 MW (wĊgiel brunatny), co
w rzeczywistoĞci uniemoĪliwia jego 100% wykorzystanie ze wzglĊdu na zakres
temperaturowy i wielkoĞü powierzchni wymiany ciepáa.
PODZIĉKOWANIA
Przedstawione w pracy wyniki zostaáy uzyskane w badaniach wspóáfinansowanych przez
Narodowe Centrum BadaĔ i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny Program
Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków wĊglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze
spalin.
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