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Słowo wstępne
Wydanie trzeciego tomu Zeszytów Energetycznych przyniosło nowe wyzwania.
Z redakcją rozstał się dr Krzysztof Czajka, któremu Zeszyty zawdzięczają obecny
wygląd. Ze współpracy zrezygnowali również Arkadiusz Szydełko i Ania Kisiela.
Za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Zeszytów bardzo im dziękuję.
Każdego roku, chcąc uniknąć obciążenia budżetu Wydziału, zwracamy się z prośbą do różnych podmiotów gospodarczych, zazwyczaj związanych z energetyką,
o wsparcie finansowe. W tym roku pozyskaliśmy nowego sponsora – firmę Tarczyński S.A. Zespół Termodynamiki otrzymał zapytanie w sprawie przeprowadzenia analiz
odzysku ciepła z systemów chłodniczych oraz wykorzystania go w procesie produkcyjnym w nowo powstałym zakładzie Tarczyński S.A. Nadarzyła się więc sposobność
poproszenia Właścicieli Firmy o wsparcie Zeszytów Energetycznych. Uczynili to
bardzo chętnie, za co składam niniejszym gorące podziękowania.
Nowością jest zamieszczony w Zeszytach pierwszy artykuł w języku angielskim.
Mówi się, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, ale bez wątpienia zaznaczył się dobry
kierunek rozwojowy Zeszytów.
Pomoc przy redakcji Zeszytów zaoferował dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof.
PWr. Korekty językowej nadesłanych artykułów dokonała Dorota Pietrowicz.
Jak poprzednio wielką pracę wykonali Recenzenci. Za ich trud chciałbym niniejszym ogromnie podziękować. Życzę wszystkim inspirującej lektury trzeciego tomu
Zeszytów Energetycznych oraz interesujących publikacji w kolejnych.
Dostęp do artykułów będzie możliwy przez stronę internetową Zeszytów Energetycznych: www.ze.pwr.edu.pl.
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Kominy termalne – analiza techniczno-ekonomiczna i ocena możliwości
wykorzystania w warunkach polskich
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Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urzadzeń
˛
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S TRESZCZENIE
Znane metody konwersji energii pozwalaja˛ na przetwarzanie ciepła o temperaturze nie niższej niż 40◦ C, podczas gdy dysponujemy znacznymi źródłami ciepła na poziomie 30–35◦ C: powietrze z szybów wydechowych kopalni (w Polsce rz˛edu gigawatów). W celu wykorzystania tych zasobów zaproponowano
adaptacj˛e komina słonecznego i przeprowadzono techniczno-ekonomiczna˛ analiz˛e możliwości zastosowania rozwiazania
˛
w warunkach polskich. Przy obecnym stanie techniki możliwa jest rentowna eksploatacja źródeł o wydajnościach
powyżej 3500 m3 /s. Analiza potencjału zaproponowanej technologii na przykładzie rocznych rozkładów temperatur wykazała, że komin geotermalny nie
wywiera negatywnego wpływu na wentylacj˛e szybu, co jest kluczowe z punktu
widzenia eksploatacji kopalni. Adaptacja rozwiazania
˛
komina słonecznego jest
możliwa. Badania w dziedzinie kominów słonecznych i geotermalnych powinny si˛e przede wszystkim skupić na rozwoju alternatywnych konstrukcji lekkich i tanich kominów.
S ŁOWA KLUCZOWE : komin słoneczny, niskotemperaturowe ciepło, wentylacja kopalni

1. W PROWADZENIE
Obecna polityka energetyczna zmierza do poprawy efektywności wykorzystania
energii poprzez zwi˛ekszanie sprawności już istniejacych
˛
rozwiazań
˛
oraz zagospodarowanie nowych źródeł ciepła, dotad
˛ traktowanych jako odpadowe. W zwiazku
˛
z tym podejmowane sa˛ próby wykorzystania źródeł ciepła charakteryzujacych
˛
si˛e coraz niższym
poziomem temperatur. Znanych jest wiele metod konwersji niskotemperaturowego ciepła na efekt użyteczny.
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Znane i stosowane sa˛ metody adsorpcyjne, które w zależności od technologii umożliwiaja˛ konwersj˛e na chłód ciepła o temperaturze nie mniejszej niż 50◦ C [8] oraz konwersj˛e na chłód lub usuni˛ecie wilgoci ze strumienia gazu z wykorzystaniem ciepła
o temperaturze nie mniejszej niż 40◦ C [3].
Dobrze opanowana i powszechnie stosowana jest metoda konwersji energii cieplnej
na energi˛e elektryczna˛ w układach ORC przy temperaturze źródła ciepła przekraczajacej
˛
40◦ C [6].
Znana jest także technologia kominów słonecznych, b˛edaca
˛ w fazie wdrożenia
umożliwiajaca
˛ konwersj˛e promieniowania słonecznego na energi˛e elektryczna˛ [14]. Rozwiazanie
˛
wykorzystuje zjawisko konwekcyjnego przepływu powietrza w pionowych kanałach (np. kominach), wywołane różnica˛ g˛estości powietrza atmosferycznego i powietrza znajdujacego
˛
si˛e w kanale [14].
Omówione rozwiazania
˛
umożliwiaja˛ konwersj˛e źródeł ciepła o temperaturze nie
mniejszej niż 40◦ C. Tymczasem dysponujemy ogromnymi zasobami energetycznymi
na poziomie 30–35◦ C tj. ciepłem geotermalnym zawartym w powietrzu wydechowym
z szybów kopalni. Potencjał energetyczny tego źródła ciepła w Polsce szacuje si˛e w gigawatach [12]. Metoda konwersji ciepła na tym poziomie temperatur, biorac
˛ pod uwag˛e
potencjał energetyczny źródeł, umożliwiłaby znaczac
˛ a˛ popraw˛e efektywności wykorzystania energii na skal˛e światowa.˛
Proponowana jest adaptacja rozwiazania
˛
komina słonecznego do odzysku ciepła
pochodzenia geotermalnego zawartego w powietrzu wydechowym usuwanym z kopalni.
Zasad˛e działania komina słonecznego przedstawiono na rys. 1 i omówiono szczegółowo w [14]. Adaptacja rozwiazania
˛
komina słonecznego polega na wykorzystaniu
źródła ciepła, jakim jest powietrze wydechowe kopalni, w miejsce energii słonecznej
absorbowanej przez kolektory. Adaptacja komina słonecznego do nowego zastosowania wymaga rozważenia szeregu zagadnień wynikajacych
˛
ze specyfiki pracy kopalni,
które zostały omówione w dalszej cz˛eści artykułu. Możliwa jest, tak jak w przypadku
komina słonecznego, instalacja turbiny wiatrowej wewnatrz
˛ komina lub wykorzystanie
komina jako źródła pasywnej wentylacji kopalni. Schemat koncepcyjny komina geotermalnego został przedstawiony na rys. 2. Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości konwersji niskotemperaturowego ciepła z szybów wydechowych kopalni w kominie
geotermalnym. Praca komina geotermalnego została analitycznie zamodelowana w celu
określenia potencjału rozwiazania
˛
w warunkach polskich i możliwości jego praktycznego zastosowania we współpracy z szybami wydechowymi kopalni. Przeprowadzono
wst˛epna˛ analiz˛e ekonomiczna,˛ umożliwiajac
˛ a˛ ocen˛e rentowności instalacji w zależności
od wydajności szybu wydechowego przy obecnym stanie techniki i określenie kamieni
milowych rozwoju technologii.
2. P RZEGL AD
˛ LITERATURY
Rozwiazanie
˛
komina geotermalnego jest nowatorskie, ale bazuje na znanym i opisywanym w literaturze rozwiazaniu
˛
komina słonecznego. Xinping i Yangyang [14]
na podstawie ponad 200 publikacji dotyczacych
˛
kominów słonecznych opracowali obszerny przeglad
˛ aktualnej wiedzy nt. tej technologii. Jako rozważane zastosowania kominów wymienia si˛e produkcj˛e energii elektrycznej, rolnictwo (hodowla roślin, zagospodarowanie nieużytków rolnych), desalinacj˛e, uzyskiwanie wody pitnej, efekt chłodniczy, suszenie produktów rolnych. Jako zalety technologii autorzy wymieniaja˛ bezpie-
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Rys. 1: Budowa i zasada działania komina słonecznego. Komin słoneczny składa si˛e z komina (1), kolektorów słonecznych (2) i turbiny (3). Powietrze z otoczenia jest podsysane pod kolektory słoneczne. Powietrze
znajdujace
˛ si˛e pod kolektorami nagrzewa si˛e, a nast˛epnie jest kierowane do komina. Turbina umieszczona
w kominie odbiera energi˛e od przepływajacego
˛
powietrza

Rys. 2: Schemat koncepcyjny komina geotermalnego. Szyby wydechowe sa˛ zwykle zabudowane (1),
co uniemożliwia instalacj˛e komina (3) bezpośrednio na szybie, ale wymaga połaczenia
˛
komina i zabudowy
szybu kanałem (2). Komin jest umieszczony blisko szybu wydechowego. W przedstawionym przypadku
komin zapewnia pasywna˛ wentylacj˛e kopalni i nie ma w nim zabudowanej turbiny

czeństwo, usuwanie odorów i szkodliwych substancji, łatwe sterowanie, wykorzystanie ciepła odpadowego (ciepło pochodzenia przemysłowego, biologicznego, geotermalnego), opłacalność ekonomiczna˛ rozwiazania,
˛
korzystny wpływ na wentylacj˛e, desalinacj˛e.
Kominy słoneczne sa˛ obecnie przedmiotem wielu badań naukowych. Wśród analizowanych konstrukcji dominuja˛ jednak instalacje nie wyższe niż 10 m (najwyższa 25 m
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wysokości) o średnicach mniejszych od 1 m (najwi˛eksza średnica 3 m) wykonane ze
szkła lub plastiku. Osiagane
˛
podczas badań temperatury powietrza ze wzgl˛edu na niewielkie rozmiary kolektorów nie przekraczaja˛ 30◦ C. Planowana jest realizacja projektów komercyjnych, wśród których dominuja˛ instalacje przekraczajace
˛ moc elektryczna˛
100 MW (typowa wysokość 1000 m, średnica 100 m i średnica kolektorów 4000 m).
Według autorów [13], [14] obecnie dost˛epne techniki budowlane umożliwiaja˛ budow˛e
instalacji o koszcie jednostkowym w granicach 1500–5000 PLN/m2 powierzchni bocznej komina. Dogł˛ebnej analizie poddawane sa˛ zjawiska przepływowe w kominach słonecznych [2], [4], [7], [10], [11], [15]. W celu redukcji kosztów i poprawy wskaźników ekonomicznych proponowane sa˛ alternatywne rozwiazania
˛
konstrukcyjne: kominy
dmuchane [11] oraz kominy wirowe – komin zast˛epuje si˛e konwekcyjnym wirem powietrza o znacznej wysokości [9]. Kominy słoneczne analizowano do tej pory głównie
pod katem
˛
wykorzystania energii słonecznej. Trwaja˛ prace nad wdrożeniem technologii. Proponowane sa˛ alternatywne konstrukcje kominów charakteryzujace
˛ si˛e niższymi
kosztami inwestycyjnymi.
3. P OWIETRZE WYDECHOWE I ZABUDOWA SZYBÓW KOPALNI
Ze wzgl˛edu na specyfik˛e źródła niskotemperaturowego ciepła należy rozważyć
kwestie zwiazane
˛
z właściwościami powietrza z szybów wydechowych kopalni oraz
możliwość zabudowy szybu wydechowego biorac
˛ pod uwag˛e uwarunkowania techniczne
i prawne.
Ciepłe i bardzo wilgotne powietrze usuwane z kopalni zawiera produkty spalania
paliw z pracujacych
˛
tam maszyn (tlenek i dwutlenek w˛egla, w˛eglowodory) oraz zwiazki
˛
uwalniane przez górotwór w czasie prac wydobywczych (siarkowodór etc.). Wysoka,
bliska nasyceniu wilgotność może w przypadku ochładzania si˛e powietrza na skutek
np. strat ciepła do otoczenia powodować wykraplanie si˛e agresywnych zwiazków
˛
chemicznych na powierzchni komina. Z powodu właściwości agresywne i korozyjne powietrza wydechowego do budowy komina powinny być stosowane specjalne materiały.
Podobny problem nie wyst˛epuje w przypadku konstrukcji kominów słonecznych.
Kopalnie musza˛ być intensywnie wentylowane ze wzgl˛edu na pracujacych
˛
na dole
ludzi. Negatywna ingerencja w prac˛e systemu wentylacji mogłaby doprowadzić do katastrofy i z punktu widzenia bezpieczeństwa jest wykluczona. Wykorzystana do odzysku
energii metoda nie może wywierać niekorzystnego wpływu na prac˛e systemu wentylacji
np. okresowo go zaburzajac.
˛
4. M ETODOLOGIA
Zamodelowano analitycznie prac˛e komina geotermalnego w celu określenia potencjału rozwiazania
˛
oraz na bazie modelu wykonano analiz˛e ekonomiczna.˛ Główna˛ siła˛
nap˛edowa˛ konwekcyjnego przepływu powietrza w kominie jest siła wyporu Fw , wynikajaca
˛ z różnicy g˛estości słupów ciepłego, wilgotnego powietrza wydechowego ρw oraz
relatywnie zimnego i suchego powietrza atmosferycznego ρa :
Fw = V · g · (ρa − ρw )

(1)

Siła wyporu działajaca
˛ na powietrze w przekroju poprzecznym komina A wywołuje
różnic˛e ciśnień.
Fw = ∆p · A
(2)
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Obj˛etość komina V jest wyrażona jako iloczyn pola przekroju poprzecznego i wysokości H :
V =H ·A
(3)
Podstawiajac
˛ równania (2) i (3) do (1) otrzymuje si˛e wyrażenie opisujace
˛ spadek
ciśnienia w kominie ∆p o wysokości H przy pewnej różnicy g˛estości powietrza atmosferycznego i powietrza w kominie
∆p = H · g · (ρa − ρw )

(4)

Ze wzgl˛edu na liniowe straty ciśnienia ∆psl , różnica ciśnień wynikajaca
˛ z (4) jedynie w cz˛eści może zostać użytecznie wykorzystana
∆p = ∆pu + ∆psl

(5)

Liniowe straty ciśnienia sa˛ odwrotnie proporcjonalne do średnicy D, wprost proporcjonalne do długości kanału (wysokości), pr˛edkości powietrza w kanale w i współczynnika strat liniowych λ przyj˛etego na podstawie [5]
H ρw · w2
·
(6)
D
2
Pr˛edkość strugi powietrza wydechowego jest wyrażona jako iloraz strumienia obj˛etości powietrza wydechowego V przepływajacego
˛
przez przekrój kołowy o średnicy D
∆psl = λ ·

4V
(7)
πD2
Z równań (4)–(7) uzyskano zależność opisujac
˛ a˛ użyteczny spadek ciśnienia ∆pu
w zależności od parametrów konstrukcyjnych komina i warunków atmosferycznych


8λρw V 2
∆pu = H · g · (ρa − ρw ) −
(8)
π2 D5
w=

Przyj˛eto, że powietrze wydechowe jest nasycone para˛ wodna,˛ dlatego jego g˛estość
ρw zależy jedynie od temperatury
ρw = f (tw )

(9)

G˛estość powietrza atmosferycznego ρa zależy od temperatury i wilgotności, wyrażonych jako temperatury mokrego i suchego termometru:
ρa = f (tm , ts )

(10)

Komin, zapewniajac
˛ cz˛eść spadku ciśnienia potrzebnego do utrzymania odpowiedniego przepływu powietrza przez wyrobisko górnicze, odcia˛ża wentylatory o równowartość iloczynu użytecznego spadku ciśnienia i przepływu powietrza
Nu = ∆pu · V

(11)

Komin, zapewniajac
˛ pasywna˛ wentylacj˛e, pozwala na redukcj˛e w skali roku kosztów eksploatacyjnych zwiazanych
˛
z wentylacja˛ kopalni
Rk = Nu · t · Ke

(12)

6

Piotr Pyrka, Zbigniew Rogala

Nakład inwestycyjny komina jest proporcjonalny do jego wysokości i średnicy
K = π · Kk · H · D

(13)

Prosty czas zwrotu inwestycji SP BT wynosi:
SP BT =

K
Rk

(14)

W czasie całego okresu eksploatacji komina LT (przyj˛etego na podstawie [14]
jako 30 lat), biorac
˛ pod uwag˛e czas jego amortyzacji, sumaryczna redukcja kosztów
wentylacji kopalni wyniesie
Z = Rk · (LT − SP BT )

(15)

Efektywna stopa zwrotu inwestycji jest wyrażona jako
r
Z
LT
+1−1
R=
K

(16)

5. W YNIKI
Na podstawie przedstawionej metodologii przeprowadzono analiz˛e potencjału komina geotermalnego i wpływu warunków atmosferycznych na jego prac˛e oraz wykonano analiz˛e ekonomiczna.˛ W obliczeniach wykorzystano dane zamieszczone w tabeli 1.
Tabela 1: Dane wykorzystane w obliczeniach z podanymi odnośnikami do literatury
Opis
Temperatura powietrza wydechowego
Wilgotność powietrza wydechowego
Jednostkowy koszt komina
Całkowity czas pracy komina
Koszt jednostkowy energii elektrycznej
Współczynnik liniowych strat ciśnienia

Symbol
Tw
φw
Kk
LT
Ke
λ

Wartość
35
100
1500
30
0,3
0,01

Jednostka
◦
C
%
PLN/m2
lata
PLN/kWh
−

Źródło
–
–
[13, 14]
[14]
–
[5]

5.1. Analiza ekonomiczna
Przeanalizowano wydajności szybów wydechowych w zakresie 850-7000 m3 /s.
Na podstawie przegladu
˛ literatury i wiedzy autorów przyj˛eto koszt jednostkowy komina
odniesiony do jednostki powierzchni, koszt jednostkowy energii elektrycznej i przewidywany czas pracy komina zgodnie z tabela˛ 1.
Na rysunku 3 przedstawiono czas amortyzacji, redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni, uzyskana˛ w wyniku eksploatacji komina geotermalnego, szacowany koszt budowy komina i stop˛e zwrotu inwestycji dla komina zabudowanego na szybie wydechowym o wydajności 3500 m3 /s w zależności od wysokości i średnicy komina. Przedstawione zależności dla przykładowej wydajności szybu pokazuja,˛ że ze wzgl˛edu na
prezentowane kryteria można znaleźć wartości optymalne: ze wzgl˛edu na czas amortyzacji i stop˛e zwrotu inwestycji istnieje optymalna średnica komina, ze wzgl˛edu na
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Rys. 3: Czas amortyzacji (u góry, po lewej), redukcja kosztów wentylacji kopalni, uzyskana w wyniku
eksploatacji komina geotermalnego (u góry, po prawej), szacowany koszt budowy komina (na dole, po
lewej) i stopa zwrotu inwestycji (na dole, po prawej) dla komina zabudowanego na szybie wydechowym
o wydajności 3500 m3 /s w zależności od wysokości i średnicy komina. Ze wzgl˛edu na czas amortyzacji,
redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni i stop˛e zwrotu inwestycji istnieja˛ optymalne średnice komina. Ponadto
istnieje optymalna wysokość komina ze wzgl˛edu na redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni

redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni istnieje optymalna średnica i wysokość komina.
Optymalna średnica komina ze wzgl˛edu na stop˛e zwrotu jest zbliżona do optymalnej
średnicy ze wzgl˛edu na czas amortyzacji, podczas gdy optymalna średnica ze wzgl˛edu
na redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni jest znacznie wi˛eksza od dwóch pozostałych.
Czas amortyzacji inwestycji maleje i efektywna stopa zwrotu inwestycji rośnie wraz
ze spadkiem wysokości komina. Wysokość komina musi być dobierana na zasadzie
kompromisu mi˛edzy wysokościa˛ redukcji kosztów wentylacji i efektywna˛ stopa˛ zwrotu
inwestycji. W analizowanym zakresie wydajności szybów wyznaczono optymalne średnice i wysokość komina. Optymalna wysokość komina rośnie nieliniowo ze wzrostem
wydajności szybu wydechowego, co zostało przedstawione na rys. 4 (u góry). Optymalna wysokość komina w analizowanym przedziale zmienia si˛e w zakresie od 200
do 600 m. Wysokość komina rośnie szybciej dla niewielkich wydajności (rz˛edu 1000
m3 /s). Przykładowo w zakresie od 1000 do 2000 m3 /s optymalna wysokość komina
wzrasta z 200 do 400 m, a w zakresie od 6000 do 7000 m3 /s optymalna wysokość
wynosi około 600 m i zmienia si˛e nieznacznie. Na dolnym rys. 4 przedstawiono zależności: optymalna˛ wysokość komina oraz optymalne średnice komina w zależności od
wydajności zabudowanego szybu wydechowego przy różnych kryteriach optymalizacji
(ze wzgl˛edu na czas amortyzacji i redukcje kosztów wentylacji kopalni). Optymalna
średnica komina wzrasta prawie liniowo, niezależnie od przyj˛etego kryterium optymalizacji. Wpływ przyj˛etego kryterium optymalizacji wzrasta dla wi˛ekszych wydajności.
Dla wydajności szybu wydechowego 1000 m3 /s optymalna średnica, niezależnie od
kryterium, wynosi około 7 m, podczas gdy dla wydajności 7000 m3 /s optymalne średnice wynosza˛ około 22 m i 26 m odpowiednio dla czasu amortyzacji i redukcji kosztów
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wentylacji kopalni przyj˛etych jako kryterium optymalizacji. Dla optymalnych wartości
wysokości i średnic komina w zależności od wydajności szybu wydechowego obliczono
czas amortyzacji, redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni, koszt komina i stop˛e zwrotu inwestycji, przedstawiono na rys. 5.

Rys. 4: Optymalna wysokość komina (u góry) i optymalne średnice komina ze wzgl˛edu na kryterium
optymalizacji: czas amortyzacji/ efektywna˛ stop˛e zwrotu i redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni (na dole)
w zakresie wydajności szybu wydechowego 850–7000 m3 /s

Rys. 5: Czas amortyzacji, redukcja kosztów wentylacji kopalni, koszt budowy komina i stopa zwrotu
inwestycji obliczone dla optymalnej geometrii komina
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Czas amortyzacji komina słonecznego mieści si˛e w zakresie od 11 do 26 lat i spada
dla wyższych wydajności szybu wydechowego. Na podstawie przegladu
˛ literaturowego
dot. kominów słonecznych przyj˛eto całkowity czas pracy instalacji 30 lat [14]. Efektem eksploatacji komina geotermalnego zabudowanego na szybie wydechowym kopalni
jest pasywna wentylacja wyrobisk górniczych, która redukuje pobór mocy wentylatorów i koszty z tym zwiazane.
˛
Dla niewielkich wydajności szybów eksploatacja kominów przynosi znikoma˛ redukcj˛e kosztów eksploatacyjnych -– czas amortyzacji kominów o małych wydajnościach jest zbliżony do przewidywanego czasu pracy instalacji.
Dla wi˛ekszych wydajności redukcja kosztów wentylacji kopalni znaczaco
˛ rośnie osia˛
gajac
˛ wartość około 110 milionów PLN dla najwyższych analizowanych wydajności.
Przykładowo redukcja kosztów wentylacji kopalni w przypadku szybów o wydajnościach 2000 i 6000 m3 /s wyniesie odpowiednio niecałe 20 i ponad 80 milionów PLN.
Zabudowa 3-krotnie wi˛ekszego szybu prowadzi do 4-krotnie wi˛ekszej redukcji kosztów
wentylacji. Koszty budowy komina geotermalnego mieszcza˛ si˛e w zakresie od 8 do 70
milionów PLN. Koszty rosna˛ niemal liniowo. Przykładowo koszty kominów zabudowanych na szybach 1000 i 6000 m3 /s wynosza˛ odpowiednio 10 i 60 milionów PLN.
Zabudowa sześciokrotnie wydajniejszego szybu kosztuje około sześciokrotnie wi˛ecej.
Wysokie koszty budowy komina i niewielkie korzyści ekonomiczne osiagane
˛
przy małych wydajnościach powoduja,˛ że stopa zwrotu inwestycji dla kominów małej wydajności (1000 m3 /s) wynosi około 0,5%.
Stopa zwrotu inwestycji rośnie wraz z wydajnościa˛ szybu. Dla wydajności rz˛edu
3500 m3 /s wynosi 2,2%, natomiast dla 7000 m3 /s wynosi 3,2%.
5.2. Wpływ warunków atmosferycznych na prac˛e komina geotermalnego
Siła˛ nap˛edowa˛ zjawisk zachodzacych
˛
w kominie geotermalnym jest różnica g˛estości powietrza z szybu wydechowego (którego roczne wahania wilgotności i temperatury sa˛ pomijalne) i powietrza atmosferycznego. Przeanalizowano śródroczny potencjał
komina na przykładzie czterech rocznych rozkładów temperatury godzinowej Wrocławia i Krakowa w latach odpowiednio 2013 i 2014 [1], które przedstawiono na rys. 6.
Przykładowe obliczenia przeprowadzono w oparciu o przyj˛ete dane: wydajność szybu
wydechowego 3500 m3 /s, wysokość komina 500 m i średnica komina 16 m.
Na podstawie danych meteorologicznych obliczono redukcj˛e zapotrzebowania na
moc elektryczna˛ wentylatorów, która˛ pokazano na rys. 7. Potencjał komina spada ze
wzrostem temperatury powietrza atmosferycznego – dla ujemnych temperatur powietrza komin osiaga
˛ moc użyteczna˛ do ponad 3 MW (chwilowo 3,5 MW), a dla temperatur
ponad 30◦ C moc użyteczna spada poniżej 500 kW (chwilowo 200 kW). We wszystkich
analizowanych przypadkach komin geotermalny, nawet w przypadku temperatur maksymalnych, nie wywierał negatywnego wpływu na funkcjonowanie źródła.
6. W NIOSKI
Zaproponowano wykorzystanie b˛edacej
˛ w fazie wdrożenia technologii kominów
słonecznych do zagospodarowania niskotemperaturowego ciepła zawartego w powietrzu wydechowym z szybów kopalni o temperaturze 30–35◦ C. Przeanalizowano możliwość wykorzystania kominów geotermalnych: obliczono optymalna˛ geometri˛e komina
ze wzgl˛edu na wybrane wskaźniki finansowe oraz wykonano analiz˛e ekonomiczna˛ dla
optymalnej geometrii komina w zależności od wydajności szybu wydechowego. Po-

10

Piotr Pyrka, Zbigniew Rogala

Rys. 6: Godzinowe temperatury suchego i mokrego termometru zmierzone
w Krakowie i Wrocławiu w latach 2013 i 2014 [1]

Rys. 7: Redukcja kosztów wentylacji kopalni, uzyskana w wyniku
eksploatacji komina geotermalnego dla szybu o wydajności 3500 m3 /s
obliczona na podstawie danych meteorologicznych przedstawionych na rys. 3

nadto przeprowadzono ocen˛e potencjału komina geotermalnego na podstawie danych
meteorologicznych: wpływ warunków meteorologicznych na prac˛e instalacji, możliwość wyst apienia
˛
negatywnej ingerencji pracy komina na prac˛e systemu wentylacji
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kopalni w warunkach polskich. Analizy przeprowadzono w zakresie wydajności szybów wydechowych od 850 do 7000 m3 /s.
7. DYSKUSJA I PERSPEKTYWY
Efektywna stopa zwrotu inwestycji w przypadku kominów o optymalnej geometrii zabudowanych na szybach o wydajności około 1000 m3 /s wynosi około 0,5% (czas
amortyzacji około 26 lat, przy przewidywanym całkowitym czasie pracy instalacji 30
lat). Dla wydajności szybu rz˛edu 7000 m3 /s stopa zwrotu inwestycji wynosi ponad 3%
(inwestycja amortyzuje si˛e po około 12 latach). Wpływ wysokości komina jest dwojaki: z jednej strony komin o optymalnej wysokości oznacza wyższy zysk bezwzgl˛edny
(wyższa˛ redukcj˛e kosztów wentylacji kopalni), ale niższa˛ stop˛e zwrotu inwestycji, z drugiej strony komin o wysokości niższej niż optymalna oznacza niższy zysk, lecz wyższe
efektywne stopy zwrotu. Aby poprawić ekonomik˛e eksploatacji szybów wydechowych
musza˛ zostać zaproponowane i rozwini˛ete technologie lekkich kominów, których cena
nie powinna przekraczać 1000 PLN/m2 (obecnie: 1500–5000 PLN/m2 [13], [14].
Cechami odróżniajacymi
˛
kominy słoneczne od kominów konwencjonalnych sa:
˛ duże
średnice kanałów, niska temperatura medium w kominie, w przypadku kominów geotermalnych kwestie zwiazane
˛
z właściwościami powietrza wydechowego (agresywne
chemicznie, wilgotne i silnie korozyjne).
Analiza teoretyczna potencjału kominów geotermalnych w warunkach polskich
wykazuje, że eksploatacja takich kominów nie b˛edzie, w sposób długotrwały, wywierać negatywnego wpływu na system wentylacji kopalni. Możliwe sa˛ jedynie chwilowe
zaburzenia pracy systemu dla temperatur powietrza powyżej 40◦ C.
Kominy geotermalne sa˛ obiecujac
˛ a˛ metoda˛ konwersji niskotemperaturowego ciepła zawartego w powietrzu wydechowym kopalni. Moga˛ stanowić również źródło pasywnej wentylacji awaryjnej. Metoda może być także zastosowana do konwersji ciepła
innego pochodzenia: ciepła rozpraszanego w chłodniach kominowych elektrowni, ciepła odpadowego z procesów przemysłowych (browarów, hut). Dalsze badania naukowe
i projekty wdrożeniowe dotyczace
˛ kominów powinny być skoncentrowane na identyfikacji potencjalnych źródeł, możliwości ich wykorzystania i rozwoju technologii konstrukcji odpowiednich kominów.
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˛
Cieplnych
E-mail: agnieszka.wlazlak@pwr.edu.pl
R EKOMENDACJA : prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki

S TRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rezultaty symulacji pracy parowacza płytowego,
w którym zastosowano nanociecze (woda – Cu, woda – Al2 O3 i woda – TiO2 )
o st˛eżeniach 0–5% w celu poprawy efektywności wnikania ciepła po stronie
medium grzewczego. Do obliczeń wymienników ciepła wykorzystano równania opisujace
˛ własności wybranych nanocieczy. Analizie poddano liczb˛e płyt
wymiennika wymagana˛ do osiagni˛
˛ ecia założonej mocy, zmian˛e przewodności
cieplnej nanocieczy, zależność liczby Prandtla od st˛eżenia zastosowanych nanoczastek
˛
oraz wymagana˛ moc pompy. Otrzymane wyniki wskazuja˛ na 15%
popraw˛e współczynnika wnikania ciepła po stronie nośnika ciepła oraz 28%
spadek wymaganej mocy pompy, co prowadzi do zmniejszenia gabarytów wymiennika oraz obniżenia zużycia energii.
S ŁOWA KLUCZOWE : nanociecze, medium grzewcze, wymiennik ciepła

1. W PROWADZENIE
Rosnace
˛ zapotrzebowanie na chłód wymusza poszukiwanie nowych strategii pozyskiwania, transportowania oraz wykorzystania energii. Dynamicznie rozwijajaca
˛ si˛e
dziedzina nanotechnologii wykazuje duży potencjał w zakresie intensyfikacji wymiany
ciepła i poprawy efektywności energetycznej.
Nanociecze powstaja˛ na skutek rozproszenia czasteczek
˛
o wielkości poniżej 100 nm
w cieczy bazowej, najcz˛eściej wodzie lub glikolu. Głównym celem badań w tej dziedzinie jest uzyskanie maksymalnej poprawy właściwości cieplnych i przepływowych
płynu przy minimalnym dodatku ciała stałego (<1%) [1].
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Wydajność wymiennika ciepła zależy od własności czynnika roboczego, dlatego
jego dobór jest podstawowym problemem rozwiazywanym
˛
podczas procesu projektowania. Zastosowany nośnik ciepła ma wpływ na parametry pracy, bezpieczeństwo, gabaryty urzadzenia
˛
oraz wymagana˛ moc pompy, co przekłada si˛e na koszty inwestycyjne
i eksploatacyjne.
W artykule przedstawiono analiz˛e możliwości zastosowania nanocieczy jako medium grzewczego parownika płytowego. Do symulacji wykorzystano wod˛e stanowiac
˛ a˛
ciecz bazowa˛ oraz trzy rodzaje nanoczastek:
˛
Cu, Al2 O3 i TiO2 o st˛eżeniach w zakresie
0–5%.
2. W ŁA ŚCIWO ŚCI TERMODYNAMICZNE NANOCIECZY
Aby dokonać optymalnego wyboru czynnika, w zależności od jego zastosowania,
należy znać właściwości termofizyczne nanocieczy. Z tego powodu został dokonany
przeglad
˛ literaturowy parametrów nanozawiesin: przewodności cieplnej, g˛estości, lepkości i ciepła właściwego.
2.1. Przewodność cieplna
Potencjał wykorzystania nanocieczy w celu poprawy efektywności wymiany ciepła zależy głównie od ich przewodności cieplnej. Lee i in. [2] badali nanomieszaniny
woda – Al2 O3 o st˛eżeniach 0,01–0,3% w temperaturze 21◦ C i uzyskali popraw˛e przewodności cieplnej o 44%, natomiast dla st˛eżenia 6%, Li i Peterson [3] otrzymali prawie
30% wzrost współczynnika przewodzenia ciepła. Liu i in. [4] wykazali 24% wzrost
przewodności cieplnej zawiesiny woda – Cu o st˛eżeniu 0,1% w porównaniu do cieczy bazowej, natomiast Sinha i in. [5] 48–70% dla st˛eżenia równego 1%. Dodatek TiO2
o st˛eżeniach 1–8% poprawia efektywność przewodzenia ciepła cieczy bazowej o 2–20%
[6].
Dost˛epne w literaturze wyniki pomiarów nie sa˛ jednak jednoznaczne. Rozbieżności moga˛ wynikać z nieprecyzyjnej charakterystyki nanocieczy oraz różnic w technikach pomiarowych. Wskazuje si˛e wiele parametrów majacych
˛
wpływ na współczynnik
przewodzenia ciepła nanocieczy, m.in. [1]: st˛eżenie, rodzaj i kształt nanoczastek,
˛
rodzaj cieczy bazowej, wartość pH, wahania temperatury czy dodatki innych zwiazków
˛
chemicznych, np. surfaktantów poprawiajacych
˛
stabilność zawiesin.
Nanociecze maja˛ skłonność do aglomeracji, przede wszystkim w wyniku nieodpowiedniego przygotowania roztworu (np. zbyt krótkiego czasie ultrasonifikacji). Zazwyczaj proces ten nie jest precyzyjnie analizowany podczas wykonywania pomiarów.
Wśród najbardziej rozpowszechnionych teorii na temat mechanizmów odpowiedzialnych za wzrost współczynnika przewodzenia ciepła wyróżnić można:
•
•
•
•

ruchy Browna nanoczasteczek
˛
[7, 8, 9],
struktury warstwowe przy powierzchni nanoczastek
˛
[10, 11],
transport balistyczny [1, 12],
efekt aglomerowania czastek
˛
[1, 12].

Koncepcja dotyczaca
˛ ruchów Browna wzbudza najwi˛ecej kontrowersji. W literaturze można spotkać artykuły udowadniajace
˛ wpływ ruchów Browna na przewodzenie
[7, 8, 9], jak i jemu zaprzeczajace
˛ [13].
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Ze wzgl˛edu na niejednoznaczne wyniki badań eksperymentalnych oraz mnogość
mechanizmów odpowiadajacych
˛
za proces przewodzenia ciepła, w literaturze jest dost˛epnych wiele korelacji umożliwiajacych
˛
obliczenie współczynnika przewodzenia ciepła dla dowolnej pary nanoczastki
˛
– ciecz bazowa w wybranych warunkach.
Na potrzeby artykułu wykorzystano rozpowszechniona˛ korelacj˛e Hamiltona–Crossera, wykazujac
˛ a˛ dobra˛ zgodność z wynikami doświadczalnymi dla analizowanych nanocieczy [14]:
knf =

kp (n − 1)kbf − (n − 1)ϕ(kbf − kp )
kp
kbf

−kp
+ (n − 1) + ϕ kbfkbf

(1)

gdzie: kp i kbf sa˛ współczynnikami przewodzenia ciepła odpowiednio nanoczastek
˛
oraz
cieczy bazowej, W/mK, ϕ – koncentracja˛ obj. czastek,
˛
-, a n – współczynnikiem zależnym od kształtu nanoczastek
˛
(3 dla czastek
˛
sferycznych, 6 dla cylindrycznych).
2.2. G˛estość
G˛estość nanocieczy rośnie wraz ze wzrostem koncentracji ciała stałego. Badania
eksperymentalne potwierdzaja˛ jej addytywność (różnice pomi˛edzy wartościami obliczonymi a zmierzonymi sa˛ mniejsze niż 5% [14]):
ρnf = ϕρp + (1 − ϕ)ρbf

(2)

gdzie: ρp i ρbf , kg/m3 , sa˛ g˛estościami odpowiednio nanoczastek
˛
oraz cieczy bazowej.
2.3. Lepkość
Opierajac
˛ si˛e na badaniach dost˛epnych w literaturze można stwierdzić, że lepkość
nanocieczy zależy od st˛eżenia, wielkości, kształtu i typu czastek,
˛
rodzaju płynu bazowego oraz temperatury [15]. Na potrzeby niniejszej analizy wykorzystano powszechnie
stosowane równanie Einsteina [15]:
µnf = (1 + 2, 5ϕ)µbf

(3)

gdzie µbf , P a · s, jest współczynnikiem lepkości dynamicznej cieczy bazowej.
2.4. Ciepło właściwe
Ciepło właściwe maleje liniowo wraz ze wzrostem st˛eżenia nanoczastek.
˛
Do obliczenia ciepła właściwego nanocieczy posłużono si˛e zależnościa˛ [14]:
ρnf = ϕCp,p + (1 − ϕ)Cp,bf

(4)

gdzie: Cp,p i Cp,bf , J/kg · K, sa˛ ciepłem właściwym odpowiednio nanoczastek
˛
oraz
cieczy bazowej.
3. M ODEL OBLICZENIOWY
Niniejsza analiza dotyczyć b˛edzie parowacza płytowego, którego parametry zostały
przedstawione w tabeli 1. Szczegółowy algorytm obliczeń dost˛epny jest w [18].
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Tabela 1: Założone parametry geometryczne oraz cieplno-przepływowe rozpatrywanego wymiennika
Parametr
Szerokość
Wysokość
Odległość mi˛edzy płytami
Grubość płyt
Liczba kanałów po stronie cieczy grzewczej
Strumień masowy cieczy grzewczej
Temp. cieczy grzewczej na wlocie
Temp. wrzenia

Symbol
g
H
spl
δpl
nzg
mg
Tg1
To

Wartość
150
300
3
0,4
2
0,4
12
3

Jednostka
mm
mm
mm
mm
kg/s
◦
C
◦
C

Do oszacowania współczynnika wnikania ciepła w płytowych wymiennikach ciepła od strony nanocieczy wykorzystano korelacj˛e [16]:
0,4
0,25
P rnf
N unf = 2, 4Renf

(5)

Jako wymiar charakterystyczny do obliczenia liczby Reynoldsa (Re) wykorzystano średnic˛e hydrauliczna˛ kanału, która dla wymienników płytowych równa jest 2spl [18].
Współczynnik wnikania ciepła od strony czynnika chłodniczego obliczony został
na podstawie korelacji Bogdanowa [17]:
αcz =

A0 G0,2 q 0,6

(6)

d0,6
e

gdzie: G – g˛estość strumienia masy czynnika, kg/m2 s, τ = To / Ts , gdzie Ts jest temperatura˛ wrzenia czynnika, a współczynnik A0 można wyliczyć z zależności:
 2,26τ −2,35
10
τ ≤1
A0 =
(7)
1,16τ
−1,25
10
τ >1
Liczba płyt wymagana do osiagni˛
˛ ecia założonej mocy cieplnej parowacza [18]:
npl =

A
+1
0, 9Hg

(8)

gdzie: A – wymagana powierzchnia wymiany ciepła, m2 .
Analiza aplikacyjności nanocieczy w wymiennikach ciepła powinna uwzgl˛edniać
aspekt ekonomiczny jego eksploatacji. Kluczowe znaczenie ma w tym przypadku wymagana moc pompy, która˛ można wyznaczyć jako [19]:
W = ∆P Vg

(9)

gdzie: Vg to obj˛etościowy strumień przepływu, ∆P spadek ciśnienia:
∆P =

2f hρw2
de

Współczynnik tarcia f oblicza si˛e jako:

0, 3025 + 91, 75/Re 150 < Re < 1800
f=
1, 46Re−0,177
1800 < Re < 30000

(10)

(11)

Wpływ dodatku nanoczastek
˛
do medium grzewczego na współczynnik wnikania ciepła...

17

Wszystkie wymagane własności fizyczne wody zostały obliczone na podstawie
[20] dla średniej temperatury wody.
Właściwości nanoczastek
˛
zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2: Własności fizyczne nanoczastek
˛
[21]
G˛estość Ciepło właściwe Przewodność cieplna
Nanoczastki
˛
kJ/kg·K
W/m·K
kg/m3
Cu
8900
385
395
Al2 O3
3700
880
46
TiO2
3900
710
8,4

4. A NALIZA WYNIKÓW
Spotykane w literaturze charakterystyki pracy wymienników ciepła [16, 19] opieraja˛ si˛e najcz˛eściej na porównaniu efektywności pracy urzadzenia
˛
dla nanocieczy i cieczy bazowej dla równych liczb Re.
Na rysunku 1 przedstawiono wymagana˛ liczb˛e płyt parowacza o wydajności cieplnej 10 kW w zależności od liczby Re i koncentracji nanoczastek
˛
Cu. Wymagana powierzchnia wymiany ciepła maleje ze wzrostem liczby Re oraz koncentracji. Dodatek
ciała stałego zmienia właściwości cieczy bazowej – rośnie g˛estość, lepkość i przewodzenie ciepła, spada ciepło właściwe. Utrzymanie takiej samej liczby Re jest jednoznaczne
z wi˛eksza˛ pr˛edkościa˛ przepływu nanocieczy niż w przypadku cieczy bazowej.

Rys. 1: Liczba płyt wymiennika w zależności od liczby Re i koncentracji nanoczastek
˛
Cu w wodzie

Dalsza analiza została wi˛ec przeprowadzona dla stałego obj˛etościowego strumienia przepływu, zamiast dla stałej liczby Re. Zgodnie z przedstawionymi równaniami
(1)–(11), im wi˛eksza koncentracja ciała stałego, tym lepsza wymiana ciepła. Najcz˛eściej rozpatrywane sa˛ zakresy st˛eżenia poniżej 6% [1, 2, 22]. Zwi˛ekszanie koncentracji
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Rys. 2: Zmiana przewodności cieplnej nanocieczy w zależności od st˛eżenia różnych rodzajów nanoczastek
˛

Rys. 3: Zmiana liczby Prandtla nanocieczy w zależności od st˛eżenia różnych rodzajów nanoczastek
˛
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Dla zakresu st˛eżeń 0–5% maleje ona o ok. 18% dla nanoczastek
˛
miedzi, 16% dla
tlenku glinu i 11% dla tlenku tytanu. Redukcja liczby Prandtla wpływa bezpośrednio na zmniejszenie współczynnika wnikania ciepła (równanie (6)), dlatego konieczne
jest poszukiwanie nanododatków, które charakteryzuje stosunkowo mały spadek liczby
Prandtla oraz możliwie duża liczba Reynoldsa. Zależność wymaganej mocy pompy od
st˛eżenia nanoczastek
˛
pokazano na rys. 4.

Rys. 4: Wzgl˛edna moc pompy w porównaniu do cieczy bazowej (wody)

Nanozawiesina woda–Cu okazała si˛e najbardziej energooszcz˛ednym rozwiazaniem.
˛
Dodanie 5% nanoczastek
˛
Cu powoduje spadek wymaganej mocy o 28%, dla TiO2
i Al2 O3 jest to odpowiednio 10 i 11%. Z przedstawionych danych wynika, że nanociecze oparte na miedzi wykazuja˛ zarówno najlepsze parametry cieplne, jak i wymagaja˛
najmniejszego nakładu energii do pokonania oporów przepływu. Osiagane
˛
parametry
wzgl˛edne dla st˛eżeń 0–5% zostały pokazane na rys. 5. Pi˛ecioprocentowy dodatek miedzi powoduje wzrost współczynnika przewodzenia ciepła o 30%, współczynnika wnikania ciepła po stronie nanocieczy o 18%, przenikania ciepła przez płyt˛e parowacza
o 15% oraz spadek wymaganej mocy pompy o 27%.
5. P ODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono analiz˛e efektywności pasywnej metody poprawy wymiany ciepła w parowaczach płytowych, jaka˛ jest wykorzystanie nanocieczy jako medium grzewczego. Obliczenia zostały wykonane dla stałego obj˛etościowego strumienia
przepływu substancji grzejnej. Spośród 3 analizowanych nanododatków: Cu, TiO2 i
Al2 O3 o st˛eżeniach 0–5%, najlepsze parametry do zastosowania w płytowym wymienniku ciepła wykazuja˛ nanoczastki
˛
Cu o maksymalnym st˛eżeniu. W porównaniu do
czystej wody, dodatek 5% nanoczastek
˛
miedzi powoduje 15% popraw˛e współczynnika
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Rys. 5: Stosunek parametrów cieplno-przepływowych nanocieczy woda–Cu
w relacji do cieczy bazowej (wody)

przenikania ciepła. Dla Al2 O3 zauważalny jest wzrost o 10%, natomiast dla TiO2 o 7%.
Współczynniki wnikania ciepła w parowaczu rosna˛ liniowo wraz ze wzrostem
koncentracji nanoczastek.
˛
Zgodnie z zastosowanymi równaniami, które zostały wyznaczone empirycznie, a ich stosowalność nie jest ograniczona maksymalnym możliwym st˛eżeniem, wzrost st˛eżenia ponad analizowane 5% powinien powodować dalsza˛
popraw˛e przewodności cieplnej. Wykorzystane korelacje opisuja˛ jednak właściwości
cieczy z dodatkiem czastek
˛
o wymiarach na poziomie 10−7 –10−9 m [1]. Wzrost ich
st˛eżenia jest równoznaczny z wi˛ekszym prawdopodobieństwem aglomeracji, zaburzaja˛
cej mechanizmy transportu ciepła, co może wykluczyć funkcjonalność użytych wzorów.
Najpoważniejszym skutkiem aglomeracji jest sedymentacja, która stanowi zagrożenie
dla bezawaryjnej pracy wymiennika.
W przypadku typowych wymienników płytowych stosowanych w układach chłodniczych dodatek 5% obj. nanoczastek
˛
Cu powoduje zmniejszenie gabarytów wymienników o ok. 13% przy jednoczesnym obniżeniu wymaganej mocy pompy o ok. 27%.
Połaczenie
˛
minimalizacji pola powierzchni wymiany ciepła z mniejszymi oporami przepływu może znacznie obniżyć zużycie energii.
Dost˛epne w literaturze dane doświadczalne nie sa˛ jednoznaczne. Kontrowersje
wzbudza już sam mechanizm poprawy przewodności cieplnej. Dlatego konieczne sa˛
dalsze badania eksperymentalne oraz teoretyczne w celu lepszego zrozumienia procesów zachodzacych
˛
w nanocieczach oraz znalezienia optymalnego składu mieszaniny do
aplikacji w urzadzeniach
˛
cieplnych.
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Wykaz symboli
A
Cp
de
f
g
G
H
k
n
m
Nu
Pr
Re
T
q
w
W
α
∆P
ρ
µ
ϕ

pole powierzchni wymiany ciepła, m2
ciepło właściwe, J/kgK
średnica hydrauliczna kanału,m
współczynnik tarcia, szerokość płyty, m
g˛estość strumienia masy czynnika, kg/m2 s
wysokość płyty, m
współczynnik przewodzenia ciepła, W/mK
współczynnik zależny od kształtu nanoczastek,
˛
strumień masowy, kg/s
liczba Nusselta, liczba Prandtla, liczba Reynoldsa, temperatura, ◦ C
g˛estość strumienia ciepła, W/m2
pr˛edkość przepływu, m/s
moc pompy, W
współczynnik wnikania ciepła, W/m2 K
spadek ciśnienia, Pa
g˛estość, kg/m3
współczynnik lepkości dynamicznej, Pa·s
st˛eżenie obj˛etościowe nanoczastek,˛

Indeksy dolne
bf
g
nf
p
pl
o

ciecz bazowa
medium grzejne
nanociecz
nanoczastki
˛
płyta parowacza
proces wrzenia
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A BSTRACT
The paper presents possibility of using R507 as a working fluid in gravitational heat pipe. The outcome of experimental analysis are compared to the
results obtained with mathematical model. The simulations allow to calculate
fluid and wall temperatures in the thermosyphon. The model equations contain
the formulas for boiling and condensing heat transfer coefficients. Proposed
new model is in good agreement with real operation of the device, especially
at the steady state. There are discrepancies during the start-up process, but the
differences between the results obtained by the model and experiments do not
exceed 5% at the steady state. The thermal efficiency of the thermosyphon is
also determined as 0.63.
K EYWORDS : thermosyphon, mathematical model, heat transfer

1. I NTRODUCTION
Thermosyphon consists of three basic components: the evaporator, adiabatic section and the condenser. The heat supplied to the evaporator causes evaporation of the
liquid collected at the bottom of the device. The vapor flows through the adiabatic section to the condenser where phase change takes place. Condensed liquid comes back to
the evaporator as a consequence of gravitational forces. There is no moving parts what
increase the reliability of the installation. Due to high heat transfer coefficient of both
processes-boiling and condensation, heat pipes can transfer heat very efficiently. Heat
conduction coefficient for 1 m long heat pipe with the heat flux supplied to the evaporator in a range from 3 to 12 kW/m2 can be as high as 700–1500 W/m·K depending on
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the type of the working fluid. The impact of the refrigerant is important, so the selection
should be made carefully. To provide proper operation of the device, heat pipe must
work continuously. To investigate heat pipe thermal performance, its maximum heat
transport capacity (the maximum heat applied to the evaporator which does not cause
the dry-out characterized by intense increase in wall temperature) and temperature distribution in heat pipe during the whole operation of the device should be determined. It
can be done empirically, but it is very often too labor/time consuming and troublesome.
To obtain experimental data for just one heat pipe, 1.5–2 h are needed [1]. That is why
creation of suitable mathematical model can be better solution.
2. M ATHEMATICAL MODEL
The processes occurring in the heat pipes were studied empirically and theoretically
by many researchers. The first model describing operation of this kind of devices was
proposed among other things by [2], [3]. There was no available data, so this model
was not validated empirically. Tsai et al. [1] proposed model based on the energy
equations which divide the device into three control sectors: evaporator wall with wick
structure, condenser wall with wick structure and the working fluid. It was assumed that
the refrigerant is saturated and there is no heat conduction between particular sections.
Heat transfer coefficient were determined empirically. Hamidreza et al. [4] proposed
two-dimensional numerical model to simulate thermosyphon operation during the startup depending on the filling ratio. Balance equations of energy, mass and momentum
were solved using the finite volume method. The validation of the model was based on
the experimental data available in the literature.
The dynamic, differential model presented by Farsi et al. [5] was adopted to examine the working parameters of the gravitational heat pipe filled with different refrigerants. The model divide the device into two parts: the working fluid and the wall
of evaporator. To determine wall temperature in the condenser section third equation
was added. Figure 1 presents the schema of the pipe used for both, the model and the
experiment. The following set of equation was used in the simulation:
dTwe
= Qe − he Ae (Twe − Tf )
dt

(1)

dTf
= he Ae (Twe − Tf ) − hc Ac (Tf − Twat )
dt

(2)

dTwc
= hc Ac (Tf − Twc ) − Qc
dt

(3)

Cw
Cf

Cw

where:
C –
T –
Qe –
h –
A –

heat capacity of the wall and
the fluid, J/K;
temperature, K;
heat transfer to the evaporator, W;
heat transfer coefficient, W/m2 K;
heat transfer area, m2 .

Index:
w –
f –
e –
c –
wat –

wall of the evaporator;
working fluid;
evaporation section;
condenser section;
cooling water.
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Fig. 1: The schema of the thermosyphon used for the simulation

Farsi et al. [5] assumed constant values of heat transfer coefficients what allow to
use the based model only for given condition and one, particular refrigerant (in this case
– pentane). That is why additional equations allowing to calculate heat transfer coefficients were added to the model. The evaporator in the industrial application is heated by
medium with varying temperature, so the amount of heat applied to the device is also
changing. New model takes into account the differing amount of heat in the evaporator
based on the initial temperature of the heating medium. In the model proposed by Farsi
et al. [5] the heat was supplied by the electrical wire, so this value was fixed.
Correlations for calculation of heat transfer coefficient during phase change are determined empirically for certain conditions. Boiling heat transfer coefficient was calculated using Cooper correlation [6], because it shows good agreement with experimental
results for wide range of comercially available refrigerants [7]:
−0.55
αCooper = 55p0.12
M −0.5 q 0.67
r (− log(pr ))

(4)

Heat transfer coefficient in the condenser was calculated as the arithmetic average
of coefficient obtained by Nusselt theory with and without correction factor designated
experimentally [8]:
λ33l ρ3l (ρ3l − ρ3v )gL3
η3l (T1 − T3 )H3

(5)

λ33l ρ3l (ρ3l − ρ3v )gL3
η3l (T1 − T3 )H3

(6)

αc1 = 0.943

αc2 = 1.13
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pr –
M–
q –
λ –
ρ –
g –
L –
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reduced pressure;
molar mass, g/mol;
heat flux, W/m2 ;
thermal conductivity, W/m;
density, kg/m3 ;
acceleration gravity, m/s2 ;
length, m;

η
–
T
–
H –
Index:
1
–
3
–
l
–
v
–

dynamic viscosity, Pa·s;
temprature, K;
heat of evaporation;
evaporator section;
condenser section;
liquid;
vapour.

Outlet temperature of the coolant in the evaporator and the condenser sections were
calculated by the following formula:


−ke Ae
(7)
Theat2 = Te + (Theat1 − Te )exp
mheat cpheat


−kc Ac
(8)
Tcool2 = Tc + (Tcool1 − Tc )exp
mcool cpcool
where:
T –
k –
A –
m –
cp –

temperature, K;
heat trasfer coefficient, W/m2 K;
heat transfer area, m2 ;
mass flow, kg/s;
heat capacity, J/kg·K.

Index:
cool –
heat –
e
–
c
–
1
–
2
–

cooling water;
heating water;
evaporator;
condenser;
inlet;
outlet.

In order to check if additional equations gives fine agreement with the model proposed by Farsi et al. [5] the simulations for both versions of the model were carried out.
To make the comparison more reliable, geometry of the pipe and the type of refrigerant
(pentane) were the same as in the simulation conducted by Fasi et. al. [5].
Figure 2 shows how the evaporator temperature is changing with time for both
versions of the model. After including of heat transfer coefficients, the temperature of
the wall drooped approximately by 2.8%, while the temperature of the fluid increase
approximately by 2.7%. Difference between the wall and refrigerant temperatures decreased by about 2◦ C. Additionally, thermosyphon quicker reaches the steady state – for
the model with the corrections this time is approximately 2 times shorter. It is probably
caused by different values of heat fluxes applied to the evaporator - in the proposed version of the model this parameter is changing with time. In the steady state heat transfer
coefficients reach values similar to that assumed by Farsi et al. [5] – for the evaporation
process 707 W/m2 K was obtained, while for condensation process – 321 W/m2 K (for
the base model it was 720 W/m2 K and 180 W/m2 K, respectively). Taking into account compatibility of the correlations (4)–(6) with different refrigerants, the model can
be used to analyze the thermosyphon operation based on the type of the used substances.
3. VALIDATION OF THE MODEL WITH EXPERIMENTAL DATA
Outcome of the experiment were compared to the results predicted by numerical
simulation and the possibility of using refrigerant R507 as the working medium was
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Fig. 2: Temperature evolution in the evaporation section for the model proposed by Farsi et al. [5]
and for the model including proposed corrections

studied. Figure 3 presents the picture of experimental set-up which was used during the
experiment. It consists of the thermosyphon made from stainless steel. The evaporator
(condensing) section was heated (cooled) using cooper coil wrapped around the pipe.
To allow the medium inside the coil to circulate, two circulation thermostats were used.
It provided the temperature regulation at the outlet of the thermostat and this value
could be changed according to the demands. To minimize heat losses (gaines) from
the heating (cooling) water to the environment, the insulation was wrapped around the
evaporator and condenser sections. The thermocouples measured temperatures at seven
points along the length of the pipe (two at the evaporator and condenser sections, three at
the adiabatic sections). To estimate how much heat was released (absorbed) by heating
(cooling) water, the thermocouples were also placed at the outlet of the coils.

Fig. 3: Thermosyphon which was used to the experiment
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3.1. Measurement method
During the experiment the refrigerant R507 was used. The evaporation and condensing temperatures inside thermosyhon were assumed to be equal 25◦ C. The experiments were conducted for three different temperatures at the outlet of the thermostat
(35◦ C, 40◦ C, 45◦ C) and two different mass flow rates (0.078 kg/s, 0.111 kg/s). The cold
water was set for 15◦ C.
In fact, the temperature at the thermostat was not equal to that at the coil inlet, because of the temperature difference between the water inside the tubes and environment.
The tube from the outlet of the thermostat to the inlet of the coil was not insulated,
what increases heat losses. The temperature at the coil inlet cannot be constant as it is
dependent on the ambient temperature. Heat losses to the environment were taken into
account and the proper values of water inlet temperatures were calulated.
3.2. Results of the experiment
The data obtained from the experiment were compared with proposed model. Figure 4 shows how the temperature in the evaporator changes with time according to the
mathematical model and experiment for the temperatures at the circulating thermostats
set as 40◦ C and 15◦ C. The mass flow rate was equal to 0.111 kg/s. The measurements
were made at two points along the length of the evaporator section. One thermocouple showed higher values than predicted, the second one – lower. The average value
gives almost excellent agreement, even during the transient state. One thermocouple
was placed on the surface when the thermosyphon outer wall had no contact with the
coil. The second one was installed between the pipes of the coil and even if there was
no direct contact between the thermocouple and the pipe with hot water, this can affect
the obtained results. Temperatures at the steady state obtained from two thermocouples
was respectively 6.5% higher and 4.1% lower than the value results from the numerical
model. In fact, the numerical model does not take into account the temperature difference between the upper and the bottom part of evaporator. That is why it is better to
compare the simulation results with average value of the temperature arising from the
experiment. The time needed for temperature stabilization is similar for both, experiment and simulation are equal to ∼200 s.
The same comparison were made for different heating water temperatures. Figure 5
presents the results obtained for temperature at the heating thermostat 35◦ C. The cooling
temperature and the mass flow rate was without any change. In this case experimental
data do not fit the numerical simulation in such good way as before. The differences are
higher during the start-up process, but at the steady state, the model can predict the wall
temperature with high accuracy. For these parameters, the average temperature at the
evaporator was approx. 2.3% higher for the experiment than for mathematical model.
The time of temperature stabilization is greater for the experiment and equal approximately 500 s.
The measurement error was calculated using Mean Absolute Deviation (MAD) and
Mean Relative Deviation (MRD). The MAD shows accuracy of the measurement, while
MRD checks if the result was over-predicted or under-predicted [9]:
M AD =

1 X T(i)predicted − T(i)measured
N
T(i)measured

(9)
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Fig. 4: Comparison of the temperatures in the evaporator section obtained by the experiment
and numerical simulation (Theat =40◦ C, Tcool =15◦ C, mheat = mcool = 0.111 kg/s)

Fig. 5: Comparison of the temperatures in the evaporator section obtained by the experiment
and numerical simulation (Theat =35◦ C, Tcool =15◦ C, mheat = mcool = 0.111 kg/s)

M RD =

1 X T(i)predicted − T(i)measured
N
T(i)measured

(10)

Table 1 presents the values of temperatures at the steady state obtained for both, the
experiment and numerical simulation for different initial parameters. Considered mass
flow rate does not influence the temperature of the wall.
The experiments allowed to estimate the temperature along the entire length of
thermosyphon. Figure 6 presents the average values of temperature in each section of
heat pipe and the comparison with results arising from mathematical model.
The temperature of the adiabatic section was assumed to be constant during the
entire process. The values predicted by numerical simulation closely follow the outcome
of experiments. Condenser wall temperature stabilizes after 100 s, while the evaporator
after about 200 s. At the beginning of the operation there is no liquid film. First the
vapour must flow through the pipe to the upper part of the device, condense and then
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Table 1: Average value of temperature of evaporation for different initial parameters
including MAD and MRD

35◦ C
40◦ C
45◦ C

Experiment
◦
C
27.35
29.46
31.9

m = 0.071 kg/s
Model MAD
◦
C
26.95
0.046
29.07
0.032
31.16
0.027

MRD
0.033
−0.012
0.011

Experiment
◦
C
27.65
29.55
32.35

m = 0.111 kg/s
Model MAD
◦
C
27.04
0.015
29.19
0.009
31.22
0.028

MRD
−0.009
−0.002
−0.010

Fig. 6: Average temperature of the wall at each section of the thermosyphon as a function of time
(Theat =40◦ C, Tcool =15◦ C, mheat = mcool = 0.111 kg/s)

come back to the evaporator section. The time needed for that affect the temperature
response of the evaporation section and slow the temperature stabilization at that part.
Figure 7 shows the temperature distribution along the pipe. Highest parts of evaporator posses lower temperature, because the inlet of the heating medium was placed at
the bottom of the device. Some amount of heat was transferred to the evaporating refrigerant inside the pipe what decrease the temperature of the coolant and the wall with
increasing length of thermosyphon. In this section the temperature rises with time and
stabilize at 29◦ C in the steady state. In the condenser with the increasing length of the
pipe, temperature drop is observed. The adiabatic section posses almost constant temperature during the whole operation of the device.
The thermal efficiency of thermosyphon is expressed by ratio of the output heat by
condensation and input heat by evaporation:
η=

Qc
Qe

(11)

The model assumed that at the steady state all the heat absorbed in the evaporator
is transfer to the condenser and released to the cooling medium (efficiency equal 1).
During the experiment the heat transferred to and from thermosyphon was calculated
based on the temperature difference between the inlet and outlet of the coil with heating
or cooling medium. The efficiency in this case has value 0.63. The efficiency drop is
caused by the heat losses – not all the heat which is taken from the heating water is
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Fig. 7: Temperature distribution along the heat pipe (Theat =40◦ C, Tcool =15◦ C,
mheat = mcool = 0.111 kg/s)

transfer directly to the refrigerant. Some part is absorbed by the evaporator wall and
some is rejected to the environment.
4. C ONCLUSIONS
Possibility of using R507 as a working medium in gravitational heat pipe was analyzed. This refrigerant turned out to posses good properties under considered conditions.
It allow the device to transfer heat efficiently. Wall temperatures stabilizes at fixed value,
what means that the device is working continuously. No heat transfer limitations occur,
so the amount of heat applied to the evaporator and rejected from the condenser was in
a proper range according to the type of the used substance and the filling ratio.
The experimental results were compared with mathematical model. The analysis
showed that the simulations were in good agreement with experimental data, especially
at the steady state. The model did not take into account the varying temperature across
the length of the pipe, so more suitable was to make comparison with average experimental values. The differences between the results collected from the experiment and
predicted by the simulation did not exceed 5%. Especially, the average values of the
measurements fits the simulation with high accuracy. The time of temperature stabilization from the model an experiments is equal to about 200 s.
The efficiency of the thermosyphon was calculated. The model assumed that the
heat transfer occurs without any losses. During the experiment the efficiency was equal
to 0.63. The temperature distribution along the pipe was also determined. The temperature has the highest value at the lower part of evaporator and then decreases with
increasing length of the pipe. In the adiabatic section, temperature is almost constant,
because there is no heat exchange between the fluid inside the pipe and the environment.
The upper part of the device is the coldest one.
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S TRESZCZENIE
W pracy poddano analizie wpływ wygi˛ecia szablowego łopatek palisady kierowniczej na główne parametry przepływowe. Do badań została wykorzystana
przebadana eksperymentalnie cylindryczna akcyjna palisada, której geometria
była modyfikowana poprzez zmian˛e promienia wygi˛ecia w kierunku obwodowym tworzac
˛ łopatk˛e wkl˛esła˛ badź
˛ wypukła˛ wzdłuż wysokości. W pierwszej
kolejności obliczenia numeryczne dla oryginalnej, prostej geometrii zostały porównane z wartościami otrzymanymi podczas eksperymentu. Nast˛epnie przeprowadzono seri˛e obliczeń łopatek zmieniajac
˛ o pewien kat
˛ wygi˛ecie jednocześnie monitorujac
˛ wartość współczynnika ciśnienia dynamicznego, odchylenie kata
˛ wylotowego oraz stopień rozpr˛eżania. Po wyznaczeniu optymalnego
promienia krzywizny łopatki porównano zmian˛e wielkości charakterystycznych
wzdłuż wysokości dla wybranych geometrii.
S ŁOWA KLUCZOWE : wygi˛ecie szablowe, palisada łopatkowa, turbiny parowe

1. W PROWADZENIE
Ciagły
˛
pościg za wzrostem sprawności maszyn przepływowych wymusza na ich
producentach jak i ośrodkach badawczych prowadzenie badań w celu poprawy konstrukcji, zarówno pod wzgl˛edem osiagów
˛
jak i ułatwienia procesu wytwarzania. Znany
jest szereg metod zmniejszenie straty w układzie przepływowym turbin parowych, poczawszy
˛
od wichrowania łopatek przez złożona˛ trójwymiarowa˛ optymalizacj˛e. Jedna˛
z metod, która pozwala na szybka˛ i stosunkowo łatwa˛ popraw˛e sprawności maszyny,
jest stosowanie wygi˛ecia szablowego pióra łopatek w kierunku obwodowym, [10]. Wygi˛ecie to może być wykonywane zarówno w kierunku zgodnym ze składowa˛ obwodowa˛
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pr˛edkości wylotowej (positive compound bow lean), jak i w kierunku przeciwnym uzyskujac
˛ przez to różne efekty. Wygi˛ecie dodatnie oznacza, że strona bierna łopatki (suction side – SS) wzdłuż wysokości b˛edzie wkl˛esła, natomiast strona czynna (pressure
side – PS) b˛edzie wypukła. O ile stopień wygi˛ecia łopatki wirnikowej ograniczaja˛ warunki wytrzymałościowe, w przypadku łopatek kierowniczych jedynym ograniczeniem
sa˛ możliwości wytwórcze. W niniejszej pracy przy użyciu numerycznej mechaniki płynów przedstawiono wpływ modyfikacji geometrii na główne parametry przepływowe
i korzyści, jakie moga˛ zostać uzyskane przez ich zastosowanie. Kat
˛ wygi˛ecia łopatki λ,
mierzony pomi˛edzy styczna˛ łuku a linia˛ pozioma,˛ był zmieniany w zakresie od -45◦ do
+45◦ , rys. 1.

Rys. 1: Sposób modyfikacji geometrii oraz przykładowa łopatka wygi˛eta o λ = 25◦ [1]

2. G EOMETRIA
Do przeprowadzenia badań numerycznych wykorzystano geometri˛e palisady łopatkowej zaczerpni˛eta˛ z badań nad przepływami wtórnymi prowadzonych przez A. Perdichizzi’ego[2]. Profil łopatki, którym posłużono si˛e podczas eksperymentu został przeskalowany, tak aby długość ci˛eciwy wynosiła b = 100 mm. Pióro łopatki wydłużono
do wysokości H = 150 mm, [3]. Powi˛ekszenie elementów palisady miało za zadanie osiagni˛
˛ ecie wysokiej liczby Reynoldsa przy zachowaniu niskiej wartości nat˛eżenia przepływu masowego wytwarzanego przez wentylator stanowiska badawczego. Kat
˛
ustawienia łopatki pozostał bez zmian. Główne parametry oraz schemat geometrii został
przedstawiony na rys. 2.
3. O BLICZENIA NUMERYCZNE I WALIDACJA
Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program CFX z pakietu ANSYS. Jako
czynnik roboczy użyto powietrza traktowanego jak gaz doskonały. Jako warunki brzegowe przyj˛eto pr˛edkość wlotowa˛ czynnika o wartości c0 = 20 m/s, kacie
˛ wlotowym
równym 76,1◦ oraz burzliwości T u = 5%, która jest ilorazem odchylenia średniokwadratowego fluktuacji pr˛edkości wlotowej i jej wartości średniej, wyrażona˛ jako
T u =|

u0
U

(1)
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Rys. 2: Schemat geometrii wraz z głównymi wielkościami łopatki [3]

Na wylocie przyj˛ete zostało ciśnienie statyczne o wartości p = 0, 98 bar. Ściany
boczne kanału definiowano jako periodyczne. Pr˛edkość przy ścianach ograniczajacych
˛
oraz piórze łopatki wynosi 0 m/s (no slip wall condition). Rozmieszczenie omawianych
warunków brzegowych oraz obszar obliczeniowy ilustruje dokładniej rys. 3a.
Ze wzgl˛edu na niskie wartości liczby Macha nie uwzgl˛edniano ściśliwości. Posłużono si˛e modelem turbulencji SST (Shear Stress Transport), który jest modyfikacja˛
modelu k –ω . Łaczy
˛ on w sobie zalety modelu k –ω w modelowaniu obszarów przyściennych z zaletami modelu k – przy modelowaniu przepływu w obj˛etości płynu. Model
SST jest szeroko stosowany przy obliczeniach przepływów z silnym oddziaływaniem
ścian na płyn, a takie właśnie wyst˛epuje przy przepływie przez palisad˛e łopatkowa.˛ Korzystajac
˛ z zależności pomi˛edzy dyssypacja˛ właściwa˛ a dyssypacja˛ i energia˛ kinetyczna˛
turbulencji wyrażona˛ równaniem ω = k , otrzymano model k – w nast˛epujacej
˛ formie:


Dρk
∂ui
∂
∂k
= τij
− β ∗ ρωk +
(µ + σk2 µt )
(2)
Dt
∂xj
∂xj
∂xj


Dρω
γ2 ∂ui
∂
∂ω
1 ∂k ∂ω
2
= τij
− β2 ρω +
(µ + σω2 µt )
+ 2ρσω2
(3)
Dt
νt ∂xj
∂xj
∂xj
ω ∂xj ∂xj
Równania wyrażajace
˛ standardowy model k –ω opisywane sa˛ zależnościami:


Dρk
∂ui
∂
∂k
∗
= τij
− β ρωk +
(µ + σk1 µt )
Dt
∂xj
∂xj
∂xj


Dρω
γ1 ∂ui
∂
∂ω
2
= τij
− β1 ρω +
(µ + σω1 µt )
Dt
νt ∂xj
∂xj
∂xj

(4)

(5)
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Rys. 3: a) Obszar obliczeniowy, b) Siatka strukturalna - widok z góry

Aby możliwe było połaczenie
˛
obu modeli, równania (4) i (5) przemnażane sa˛ przez
dodatkowa˛ funkcj˛e F1 . Funkcja ta przyjmuje wartości różne od 0, lecz mniejsze badź
˛
równe 1 w obszarze warstwy przyściennej oraz 0 dla pozostałej obj˛etości płynu. Równania (2) i (3) przemnażane sa˛ przez (F1 − 1). Po zsumowaniu odpowiadajacych
˛
sobie
równań otrzymuje si˛e:


Dρk
∂ui
∂
∂k
∗
= τij
− β ρωk +
(µ + σk µt )
(6)
Dt
∂xj
∂xj
∂xj


Dρω
γ
∂ui
∂
∂ω
1 ∂k ∂ω
2
= τij
− βρω +
(µ + σω µt )
+ 2ρ(1 − F1 )σω
(7)
Dt
νt ∂xj
∂xj
∂xj
ω ∂xj ∂xj
Jeśli dowolna stała modelu k –ω (np. σk1 ) zostanie oznaczona jako φ1 , natomiast
odpowiadajaca
˛ mu stała przetransformowanego modelu k – wyrażana b˛edzie przez φ2 ,
wówczas zachodzi zwiazek:
˛
φ = F1 φ1 + (1 − F1 )φ2

(8)

Dodatkowo w celu ograniczenia zawyżania wartości lepkości wirowej wyst˛epuja˛
cej w obszarach o ujemnych gradientach ciśnienia, równanie wyrażajace
˛ lepkość wirowa˛ przyjmuje postać:
a1 k
(9)
νt =
max(a1 ω, SF2 )
gdzie: a1 jest stała,˛ S to szybkość ścinania. F2 jest funkcja˛ działajac
˛ a˛ w sposób zbliżony do funkcji F1 , jednak przyjmuje ona wartość 1 za granica˛ warstwy przyściennej.
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Wi˛ecej informacji i bardziej szczegółowy opis dotyczacy
˛ zastosowanego modelu zawarto w [11–13].
Do dyskretyzacji przestrzennej geometrii łopatki zastosowano strukturalna˛ siatk˛e
hexagonalna˛ o liczbie elementów wynoszacej
˛ w przybliżeniu 1,2 mln (rys. 1, 3b).
W celu uzyskania odpowiedniego rozkładu pr˛edkości w warstwie przyściennej siatka
została zag˛eszczona w kierunku normalnym do powierzchni ściany, tak aby wartość
bezwymiarowego współczynnika y+ była równa jedności. Stad
˛ też wysokość pierwszej komórki przy łopatce wynosi 8 µm, natomiast przy ścianach ograniczajacych
˛
kanał
łopatkowy wynosi 6 µm. Obliczenia uznawano za zakończone, gdy średnie residua
poszczególnych równań były mniejsze niż 5E-6 oraz niezbilansowanie równań masy,
momentów i energii nie przekraczało 0,01%.
Pierwszym krokiem w celu stwierdzenia poprawności przeprowadzanych obliczeń
było porównanie wartości współczynnika ciśnienia statycznego wyst˛epujacego
˛
w połowie wysokości profilu wynoszacej
˛ z = 75 mm. Współczynnik ten wyrażany jest
równaniem:
Cp =

p − p0
pt0 − p0

(10)

gdzie: p jest mierzonym ciśnieniem statycznym, p0 – ciśnieniem na wlocie, pt0 – ciśnieniem całkowitym na wlocie.
Na wykresie zaprezentowanym na rys. 4 można zaobserwować, że obliczenia numeryczne z wystarczajac
˛ a˛ dokładnościa˛ pokrywaja˛ si˛e z wynikami pomiarów uzyskanych w trakcie eksperymentu. Widoczne jest pewne przeszacowanie wartości spadku
ciśnienia zarówno po stronie wkl˛esłej (górna cz˛eść wykresu), jak i po stronie wypukłej
(cz˛eść dolna).

Rys. 4: Porównanie eksperymentalnego z obliczonym rozkładem współczynnika ciśnienia
wokół profilu w połowie wysokości łopatki[3]

Ze wzgl˛edu na przepływ trójwymiarowy, walidacja obliczeń jedynie na podstawie
rozkładu ciśnienia wokół profilu jest niewystarczajaca,
˛ dlatego porównana została również wartość współczynnika ciśnienia całkowitego na płaszczyźnie pomiarowej umieszczonej w odległości x/b = 1, 3 od kraw˛edzi natarcia łopatki, która na rys. 2 została
oznaczona pogrubiona˛ linia˛ przerywana.˛ Współczynnik ciśnienia całkowitego określa
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miar˛e strat i wyraża go wzór:

pt − pt0
(11)
pt0 − p0
Na rysunku 5 można zaobserwować straty ciśnienia całkowitego wywołane działaniem
śladu załopatkowego (rys. 5b, kolor turkusowy) oraz wiru kanałowego (passage vortex,
kolor granatowy). Z porównania wartości uzyskanych podczas eksperymentu wynika,
że otrzymany rozkład współczynnika ciśnienia całkowitego jest poprawny jakościowo,
jednak przeszacowany ilościowo, co jest typowe dla modeli turbulencji opartych o lepkość wirowa˛ (eddy viscosity), [4]. Model turbulencji SST jest w stanie poprawnie zamodelować zjawisko przepływów wtórnych, jednak zawyża straty w przepływie.
Istniejace
˛ modele turbulencji oparte o napr˛eżenia Reynoldsa (RSM – Reynolds
Stress Model) przewiduja˛ zjawiska przepływów wtórnych i śladów aerodynamicznych
dokładniej zarówno pod wzgl˛edem ilościowym jak i jakościowym, jednak wi˛eksza ilość
równań do rozwiazania
˛
w tym modelu wia˛że si˛e ze wydłużonym czasem obliczeń. Ponadto korzystaniu z tego modelu cz˛esto generuje problemy ze zbieżnościa,˛ dlatego wymagania dotyczace
˛ jakości dyskretyzacji przestrzennej sa˛ również wyższe, wymuszajac
˛
jednocześnie zastosowanie wi˛ekszej ilości elementów (wymagana jest niższa wartość
współczynnika aspect ratio w warstwie przyściennej).
Cpt =

Rys. 5: Porównanie rozkładu współczynnika ciśnienia całkowitego na płaszczyźnie x/b = 1, 3
otrzymanego podczas eksperymentu (a) oraz obliczonego (b) [3]

4. W YNIKI
Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na wyznaczenie zależności pomi˛edzy katem
˛
wygi˛ecia łopatki i stratami ciśnienia całkowitego. Straty te zostały zdefiniowane w nast˛epujacy
˛ sposób:
pt0 − pt1
ζ=
(12)
pt1 − p1
gdzie indeksy z cyfra˛ 0 odnosza˛ si˛e do wartości na wlocie, natomiast z cyfra˛ 1 do badanej płaszczyzny. Z przebadanej numerycznie serii łopatek wynika, że wraz ze wzrostem
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kata
˛ wygi˛ecia, straty ciśnienia, które mierzone były na płaszczyźnie pomiarowej mieszczacej
˛ si˛e w odległości 1, 05 x/b od kraw˛edzi natarcia, malały do pewnej granicznej
wartości. Nast˛epnie każde zwi˛ekszenie krzywizny łopatki powodowało ich wzrost.
W przypadku wygi˛ecia ujemnego skontatowany został stały wzrost strat zwi˛ekszajacy
˛ swoja˛ wartość wraz ze zwi˛ekszaniem ujemnej wartościa˛ kata
˛ wygi˛ecia, rys. 6. Dla
obu przypadków wygi˛ecia można zaobserwować nieznaczne odchylenie kata
˛ wylotowego od wartości nominalnej wyst˛epujacej
˛ przy łopatce prostej, rys. 7.

Rys. 6: Zależność strat ciśnienia całkowitego
od kata
˛ wygi˛ecia λ

Rys. 7: Zależność nominalnego odchylenia kata
˛
wylotowego od kata
˛ wygi˛ecia λ

Stopień rozpr˛eżania pozostaje praktycznie niezmieniony. Zmiany jego wartości sa˛
na tyle znikome, że przy projektowaniu stopnia, ten aspekt można pominać,
˛ rys. 8.
Główna˛ przyczyn˛e zmniejszenia strat ciśnienia całkowitego przy przepływie przez
palisad˛e łopatkowa˛ dla łopatek o dodatnim wygi˛eciu należy upatrywać w bardziej sprzyjajacym
˛
przepływowu przekroju poprzecznym kanału. Zwiazane
˛
jest to zmniejszeniem
szerokości czynnego przekroju poprzecznego przy ścianach ograniczajacych
˛
oraz jego
zwi˛ekszenie w środkowej cz˛eści palisady.

Rys. 8: Zależność wzgl˛ednego stopienia rozpr˛eżania od kata
˛ wygi˛ecia λ

Powoduje to mi˛edzy innymi zmian˛e rozkładu obcia˛żenia łopatki wzdłuż jej wysokości. Zostaje docia˛żona cz˛eść środkowa łopatki, natomiast stopień rozpr˛eżania przy
ścianach ograniczajacych
˛
ulega zmniejszeniu. Ponadto zmianie ulega również rozkład
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ciśnień wyst˛epujacych
˛
wokół profilu. Wzdłuż strony wypukłej, przy ścianach wyst˛epuja˛
niższe wartości ciśnienia, rys. 9a. Takie odcia˛żenie podstawy łopatki skutkuje późniejszym rozpocz˛eciem generowania struktur wirów wtórnych oraz zmniejsza skal˛e tych
wirów. Jest to głównie spowodowane zmniejszeniem gradientu poprzecznego ciśnienia
w kanale [5].

Rys. 9: Rozkład współczynnika ciśnienia wokół profilów przy stopie (kolor czerwony)
i w połowie wysokości (kolor niebieski) łopatki dla różnych katów
˛
wygi˛ecia

W przypadku łopatki o wygi˛eciu ujemnym nast˛epuje odwrócenie sytuacji. Cz˛eść
środkowa jest odcia˛żona, natomiast obszary przy ścianach ograniczajacych
˛
zostaja˛ docia˛żone. Rozkłady ciśnień wokół profilu zamieniaja˛ si˛e wtedy miejscami, rys. 9b.
Dla łopatki prostej zmiany w rozkładzie ciśnień sa˛ praktycznie niezauważalne, rys. 9c.
Dla łopatek o wygi˛eciu dodatnim gradient ciśnienia skierowany w stron˛e ścianek
ograniczajacych
˛
powoduje również zmniejszenie pr˛edkości radialnej po stronie wypukłej profilu. Z powyższego wywodu widzimy, jak teoretycznie prosta modyfikacja powoduje szereg zmian w kinematyce przepływu.
Na rysunku 10 możemy zaobserwować efekty wygi˛ecia łopatek w postaci rozkładów strat ciśnienia całkowitego dla trzech rozpatrywanych przypadków na płaszczyźnie
wylotowej. Ze wzgl˛edu na symetri˛e przekrój został przeci˛ety w połowie wysokości.
Oznaczony barwa˛ czerwona˛ obszar wskazuje miejsce wyst˛epowania wiru kanałowego.
Łatwo zauważyć, że dla dodatniego wygi˛ecia łopatki osiagane
˛
sa˛ najniższe wartości
strat ciśnienia całkowitego, natomiast przy wygi˛eciu ujemnym wartości i obszar strat
jest wi˛ekszy nawet od łopatki prostej.
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Rys. 10: Rozkład wsp. strat ciśnienia dla połowy łopatki w odległości x/b = 1,05 od kraw˛edzi natarcia

Według literatury omawiany wir powstaje na skutek różnicy ciśnień pomi˛edzy ścianami dwóch sasiednich
˛
łopatek palisady. Na stronie wkl˛esłej panuja˛ niższe wartości
pr˛edkości, stad
˛ też, ciśnienie po tej stronie jest wyższe. O ile w środkowej cz˛eści kanału
różnica gradientu poprzecznego jest równoważona siłami odśrodkowymi, to w warstwie
przyściennej, gdzie pr˛edkość maleje do zera, równowaga ta zostaje zaburzona. Warunek, który opisuje równowag˛e pomi˛edzy siłami powierzchniowymi wywołanymi gradientem ciśnienia a siłami odśrodkowymi, można wyrazić równaniem:
ρv 2
∂p
=
r
∂n

(13)

gdzie: ρ – g˛estość, v – pr˛edkość styczna do linii pradu,
˛ r – lokalny promień opisujacy
˛
charakteryzujacy
˛ lini˛e pradu,
˛ p – ciśnienie, n – kierunek prostopadły.
Z powyższego równania można wywnioskować, że w celu zachowania równowagi
obydwu sił, spadek pr˛edkości w warstwie przyściennej musi zostać skompensowany
zmniejszeniem promienia krzywizny linii pradu.
˛
W konsekwencji, w obszarze ścianek ograniczajacych
˛
płyn zostaje odchylony w kierunku strony wypukłej bardziej niż
w obszarze przepływu niezakłóconego. Takiemu rodzajowi przepływu poprzecznego
musi odpowiadać ruch powrotny, który zachodzi si˛e w pewnej odległości od ścianek
brzegowych. Na skutek działania ruchu powrotnego zostaje utworzony wir kanałowy
umiejscowiony po stronie grzbietowej profilu. Przedstawianie struktur wirowych (np.
przy pomocy linii pradu)
˛
nie jest zadaniem łatwym, dlatego w celu zobrazowania wiru
kanałowego posłużono si˛e składowa˛ wirowości liczonej wzgl˛edem osi x, rys. 11c. Wirowość wyrażana równaniem


uy
uz
ωx = î
−
(14)
∂z ∂y
pozwala określić odchylenia i zaburzenia wzgl˛edem głównego strumienia. W zależności od kierunku ruchu płynu może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne.
Oprócz formowania si˛e wiru kanałowego, jednocześnie wyst˛epuje zjawisko przemieszczania si˛e wlotowej warstwy przyściennej ze ścianki ograniczajacej
˛ na stron˛e wypukła˛ łopatki, rys. 11a. Na skutek działania przepływu wtórnego generowana jest składowa promieniowa pr˛edkości, która powoduje ruch płynu wzdłuż wypukłej powierzchni
łopatki, rys. 11b.
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Przepływ wzdłuż powierzchni wypukłej oraz środkowej cz˛eści pióra łopatki pozostaje płaski, [4], [6], [7].

Rys. 11: Obraz przepływu w warstwie przyściennej: a) linie pradu
˛ w warstwie przyściennej – przemieszczanie si˛e wlotowej warstwy przyściennej na stron˛e wypukła˛ łopatki, b) przebieg wybranych linii pradu
˛
w warstwie przyściennej na powierzchni wypukłej łopatki, c) wir kanałowy przedstawiony przy pomocy
izopowierzchni składowej wirowości liczony wzgl˛edem osi x, ωx =500 1/s

Niniejszy wywód o sposobie powstawania przepływów wtórnych przy przepływie
przez palisady łopatkowe potwierdza jednoznacznie, że wygi˛ecie dodatnie skutkujace
˛
głównie zmiana˛ rozkładu ciśnienia wokół profilu w postaci zmniejszenia jego gradientu
poprzecznego jest w stanie zredukować wielkość wiru kanałowego. Warto jednak zaznaczyć, że łopatka z ujemnym wygi˛eciem, pomimo tworzenia wi˛ekszych strat przy
ścianach ograniczajacych,
˛
charakteryzuje si˛e znacznie pomniejszonymi stratami profilowymi, co doskonale obrazuje rys. 12.
Przyczyna˛ takiego stanu rzeczy może być wielokrotnie już wspominany rozkład
ciśnienia wokół profilu. Zamieszczony wykres potwierdza jednocześnie mniejsza˛ ilość
strat w obszarze ścianek ograniczajacych
˛
dla dodatniego wygi˛ecia. Widoczne pewne
odchylenie kata
˛ wylotowego bierze si˛e ze zmiany kata
˛ odchylenia strugi. W łopatce
o wygi˛eciu ujemnym cz˛eść środkowa wykazuje zwi˛ekszenie odchylenia kata
˛ wylotowego. Można to tłumaczyć zmniejszeniem oddziaływania ścianek profilu na płyn poprzez odcia˛żenie łopatki i redukcj˛e pr˛edkości w tym obszarze. Natomiast powodem
nierównomierności w rozkładzie pr˛edkości jest wspomniany wcześniej zmienny rozkład obcia˛żenia palisady wzdłuż jej wysokości.
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Rys. 12: Rozkład współczynnika strat ciśnienia, kata
˛ wylotowego oraz pr˛edkości wzdłuż promienia
w odległości x/b = 1, 05 od kraw˛edzi natarcia

5. P ODSUMOWANIE
Zaprezentowane rezultaty świadcza,˛ że przy pomocy prostej modyfikacji geometrii możliwe jest zmniejszenie strat w palisadzie łopatkowej poprawiajace
˛ jednocześnie
sprawność maszyny. W przypadku kształtowania szablowego łopatki w kierunku zgodnym z kierunkiem wypływu z wieńca dla zadanej geometrii należy każdorazowo obrać
odpowiedni kat
˛ wygi˛ecia w celu redukcji rozmiaru i skali działania przepływów wtórnych zachodzacych
˛
w obszarach ścianek ograniczajacych.
˛
Natomiast dla wygi˛ecia negatywnego wskazane jest zastosowanie konturowania piasty, które w sposób znaczacy
˛
potrafi zredukować straty brzegowe [8]. Zabieg ten połaczony
˛
z kształtowaniem szablowym umożliwia obniżenie straty ciśnienia całkowitego aż o 23%.
Ponieważ turbiny sa˛ maszynami wielostopniowymi, problematyczny wydaje si˛e
być zmienny rozkład kata
˛ wylotowego wzdłuż długości łopatki, który w przypadku
grupy ukształtowanych szablowo łopatek może zredukować zyski ze wzgl˛edu na nierównomierny napływ na profil kolejnych łopatek [9].
Biorac
˛ powyższe czynniki pod uwag˛e, można jednoznacznie stwierdzić, że metoda
kształtowania szablowego łopatek w kierunku obwodowym jest opłacalna z energetycznego punktu widzenia, mimo zwi˛ekszonych nakładów pracy potrzebnych do opracowania i optymalizacji takiego układu przepływowego.
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˛
Cieplnych
E-mail: jozef.rak@pwr.edu.pl
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S TRESZCZENIE
Stosowanie metod numerycznych do modelowania zjawisk zachodzacych
˛
w maszynach obj˛etościowych wymaga odwzorowania zasady ich działania
w modelu. Zmiana obj˛etości komory roboczej powoduje zmian˛e własności
termodynamicznych czynnika wewnatrz.
˛
Taka modyfikacja geometrii w czasie pociaga
˛ za soba˛ konieczność transformacji obszaru obliczeniowego. Celem
pracy było zbadanie wpływu zmiany jakości siatki numerycznej na wyniki obliczeń uwzgl˛edniajacych
˛
deformacje obszaru numerycznego. W tym celu wykonano model walca wypełnionego gazem oraz poddano go cyklicznej deformacji.
Zaprezentowano technik˛e generowania siatek numerycznych, założenia modelu
oraz uzyskane wyniki. Pokazano, że bł˛edy numeryczne powstałe poprzez deformowanie geometrii nie sa˛ pomijalne, a wr˛ecz moga˛ mieć znaczacy
˛ wpływ
na jakość wyników.
S ŁOWA KLUCZOWE : CFD, maszyny obj˛etościowe, remesh

1. W PROWADZENIE
Dzi˛eki numerycznym metodom obliczania parametrów płynu w układach o zmiennej geometrii, możliwe jest modelowanie przemian termodynamicznych w maszynach
obj˛etościowych. Do tych ostatnich zalicza si˛e wszelkie maszyny, których zasada działania opiera si˛e na zmianie wymiarów komory roboczej, w której znajduje si˛e płyn. Przykładami takich konstrukcji sa˛ m.in.: spr˛eżarki i ekspandery tłokowe, spiralne, wielołopatkowe, Wankla, itp. Innym polem zastosowań deformacji siatki jest FSI (Fluid Structure Interaction), gdzie badaniom podlegaja˛ wzajemne wpływy pomi˛edzy plastycznym
ciałem stałym a otaczajacym
˛
go czynnikiem (np. skrzydło samolotu i jego dynamiczne
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odkształcenia). Ze wzgl˛edu na natur˛e procesów obliczenia zawsze dotycza˛ stanów nieustalonych. Warunki brzegowe musza˛ uwzgl˛edniać zmian˛e geometrii komory, a siatka
numeryczna powinna zostać odszktałcona. Deformacja siatki numerycznej, oprócz zmiany położenia w˛ezłów przypisanych do ścian ograniczajacych
˛
komor˛e, uwzgl˛ednia również przesuni˛ecia wszystkich w˛ezłów siatki. W przypadku bardzo dużych deformacji szybko dochodzi do sytuacji, w której jakość siatki numerycznej (zwiazana
˛
z jej
ortogonalnościa)
˛ ulega obniżeniu. Powoduje to powstawanie bł˛edów numerycznych,
a w skrajnych przypadkach prowadzi do pojawiania si˛e ujemnych wartości obj˛etości
w obszarze obliczeniowym. Jeżeli jakość siatki staje si˛e niezadowalajaca,
˛ niezb˛edne
jest wygenerowanie nowej, a nast˛epnie interpolowanie na nia˛ otrzymanych wcześniej
wyników. Dzi˛eki temu w nast˛epnym kroku czasowym obliczenia można kontynuować
bez zakłóceń. Wada˛ takiego rozwiazania
˛
jest ryzyko powstawania bł˛edów w procesie
interpolacji. Położenie w˛ezłów nowej siatki nie pokrywa si˛e z poprzednimi, wi˛ec nawet przy zachowanej topologii siatki odwzorowanie pól parametrów jest jedynie przybliżone. W pracy wykorzystano pakiet Ansys CFX oraz moduł do tworzenia siatek
numerycznych ICEM CFD [1].
2. Z AŁO ŻENIA DO OBLICZE Ń NUMERYCZNYCH
W obliczeniach zastosowano geometri˛e cylindra o zmiennej wysokości. Wybór
uzasadniony jest tym, że konstrukcja taka posiada bardzo regularny kształt, składa si˛e
z jednej komory roboczej, a także pozwala na porównanie wniosków z praca˛ [4]. Dodatkowa˛ zaleta˛ geometrii walcowej jest stosunkowa łatwość sterowania procesem deformacji siatki numerycznej. Wymiary poczatkowe
˛
cylindra to promień podstawy r = 5 mm
oraz wysokość maksymalna Hmax = 150 mm. W trakcie obliczeń wysokość zmienia
si˛e sinusoidalnie od wartości maksymalnej do minimalnej Hmin = 16 mm ze stała˛ cz˛estotliwościa˛ 50 Hz. W zwiazku
˛
z tym obj˛etość komory zmieniała si˛e dynamicznie, co
przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Obj˛etość komory roboczej w czasie
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Rys. 2: Skrajna górna pozycja
tłoka

Rys. 3: Pośrednie położenie
tłoka

Rys. 4: Skrajne dolne
położenie tłoka

Do obliczeń wykorzystano blokowo-strukturalna˛ siatk˛e numeryczna˛ dopasowana˛
do geometrii walca. Ruchomy warunek brzegowy na ścianie tłoka zakłada zmian˛e jego
pozycji w jednym, pionowym kierunku. Sama siatka numeryczna jest jednak dodatkowo
skr˛ecana poprzez obrót siatki ze stała˛ pr˛edkościa.˛ Podstawa walca pozostaje w spoczynku, dzi˛eki czemu obszar obliczeniowy cyklicznie przyjmuje kształt zbliżony do helisy (rys. 2–4). Dodatkowe zniekształcenie siatki nie ma wpływu na fizykalne warunki
brzegowe, dlatego w idealnym przypadku, nie powinno rzutować na wynik obliczeń [3].
Wynika to z faktu, że w układach z ruchomymi warunkami brzegowymi stosuje si˛e
geometryczna˛ zasad˛e zachowania (ang. Geometric Conservation Law) [2, 5]. W równaniu 1 zaprezentowano form˛e całkowa˛ tej zasady. Jej spełnienie oznacza, że w obliczeniach zapewniono, że rozwiazanie
˛
jednostajne jest zachowane po transformacji do
innego obszaru obliczeniowego [6].
Z
Z
d
dV − Wj dnj = 0
(1)
dt
S

V (t)

gdzie: V – obj˛etość komórki numerycznej, t – czas, W – składowa pr˛edkości ściany komórki numerycznej w kierunku normalnym, dn – wektor normalny do ściany komórki.
W modelu rozwiazywano
˛
równania ciagłości,
˛
p˛edu i energii, (równ. (2)–(4)) które
uzupełniono o człon zwiazany
˛
z ruchem ścian komórek numerycznych Wj .
Z
Z
d
ρdV + ρ(Uj − Wj )dnj = 0
(2)
dt
S

V (t)

d
dt

Z

Z

Z
ρ(Uj − Wj )Ui dnj = −

ρUi dV +
S

V (t)

d
dt

Z
S

µ

∂Ui ∂Uj
+
∂xj
∂xi


dnj (3)

S



Z
ρ(Uj − Wj )φdnj =

ρφdV +
V (t)

P dnj +
S

Z



Z

Γ
S

∂φ
∂xj


dnj

(4)
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Ze wzgl˛edu na te właściwości możliwe jest dokładne zaobserwowanie wpływu degeneracji siatki numerycznej na poprawność wyników. Im cz˛eściej wyniki obliczeń sa˛
interpolowane, tym niższy jest przewidywany spadek jakości siatki numerycznej, ponieważ nowo tworzone siatki docelowo powinny być przynajmniej tak dobre, jak poczat˛
kowa. Parametrami przydatnymi do opisu siatki sa˛ skośność (ang. orthogonality), definiowana jako maksymalna odchyłka od kata
˛ prostego pomi˛edzy kraw˛edziami komórki
numerycznej, oraz wydłużenie (ang. aspect ratio), które wyrażone jest stosunkiem długości najdłuższej do najkrótszej kraw˛edzi komórki. Dla stabilności i precyzji obliczeń
najlepsze sa˛ siatki złożone z komórek o równych bokach i katach
˛
[7]. Wykonano dwie
serie obliczeń (szczegółowo opisano je w tabeli 1).
Tabela 1: Obliczone warianty symulacji cylindra
No.
krok czasowy ∆t · 10−4 , s
liczba kroków do remeshu
czynnik
wymiana ciepła
pr˛edkość tłoka
model turbulencji
maks. obrót tłoka
liczba elementów siatki
ciśnienie poczatkowe
˛

RM5
2
5

RM10 RM20 S50 S200
2
2
8
2
10
20
x
x
powietrze, gaz doskonały
adiabatyczne
50 Hz
SST
45o
104421
1 atm

S1000
0.4
x

Seria RM – z zastosowaniem remeshingu – dla stałego kroku czasowego, zmieniano cz˛estotliwość generowania nowych siatek. Seria S - bez remeshingu - dla różnych kroków
czasowych. W serii obliczeń RM nowe siatki numeryczne sa˛ generowane automatycznie dla dowolnego aktualnego położenia tłoka. Informacja z solvera na temat aktualnej geometrii obszaru obliczeniowego wykorzystywana jest przez autorski skrypt, który
modyfikuje model geometryczny, deformuje i umiejscawia bloki, by ostatecznie zwrócić
nowa˛ siatk˛e numeryczna˛ do solvera, gdzie nast˛epuje interpolacja wyników pośrednich i
kontynuacja obliczeń. Przykład siatek numerycznych przez i po procedurze interpolacji
przedstawiono na rys. 5 i 6. Dzi˛eki automatyzacji procesu tworzenia nowych siatek, a
także dzi˛eki oparciu modelu o siatk˛e blokowo-strukturalna˛ możliwa była łatwa i szybka
interpolacja wyników z zachowaniem pierwotnej topologii (a także jakości) siatki.

Rys. 5: Zdeformowana
siatka numeryczna

Rys. 6: Nowo wygenerowana
siatka numeryczna
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W każdym z przypadków wszystkie ściany sa˛ traktowane, jako adiabatyczne, pomijane sa˛ straty zwiazane
˛
z lepkościa˛ czynnika, aby uzyskać pełna˛ cykliczność procesu
i umożliwić porównanie wyników z wielkościami teoretycznymi opartymi o równanie
adiabaty pV κ = idem.
3. W YNIKI ORAZ DYSKUSJA WYNIKÓW
Rezultaty przedstawiono jako wartości wzgl˛edne wobec wielkości obliczonych teoretycznie. Na rysunku 7 pokazano różnice w obliczonych wartościach ciśnienia dla
wszystkich przypadków. W wynikach serii S widoczna jest powtarzalność w kolejnych cyklach pracy tłoka. W tak zdefiniowanym problemie zmniejszenie kroku czasowego powoduje znaczace
˛ zmniejszenie bł˛edu wzgl˛ednego. Maksymalny bład
˛ wzgl˛edny
zmienia si˛e od ponad 40% dla przypadku S50 do poniżej 10% w wariancie S1000.
Seria RM o stałym kroku czasowym wykazuje inna˛ charakterystyk˛e. Bład
˛ wzgl˛edny
również wykazuje cechy cykliczności, jednak jest on dodatkowo kumulowany w czasie.
Nawarstwiajace
˛ si˛e bł˛edy sprawiaja,˛ że wartości obliczone w kolejnych cyklach sa˛ coraz
bardziej niedoszacowane. Poziom tego zjawiska zależy od cz˛estotliwości remeshingu.
Przykłady RM10 i RM20 wykazuja˛ bład
˛ zbliżony do wariantu S200, który ma ten sam
krok czasowy.

Rys. 7: Wykres ciśnienia obliczonego numerycznie w odniesieniu do wartości teoretycznych

Rysunek 8 przedstawia analogiczne porównanie dotyczace
˛ obliczonych temperatur. Rozbieżności pomi˛edzy wartościami analitycznymi a numerycznymi sa˛ w tym przypadku mniejsze (zarówno dla serii S, jak i RM), niż przy obliczaniu ciśnienia. Maksymalny bład
˛ dla serii S nie przekracza 15%, a dla przykładu S1000 jest on mniejszy niż
1%. Zachowany został jednak podobny trend, tzn. wyraźnie widoczna cykliczność charakterystyki bł˛edów wzgl˛ednych. Również w przypadku temperatur zmniejszenie kroku
czasowego ma pozytywny wpływ na kształtowanie si˛e bł˛edu oraz zaobserwować można
kumulacj˛e w czasie zaniżanie wartości wzgl˛edem teoretycznych poprzez remeshing.
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W serii RM już po dwóch cyklach ruchu tłoka zauważalne sa˛ znacznie mniejsze
wartości temperatury w komorze.

Rys. 8: Wykres ciśnienia obliczonego numerycznie w odniesieniu do wartości teoretycznych

Warto zwrócić uwag˛e, że przebieg bł˛edu wzgl˛ednego zarówno ciśnienia, jak i temperatury w obliczonych przypadkach rośnie w fazie spr˛eżania, natomiast maleje w fazie
rozpr˛eżania. Wynika to z faktu, że wymiary obj˛etości skończonych sa˛ odpowiednio
zmniejszane lub zwi˛ekszane, a wi˛ec wektory pr˛edkości zaimplementowane w równaniach (2)–(4) sa˛ przeciwnie skierowane. Maksymalne wartości bł˛edów zaobserwowano
w skrajnym dolnym położeniu tłoka. Można to było przewidzieć, ponieważ tłok porusza
si˛e ze stała˛ pr˛edkościa,˛ co sprawia, że deformacja siatki jest w tym położeniu stosunkowo najwi˛eksza (parametry skośności i wydłużenia znaczaco
˛ odbiegaja˛ od jedności)
oraz liczba Couranta osiaga
˛ najwi˛eksze wartości. Otrzymane rezultaty sa˛ zbieżne z analiza˛ przeprowadzona˛ na podobnej geometrii przez [4], którzy również wskazywali na
interpolacj˛e jako potencjalne źródło bł˛edów w obliczeniach.
4. P ODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń dotyczacych
˛
cyklicznego procesu spr˛eżania i ekspansji w adiabatycznym cylindrze o zmiennej wysokości. Otrzymane rezultaty
świadcza˛ o tym, że zarówno deformacja siatki numerycznej, jak i interpolacja wyników
pośrednich na nowa˛ siatk˛e sa˛ źródłem bł˛edów w wynikach. Dodatkowo pokazano, że
zastosowanie remeshingu może poprawiać dokładność wyników poprzez podniesienie
jakości zdeformowanej siatki numerycznej. Przygotowujac
˛ model numeryczny wymagajacy
˛ deformacji siatki, należy dobierać krok czasowy tak, aby (w zadanej geometrii) liczba kroków czasowych pomi˛edzy interpolacjami była stosunkowo duża, przy
czym warunek przerwania obliczeń powinien być uzależniony od jakości zdeformowanej siatki numerycznej. Należy zwrócić uwag˛e, że obliczanie modeli maszyn obj˛etościowych bez dokładnych warunków poczatkowych
˛
wymaga prowadzenia obliczeń dla
wi˛ecej niż jednego cyklu w celu uzyskanie powtarzalnych wyników.
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Narastajace
˛ bł˛edy zwiazane
˛
z remeshingiem moga˛ być powodem nietrafnych przewidywań co do parametrów pracy maszyny.
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S TRESZCZENIE
W pracy zawarto wyniki eksperymentalne badań nad efektywnościa˛ procesu
suszenia w˛egla brunatnego w dwóch typach suszarek pilotowych, tj. suszarni
fluidyzacyjnej i suszarni taśmowej. Opracowanie efektywnej metody suszenia
w˛egla brunatnego, jak i biomasy, stanowi wyzwanie i konieczność ze wzgl˛edu
na popraw˛e sprawności jednostek opalanych takim paliwem i redukcj˛e emisji
CO2 . W instalacjach suszacych
˛
jako czynnika suszacego
˛
używano dla suszarni
fluidyzacyjnej powietrza, dla suszarni taśmowej spalin. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla w˛egla brunatnego z kopalni Turów. Testy suszenia wykonano dla różnych temperatur czynnika suszacego
˛
i dla różnych strumieni czynnika suszacego.
˛
Wydajność suszarek w˛egla mokrego wynosiła ok.
100 kg/h. Oceniano skuteczność suszenia i wydatek energetyczny na usuni˛ecie
kg wody z w˛egla.
S ŁOWA KLUCZOWE : suszarnia fluidyzacyjna, suszarnia taśmowa, suszenie
w˛egla brunatnego, bilans ciepła, wydatek energetyczny

1. W PROWADZENIE
W˛egiel brunatny jest obecnie najtańszym źródłem energii elektrycznej. Cztery
z pi˛eciu wielkich polskich elektrowni opalanych w˛eglem brunatnym produkuja˛ energi˛e
tańsza˛ niż najtańsza elektrownia pracujaca
˛ na w˛eglu kamiennym [1].Dotychczas udokumentowano w Polsce łacznie
˛
90 złóż geologicznych rozpoznanych szczegółowo oraz
wst˛epnie o zasobach bilansowych wg stanu na 31.12.2014 r. wynoszacych
˛
23 510,59 mln
ton z czego złoża z zakładów zagospodarowanych wynosza˛ 1 482,69 mln ton [2]. Wydobycie w˛egla brunatnego w 2014 r., ze złóż Bełchatów, Turów, Patnów,
˛
Adamów, Konin,
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Drzewce i Sieniawa wyniosło 64 002 tys. t [2], co stanowiło około 4,3% złóż eksploatowanych i ok 0,27% złóż zbilansowanych ogółem. Niezb˛edne jest zatem stosowanie
technologii zmierzajacych
˛
do wzrostu sprawności produkcji energii w blokach opalanych w˛eglem brunatnym, stad
˛ konieczność jego wst˛epnego suszenia, a wi˛ec doboru
technologii i parametrów procesu suszenia. Podstawowym celem doboru technologii
do suszenia w˛egla brunatnego jest dobór parametrów suszarni do najefektywniejszego
suszenia, tj. minimalnego zużycia energii na odparowanie 1 kg H2 O zawartego w w˛eglu
w jak najkrótszym czasie przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wysuszenia w˛egla.
2. M ETODYKA OBLICZE Ń SZYBKO ŚCI SUSZENIA I ZU ŻYCIA ENERGII
NA USUNI ECIE
˛
WODY W SUSZARNIACH PILOTOWYCH

Typowy proces suszenia przebiega w kilku etapach, które pokazano na rys. 1, przy
czym w zależności od parametrów instalacji suszacych
˛
krzywe suszenia różnia˛ si˛e długościa˛ trwania poszczególnych etapów.

Rys. 1: Przebiegi krzywych charakteryzujacych
˛
proces suszenia [3]: a) – krzywa suszenia,
b) – krzywa szybkości suszenia

W praktyce proces suszenia prowadzi si˛e do usuni˛ecia wody powierzchniowej, ponieważ usuni˛ecie wody zwiazanej
˛
wymaga dużych nakładów energii. Instalacje suszarni,
w których prowadzono testy, sa˛ wyposażone w układ pomiarowy wilgotności gazu przed
i za suszarka˛ oraz rejestracji chwilowej wartości mocy PW (W) wentylatora oraz innych
urzadzeń
˛
w zależności od typu suszarni Strumień ciepła pobierany przez nagrzewnic˛e
wyznaczano ze wzoru:
PN = ṁ · cp · (t1 − t2 )

(1)

gdzie: ṁ – strumień powietrza na wlocie do nagrzewnicy w kg/s, cp – ciepło właściwe
powietrza w J/kg K, t1 , t2 – temperatura na wlocie i wylocie z suszarni w C◦ . W każdym
analizowanym przedziale czasowym wyznaczano wartość zużytej energii elektrycznej
z zależności:
EW,N = (a2 − a1 ) · PW,N
(2)
gdzie:EW,N – energia całkowita w J, równa sumie energii wentylatora EW i nagrzew-
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nicy EN , natomiast a1 , a2 oznaczaja˛ kolejne chwile próbkowania (rejestracja danych
co 10 s).
Ilość wody odparowanej z w˛egla w danym przedziale czasowym, odpowiada różnicy ilości wody zawartej w powietrzu na wlocie i wylocie z suszarni. Chwilowa˛ wartość
ubytku wody w w˛eglu W , wyrażona˛ w gH2 O, wyznaczono ze wzoru:
W =

∆w · V
a2 − a1

(3)

gdzie: ∆w oznacza przyrost wilgoci w powietrzu odpowiadajacy
˛ wzgl˛ednemu ubytkowi
wilgoci z w˛egla w g/kg, V jest strumieniem powietrza na wlocie do suszarni w kg/h.
Zużycie energii na proces suszenia w˛egla odniesiono do masy odparowywanej wilgoci.
Nakład jednostkowy energii Ej wyrażony w kJ/kg H2 O, wyznacza si˛e z nast˛epujacej
˛
zależności:
EW,N
Ej =
(4)
W
Uzyskane w ten sposób wartości jednostkowego zużycia energii służa˛ do porównywania
wyników procesu suszenia zrealizowanych przy różnych parametrach oraz dla różnych
typów instalacji suszacej:
˛
• odcinek (A–B) – nast˛epuje ogrzewanie materiału,
• odcinek (B–C) – liniowa zależność ubytku wilgoci od czasu,
• odcinek (C–D–E) – krzywa zbliża si˛e do równowagowej zawartości wilgoci Xr

Na rysunku 2 zaprezentowano schemat suszarni jednostopniowej z zaznaczonymi
strumieniami w˛egla, wody i czynnika suszacego
˛
wprowadzanymi do suszarni i z niej
wyprowadzanymi.

Rys. 2: Schemat suszarni jednostopniowej z zewn˛etrznym podgrzewaczem czynnika suszacego
˛

Na rysunku 3 na wykresie Moliera przedstawiono przebieg procesu suszenia dla
testów suszenia przeprowadzonych w suszarni fluidyzacyjnej.
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Rys. 3: Przemiany procesu suszenia dla suszarni fluidyzacyjnej dla trzech temperatur
czynnika suszacego
˛
na wykresie Moliera i–x

3. S CHEMAT SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ I PROCEDURA BADAWCZA
Na rysunku 4 zamieszczono schemat suszarni fluidyzacyjnej, na której prowadzono
testy suszenia w˛egla brunatnego pochodzacego
˛
z kopalni Turów.

Rys. 4: Schemat suszarni fluidyzacyjnej

Mokry w˛egiel o rozmiarze ziarna poniżej 12 mm wsypywany był do podajnika
ślimakowego. Strumień w˛egla mokrego podawanego do suszarni podczas testów eksperymentalnych wynosił ok. 100 kg/h W˛egiel transportowany był do podajnika celkowego
i nast˛epnie wpadał do leja suszacego.
˛
Jako czynnika suszacego
˛
używano powietrza podgrzewanego w wymienniku ciepła, nast˛epnie poprzez system kierownic wprowadzanego
do suszarni. W˛egiel pod wpływem odpowiednio skierowanego strumienia powietrza
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przesuwany był w pulsacyjnym złożu w kierunku tylnej ścianki suszarni przesypujac
˛ si˛e
w sposób ciagły
˛ do leja zbiorczego. Czas suszenia w˛egla w suszarni wynosił ok. 15 min
i w nieznaczny sposób mógł być korygowany za pomoca˛ strumienia powietrza susza˛
cego i ustawieniem kierownic. System przygotowania i transportu powietrza z zespołem
wodnych nagrzewnic, fluidyzacyjnej komory suszacej
˛ wraz z elementami wyposażenia,
zasobnikiem w˛egla z układem podajnikowym i dozujacym,
˛
wymiennik ciepła z układem do płynnej regulacji mocy cieplnej oraz dwustopniowy układ do podczyszczania
powietrza usuwanego z instalacji zostały szczegółowo opisane w raporcie [4].

Rys. 5: Rzut ekranu sterowania procesem suszenia w suszarni fluidyzacyjnej

Na rysunku 5 zaprezentowano rzut ekranu sterowania wentylatorami, pompami
i klapami wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi ciśnień, wilgotności i temperatur powietrza. Układ sterowania i AKPIA z detalami został opisany w raporcie [5].
Testy suszenia były wykonywane dla różnych wartości temperatury czynnika suszacego
˛
zmienianego w zakresie od 30 do 65◦ C przy strumieniu powietrza wynoszacym
˛
ok.
5500 m3 /h. Dla każdego testu rejestrowano podstawowe parametry suszenia, tj. (ciśnienia, strumienie, temperatury i wilgotności powietrza). Nast˛epnie dla każdego testu
wyznaczana była krzywa suszenia oraz krzywa wydatku energetycznego według procedury opisanej w rozdziale 2. Krzywe ubytku wilgoci w czasie i wydatku energetycznego
przedstawiono na rys. 6 i 7. Wi˛ecej wyników badań nad efektywnościa˛ niskotemperaturowego suszenia w˛egla brunatnego w suszarni fluidalnej opisano w artykule [6].
4. A NALIZA PARAMETROWA PROCESU SUSZENIA
Na podstawie opracowanych krzywych suszenia i wydatku energetycznego dla
różnych parametrów suszenia utworzono funkcj˛e wielomianowa˛ (trójparametryczna),
˛
w której zmiennymi sa:
˛ czas suszenia, temperatura czynnika suszacego
˛
(badź
˛ strumień)
i ubytek wilgoci z w˛egla lub wydatek energetyczny. Funkcja pozwala na bezpośrednie
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Rys. 6: Przykładowe krzywe ubytku wilgoci z w˛egla podczas suszenia

Rys. 7: Przykładowa krzywa energochłonności procesu suszenia

porównanie ze soba˛ efektywności suszenia w różnych typach suszarek dla wybranych
parametrów procesu suszenia. Przykładowa funkcja przedstawiajaca
˛ zapotrzebowanie
na energi˛e dla procesu suszenia w˛egla z kopalni Turów:
f (t, T ) = a00 + a10 · t + a01 · T + a20 · t2 + a11 · t · T + a02 · T 2 +
a30 · t3 + a21 · t2 · T + a12 · t · T 2 + a03 · T 3 + a40 · t4 + a31 · t3 · T +
2

2

3

a22 · t · T + a12 · t · T + a0 4 · T

(5)

4

Funkcj˛e charakteryzuja˛ nast˛epujace
˛ wskaźniki dopasowania wzgl˛edem danych pomiarowych: SSE (3437) – resztowa suma kwadratów odchyleń, R2 (0,9879) – współczynnik determinacji, adjusted R-squared – (0,9872), skorygowana wartość R2 , RMSE
(4,457) – pierwiastek kwadratowy bł˛edu średniokwadratowego.
5. W PŁYW TEMPERATURY SUSZENIA W SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ
Testy suszenia w suszarni fluidyzacyjnej wykonane dla różnych temperatur czynnika suszacego
˛
i stałego strumienia powietrza doprowadzanego do suszarni pozwoliły
na stworzenie funkcji suszenia zaprezentowanych na rys. 8.
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59

Rys. 8: Funkcja ubytku wilgoci w czasie dla różnych temperatur suszenia dla suszarni fluidyzacyjnej

Dla lepszej oceny wizualnej dla każdej funkcji stworzono wykresy strukturalne.
Tak wygenerowane funkcje pozwalaja˛ na łatwiejsza˛ ocen˛e efektywności pracy suszarni
oraz umożliwiaja˛ porównanie różnych typów suszarek pod katem
˛
stopnia wysuszenia
w˛egla dla wybranych temperatur i czasów suszenia. Na rysunku 9 pokazano wykres
zbiorczy porównujacy
˛ stopień wysuszenia w˛egla dla czterech różnych temperatur (30,
40, 50 i 60◦ C) dla różnych czasów suszenia.

Rys. 9: Porównanie skuteczności suszenia w suszarni fluidyzacyjnej
w temperaturach 30◦ C, 40◦ C, 50◦ C i 60◦ C

Na rysunku 9 zaobserwować można, że im wyższa temperatura czynnika suszacego
˛
i dłuższy czas suszenia, tym stopień wysuszenia w˛egla jest wi˛ekszy.
6. Z APOTRZEBOWANIA NA ENERGI E˛ SUSZENIA W SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ
Funkcje trójparametryczne opracowano również dla oceny wydatku energetycznego suszarek przypadajacego
˛
na 1 kg odparowanej wilgoci rys. 10. Przy czym dokonano dodatkowego podziału osobno na ciepło i energi˛e elektryczna.˛
Przykładowe wykresy z wydatkiem energetycznym dla suszarni fluidyzacyjnej zaprezentowane sa˛ na rys. 11.
Najniższy wydatek energetyczny (wyłaczaj
˛
ac
˛ końcowe minuty suszenia, gdzie nast˛epuje gwałtowny jej przyrost spowodowany odstawianiem suszarni i zaprzestaniem
podawania świeżego, mokrego w˛egla) otrzymano dla suszenia w wyższych temperaturach, tj. ok 60◦ C i wynosi ona ok. 2500 kJ/kg H2 O. Na rysunku 12 przedstawiono
porównawcze zestawienie zapotrzebowania na energi˛e elektryczna˛ dla suszarni fluidyzacyjnej. Ponieważ ilość doprowadzanej energii elektrycznej do wentylatorów i nap˛edów podczas testów suszenia jest mniej wi˛ecej na tym samym poziomie, czym wyższa temperatura czynnika suszacego,
˛
tym udział energii elektrycznej w bilansie maleje
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Rys. 10: Funkcja przedstawiajaca
˛ zapotrzebowanie na energi˛e do wysuszenia 1 kg wody
dla suszarni fluidyzacyjnej

(patrz rys. 11 i 12). Na rysunku 10 widać wyraźnie, że podczas suszenia w temperaturze powyżej 55◦ C, sumaryczny wydatek energetyczny wynosi poniżej 3000 kJ/kg H2 O.

Rys. 11: Funkcja przedstawiajace
˛ zapotrzebowanie na energi˛e elektryczna˛ do wysuszenia 1 kg wody
dla suszarni fluidyzacyjnej

Rys. 12: Porównanie zapotrzebowania na energi˛e elektryczna˛ w suszarni fluidyzacyjnej

Analizujac
˛ wykresy przedstawione na rysunkach 13 i 14, zaobserwować można, iż
pomimo podnoszenia temperatury czynnika suszacego,
˛
a tym samym zwi˛ekszania si˛e
ciepła doprowadzanego do suszarni, nie zwi˛eksza si˛e ilość ciepła przypadajaca
˛ na 1 kg
odparowanej wilgoci. Oznacza to, że podniesienie temperatury czynnika suszacego
˛
pro-
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Rys. 13: Funkcja przedstawiajaca
˛ zapotrzebowanie na ciepło do wysuszenia 1 kg wody
dla suszarni fluidyzacyjnej

Rys. 14: Porównanie zapotrzebowania na ciepło w suszarni fluidyzacyjnej

porcjonalnie spowodowało zwi˛ekszenie szybkości i efektywności suszenia. Zapotrzebowanie na ciepło w analizowanych przypadkach wynosiło ok. 2200–2500 kJ/kg H2 O.
7. Z APOTRZEBOWANIE NA ENERGI E˛ ELEKTRYCZN A˛ ORAZ CIEPŁO
W SUSZARNI FLUIDYZACYJNEJ

Na rysunku 15 zestawione zostały udziały ciepła i energii elektrycznej dla suszarni
fluidyzacyjnej dla czterech różnych temperatur czynnika suszacego
˛
(30◦ C, 40◦ C, 50◦ C
◦
i 60 C). Na załaczonych
˛
wykresach widać, że w każdym przypadku udział energii elektrycznej maleje wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszacego.
˛
Najniższe poziomy
zapotrzebowania na energi˛e uzyskano w temperaturze suszenia 60◦ C. Jednakże wydatek energetyczny w 15 minucie suszenia jest nieco wyższy ze wzgl˛edu na odstawienie
suszarni i zaprzestanie podawania mokrego w˛egla. Układ pomiarowy dalej rejestrował
moc, w zwiazku
˛
z czym na rys. 13 widoczny jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania
na ciepło.
8. S CHEMAT SUSZARNI TA ŚMOWEJ I PROCEDURA BADAWCZA
Suszarnia taśmowa składa jest z trzech taśm umieszczonych jedna pod druga.˛ Transport w˛egla na kolejnych warstwach taśmy odbywa si˛e w sposób mechaniczny. Gdy
w˛egiel spada z jednej taśmy na druga,˛ nast˛epuje mieszanie czastek,
˛
co w rezultacie po-
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Rys. 15: Zapotrzebowanie na ciepło i energi˛e elektryczna˛ dla suszarni fluidyzacyjnej

prawia jednorodność suszenia w˛egla. Ciepło do suszarni taśmowej jest doprowadzane
zarówno bezpośrednio, za pomoca˛ goracych
˛
spalin, jak i w sposób pośredni za pomoca˛
kanałów spalinowych umieszczonych pod kolejnymi warstwami taśm. Czas przebywania w˛egla w suszarni taśmowej kontrolowany jest poprzez zmian˛e pr˛edkości taśm, ale
zazwyczaj wynosił pomi˛edzy 30–60 minut. Ze wzgl˛edu na duża˛ ilość cz˛eści mechanicznych, suszarnia taśmowa wymaga wi˛ekszych nakładów energii elektrycznej. Na
rysunku 16 przedstawiono schemat ideowy suszarni taśmowej, która powstała w oparciu o badania laboratoryjne w ramach współpracy Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów
Energetycznych Politechniki Wrocławskiej z SBB Energy S.A. Dobór i wpływ temperatury suszenia oraz innych parametrów, takich jak strumień powietrza, właściwości
w˛egla czy poprawa efektywności mieszania w˛egla w suszarni, na skuteczność suszenia
opisano w raporcie [7].

Rys. 16: Schemat suszarni taśmowej

Testy suszenia w suszarni taśmowej przeprowadzono dla w˛egla brunatnego o poczatkowej
˛
wilgotności wynoszacej
˛ 45,7% dla różnych temperatur czynnika suszacego
˛
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zmienianego w zakresie od 112◦ C do 135◦ C, przy minimalnym strumieniu spalin zapewniajacym
˛
wymian˛e nawilżonego czynnika suszacego
˛
wynoszacym
˛
ok. 30 m3 /h Dla
każdego testu wyznaczono krzywa˛ kinetyki suszenia oraz obliczono wydatek energetyczny na podstawie ilości ciepła doprowadzonego do suszarni i zarejestrowanych mocy
urzadzeń
˛
pomocniczych. Wszystkie nap˛edy i wentylatory wraz z odnotowanymii mocami zamieszczono w tabeli 1. Zestawienie krzywych ubytku wilgoci w czasie zaprezentowano na rys. 17.
Tabela 1: Zestawienie elektrycznych urzadzeń
˛
wchodzacych
˛
w skład budowy suszarni taśmowej
z zarejestrowanymi mocami
Urzadzenia
˛
elektryczne
Podajniki (podawanie i odbiór w˛egla)
Nap˛edy taśm
Celki
Wentylator mieszajacy
˛
Wentylator zasilajacy
˛
Wentylator wyciagowy
˛

Sztuki
2
3
3
1
1
1

Moc jednost., kW
0,17
0,12
0,16
0,80
0,29
2,50

Moc łaczna,
˛
kW
0,34
0,36
0,48
0,80
0,29
2,50

Rys. 17: Krzywe suszenia tj. ubytki wilgoci z w˛egla podczas suszenia

Rys. 18: Skuteczności suszenia w suszarni taśmowej
w temperaturach 112◦ C, 122◦ C, 126◦ C, 130◦ C i 135◦ C

.
Z rysunków 17 i 18 wnioskować można, że czym wyższa temperatura suszenia,
tym stopień wysuszenia w˛egla jest wi˛ekszy, różnice te jednak nie sa˛ tak znaczace,
˛ jak
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w przypadku suszenia w suszarni fluidyzacyjnej. Wi˛eksze znaczenie dla skuteczności
suszenia ma natomiast czas suszenia. Czym dłuższy czas suszenia, tym osiagana
˛
końcowa wilgotność w˛egla jest niższa rys. 18. Na rysunku 19 zestawione zostały udziały

Rys. 19: Zapotrzebowanie na ciepło i energi˛e elektryczna˛ dla suszarni taśmowej

ciepła i energii elektrycznej dla suszarni taśmowej dla wszystkich temperatur, w jakich
przeprowadzono testy suszenia. Na załaczonym
˛
wykresie zauważyć można, że analogicznie do suszenia w suszarni fluidalnej, w każdym przypadku wydatek energetyczny
maleje wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszacego.
˛
Najniższy poziom zapotrzebowania na energi˛e do suszenia uzyskano w temperaturze suszenia w 135◦ C. Odwrotnie
natomiast niż w przypadku suszenia w suszarni fluidyzacyjnej, dla suszarni taśmowej
znacznie wi˛ekszy udział energii potrzebnej do usuni˛ecia wilgoci z w˛egla stanowi energia elektryczna. W każdym analizowanym przypadku udział energii elektrycznej do
całkowitej wynosił powyżej 80%.
9. P ODSUMOWANIE
Badania procesu suszenia w analizowanych zakresach temperatur na dwóch typach
suszarni fluidyzacyjnej i taśmowej wykazały, że wraz ze wzrostem temperatury suszenia, maleje wydatek energetyczny potrzebny do wysuszenia w˛egla brunatnego. Różnic˛e
jednak stanowi udział energii elektrycznej i ciepła potrzebnych do suszenia. Badania
wykazały, że w przypadku suszarni fluidyzacyjnej główne zapotrzebowanie na energi˛e
do suszenia stanowi ciepło co wynika ze znaczacych
˛
ilości ciepła niezb˛ednego do podgrzania dużej ilości czynnika fluidyzacyjnego. Udział energii elektrycznej kształtował
si˛e na poziomie 10–15%. Natomiast suszarnia taśmowa odznaczała si˛e wi˛ekszym zapotrzebowaniem na energi˛e elektryczna,˛ której udział wynosił powyżej 80%. Różnice te
wynikaja˛ z wymaganej ilości czynnika suszacego
˛
1 kg w˛egla. Suszarnia fluidyzacyjna
potrzebowała 55 m3 powietrza na kilogram w˛egla, suszarnia taśmowa tylko 0,3 m3 spalin na kilogram w˛egla. Suszarnia taśmowa w swojej konstrukcji ma również wi˛ecej
cz˛eści mechanicznych zestawionych w tabeli 1, co wpływa na wielkość energii elektrycznej. Energie potrzebne do wysuszenia w˛egla w suszarni fluidyzacyjnej w analizowanych temperaturach wynosiły pomi˛edzy 2500–3500 kJ/kg H2 O, a w suszarni taśmowej pomi˛edzy 3100–4900 kJ/kg H2 O. W najwyższych temperaturach suszenia dla
obu suszarni uzyskano podobny ubytek wilgoci z w˛egla, tj. dla suszarni fluidyzacyjnej (60◦ C) uzyskano ubytek wynoszacy
˛ 23,2%, dla suszarni taśmowej (135◦ C) ubytek
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wilgoci wynoszacy
˛ 21,8%, jednakże suszarnia fluidyzacyjna ze wzgl˛edu na technologie
suszenia suszyła w˛egiel w czasie trzykrotnie krótszym.
P ODZI EKOWANIA
˛
Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w ramach przeprowadzonych
badań w projekcie: „Wst˛epne suszenie w˛egla brunatnego dla celów energetycznych”,
nr projektu: POIG.01.03.01-00-040/0.8. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa.
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S TRESZCZENIE
Biomasa jest obecnie powszechnie stosowana jako paliwo w energetyce i instalacjach grzewczych. Charakteryzuje si˛e wysoka˛ zawartościa˛ cz˛eści lotnych,
których udział może przekraczać 80 procent masy paliwa w stanie suchym.
Taki wysoki udział cz˛eści lotnych powoduje odmienne zachowanie si˛e biomasy
podczas spalania w stosunku do paliw kopalnych. Dla warunków pracy kotła
istotne jest, jaka cz˛eść energii w czasie spalania jest uzyskiwana z cz˛eści lotnych. W pracy określono kaloryczność cz˛eści lotnych wydzielanych z biomasy
i udział energii pochodzacej
˛ ze spalania cz˛eści lotnych.
S ŁOWA KLUCZOWE : biomasa, cz˛eści lotne, kaloryczność

1. W PROWADZENIE
Biomasa była stosowana jako paliwo od poczatków
˛
cywilizacji. Obecnie, po latach dominacji paliw kopalnych, jej rola rośnie z uwagi na potrzeb˛e ograniczenia emisji
ditlenku w˛egla ze spalania paliw kopalnych oraz ograniczenie zużycia zasobów tych paliw. Biomasa jest spalana w dużych instalacjach energetycznych, głównie jako dodatek
do w˛egla (w ilości od kilku do kilkunastu procent) oraz jako podstawowe paliwo w kotłach projektowanych specjalnie dla biomasy. We wszystkich tych instalacjach musi być
uwzgl˛edniona specyfika spalanego paliwa, a przede wszystkim odmienny skład i cechy
biomasy w stosunku do paliw kopalnych.
Obecnie biomasa może być użytkowana bezpośrednio jako paliwo, przetwarzana
do postaci innych paliw (np. paliwa ciekłe nap˛edowe, paliwa gazowe) lub jako zwiazki
˛
chemiczne różnej postaci. Wśród procesów przekształcajacych
˛
można wyróżnić procesy pirolizy [1, 2], zgazowania [3] czy upłynniania [4]. Mimo coraz wi˛ekszego znaczenia tych procesów, nadal podstawowym kierunkiem wykorzystania biomasy do celów energetycznych (chemicznych) jest jej spalanie.
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Cechy i własności biomasy różnia˛ si˛e w zależności od źródeł jej pochodzenia oraz
ewentualnej wcześniejszej obróbki. Biomas˛e można podzielić na kilka kategorii (np. na
podstawie prac Demirbas [5], Jenkins i inni [6]): biomasa pochodzenia drzewnego, pochodzenia rolniczego (trawy), odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego, biomasa pochodzenia morskiego oraz biomasa mieszana pochodzaca
˛ przeważnie z recyklingu. Do
celów energetycznych stosuje si˛e głównie odpady/produkty uboczne przemysłu drzewnego i rolnictwa lub biomas˛e pozyskiwana˛ z upraw energetycznych. Biomasa pozyskana ze środowiska charakteryzuje si˛e wysoka˛ zawartościa˛ wilgoci. Zawartość wilgoci
może przekraczać nawet 70% (np. drewno po wyr˛ebie) i wówczas wymagane jest suszenie paliwa w celu obniżenia udziału wilgoci do kilkunastu procent. Biomasa wysuszona charakteryzuje si˛e [7] kalorycznościa˛ wynoszac
˛ a˛ około 18–20 MJ/kg, która jest
ona niższa niż kaloryczność w˛egla kamiennego, mimo stosunkowo niewielkiej zawartości popiołu wynoszacej
˛ zazwyczaj poniżej 5%. Czynnikiem decydujacym
˛
o niższej
kaloryczności biomasy jest wyższa zawartość tlenu niż w w˛eglu. Zawartość tlenu jest
porównywalna z zawartościa˛ w˛egla pierwiastkowego, a zawartość wodoru do 2% wyższa niż w w˛eglu. Biomasy charakteryzuja˛ si˛e dużo wyższa˛ zawartościa˛ cz˛eści lotnych
niż w˛egle kamienne (ponad 2 razy) i brunatne (ponad 50% wyższa zawartość cz˛eści lotnych). Konsekwencja˛ wyższej zawartości cz˛eści lotnych jest inny stosunek ilości stałej
cz˛eści palnej (F C ) do ilości cz˛eści lotnych (V ), tj. wskaźnik paliwowy (F R = F C/V ).
Dla w˛egli kamiennych wartość ta przekracza 1 i si˛ega ponad 20 dla w˛egli antracytowych. Dla w˛egli brunatnych wartość (F R) jest zbliżona do jedności, natomiast dla
biomas nieprzetworzonych wynosi poniżej 0,3.
Dominujacy
˛ udział cz˛eści lotnych w biomasie nie przenosi si˛e na taki sam udział
ciepła generowanego przy ich spalaniu, w odniesieniu do całego ciepła ze spalania biomasy. Wydzielajace
˛ si˛e cz˛eści lotne zawieraja˛ oprócz gazów palnych znaczne ilości
gazów niepalnych (CO2 , H2 O) oraz gazów o niższej kaloryczności z uwagi na wyst˛epowanie w nich wiazań
˛
w˛egla z tlenem (np. CO). Jednocześnie pozostałość koksowa
(stała cz˛eść palna) zawiera głównie w˛egiel pierwiastkowy, cz˛eściowo przeobrażona˛ substancj˛e mineralna˛ oraz mniejsze ilości wodoru, tlenu, azotu. Można oczekiwać, że ciepło spalania pozostałości koksowej biomasy b˛edzie podobne do kaloryczności koksów
(około 30 MJ/kg) z tendencja˛ spadkowa˛ proporcjonalna˛ do zawartości popiołu w biomasie surowej. Klasyfikacje oraz specyfikacje biomasy nie zawieraja˛ kaloryczności cz˛eści
lotnych. W podstawowych pracach klasyfikujacych
˛
czy bazach danych [7], [8] oprócz
składu pierwiastkowego i technicznego podawane jest ciepło spalania całej biomasy
i/lub jej wartość opałowa bez podziału na cz˛eści lotne i pozostałość koksowa.˛
Celem pracy jest określenie kaloryczności cz˛eści lotnych różnych typów biomasy
oraz udziału ciepła uzyskanego w czasie spalania cz˛eści lotnych do całego ciepła wyzwalanego podczas spalania biomasy. Określona zostanie również kaloryczność pozostałości koksowej.
2. M ATERIAŁ BADAWCZY
Do badań wytypowano podstawowe typy biomasy, które moga˛ znaleźć zastosowanie w energetyce: pozostałości z przeróbki drewna (drewno sosnowe i d˛ebowe, kor˛e
świerkowa),
˛ słom˛e pszenna,˛ miskant (trawa z upraw energetycznych) oraz pozostałości
z przemysłu spożywczego: łuski słonecznika, łuski pestek dyni, pozostałości po przeróbce oliwek oraz makuchy rzepaku.
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3. P ROCEDURA BADAWCZA
Pobrane próby paliw wysuszono i zmielono do frakcji poniżej 200 µm. Nast˛epnie oznaczono zawartość: wilgoci, popiołu (A), cz˛eści lotnych (V ), ciepła spalania (Q)
oraz skład pierwiastkowy. Oznaczano zawartość pierwiastków w˛egla, wodoru, siarki
oraz azotu. Zawartość popiołu określono w 550◦ C oraz w 815◦ C. Zawartość tlenu oraz
stałej cz˛eści palnej (F C ) w paliwach określono z bilansu składników jako element uzupełniajacy
˛ skład paliwa do 100% z uwzgl˛ednieniem zawartości popiołu oznaczonego
w 815◦ C. Przeprowadzono odgazowanie paliw w temperaturze 850◦ C zgodnie z procedura˛ oznaczania cz˛eści lotnych. Otrzymane pozostałości koksowe poddano tym samym
badaniom co paliwa wyjściowe w celu oznaczenia ich składu pierwiastkowego i kaloryczności. Zawartość popiołu obliczono na podstawie zawartości popiołu oznaczonego w 815◦ C w paliwie wyjściowym. Własności badanych paliw oznaczono zgodnie
z normami PN-EN 14774-2:2010, PN-EN 15148:2010, PN-EN 14775:2010, PN-EN
14918:2010, PN-EN 15104:2011 oraz PN-EN 15289:2011, z zastosowaniem techniki
wagowej, analizatorów automatycznych True Spec CHN i S firmy LECO oraz bomby
kalorymetrycznej IKA C2000. Wyniki wszystkich oznaczeń przeliczono na stan suchy.
Na podstawie oznaczonych wartości ciepła spalania dla danej biomasy (Q) oraz
ciepła spalania dla koksu otrzymanego z biomasy (QF CA ), uwzgl˛edniajac
˛ ilości koksu
(F C + A) i cz˛eści lotnych (V ) określono ciepło spalania cz˛eści lotnych (QV ) z zależności:
Q − QF CA · (F C + A)
.
(1)
QV =
V
Udział ciepła uzyskanego ze spalania cz˛eści lotnych do ciepła uzyskanego ze spalania
biomasy (qV ) wyznaczono z zależności:
qV =

QV · V
· 100%.
Q

(2)

Analogicznie uzyskano wartość udziału ciepła ze spalania pozostałości koksowej (qF CA ).
4. W YNIKI
Wyniki oznaczeń analizy technicznej oraz elementarnej paliw wyjściowych zamieszczono w tabeli 1. W tabeli 2 umieszczono wyniki oznaczeń dla koksów. Dodatkowo na rys. 1 i 2 zestawiono wartości zawartości pierwiastków w stanie suchym
bezpopiołowym.
Cecha˛ charakterystyczna˛ wszystkich koksów jest wysoka zawartość w˛egla pierwiastkowego, którego udział przekracza 60% w stanie suchym. Wyższe zawartości w˛egla wyst˛epuja˛ dla prób uzyskiwanych z biomas o niskiej zawartości popiołu w paliwie
wyjściowym np. dla próby koksu drewna d˛ebowego zawartość w˛egla przekracza 90%
przy zawartości popiołu w biomasie poniżej 0,6%. Wszystkie badane koksy charakteryzuja˛ si˛e niska˛ zawartościa˛ wodoru, którego udział nie przekracza 1,2%. Zawartość tlenu
w biomasach jest od kilku do kilkunastu punktów procentowych niższa niż zawartość
w˛egla pierwiastkowego, natomiast w badanych koksach udział tlenu jest niski i nie przekracza 4%. Zawartość azotu w koksach jest generalnie wyższa niż w biomasach (poza
dwoma wyjatkami),
˛
co świadczy, jak w przypadku w˛egla, o niższym stopniu wydzielenia azotu i w˛egla z paliwa w stosunku do innych analizowanych pierwiastków. Udział

70

Wiesław Ferens

Tabela 1: Wyniki analizy technicznej i analizy elementarnej dla badanych paliw w stanie suchym.
Zawartość popiołu A określono w temperaturze 550◦ C i 815◦ C
Paliwo
Oliwka
Słonecznik
Rzepak
Słoma pszenna
Łuski dynii
Miskant
Drewno d˛ebowe
Drewno sosnowe
Kora bukowa

A550
%
10,3
3,28
7,65
9,47
3,41
3,32
0,64
1,34
5,73

A815
%
8,71
2,62
7,42
9,44
2,86
3,26
0,57
1,26
4,38

V
%
70,7
75,0
73,5
73,0
77,7
80,3
83,4
84,1
74,7

FC
%
20,6
22,4
19,1
17,5
19,4
16,4
16,0
14,6
20,9

C
%
47,8
50,7
47,1
45,3
53,8
47,4
50,1
52,2
49,2

H
%
5,78
5,89
6,13
5,77
6,43
6,63
6,10
6,06
5,85

N
%
1,50
0,77
6,52
0,64
3,22
0,21
0,17
0,10
0,68

S
%
0,12
0,11
0,71
0,08
0,25
0,01
0,02
0,05
0,04

O
%
36,1
40,0
32,2
38,8
33,4
42,5
43,1
40,3
39,9

Tabela 2: Wyniki analizy technicznej i analizy elementarnej
dla koksów badanych paliw w stanie suchym
Paliwo
Oliwka
Słonecznik
Rzepak
Słoma pszenna
Łuski dyni
Miskant
Drewno d˛ebowe
Drewno sosnowe
Kora bukowa

A
%
29,7
10,5
28,0
35,0
12,8
16,6
3,4
7,9
17,3

FC
%
70,3
89,5
72,0
65,0
87,2
83,4
96,6
92,1
82,7

C
%
66,7
85,3
65,5
62,5
79,3
81,3
92,4
90,2
76,7

H
%
0,75
0,93
0,81
0,78
0,84
0,86
1,15
0,97
1,17

N
%
0,95
0,83
3,28
0,86
3,51
0,62
0,48
0,37
0,79

S
%
0,07
0,13
0,34
0,11
0,08
0,01
0,02
0,03
0,06

O
%
1,83
2,36
2,06
0,78
3,43
0,64
2,53
0,51
3,98

Rys. 1: Zawartość w˛egla i tlenu w badanych biomasach i otrzymanych z nich koksach
(stan suchy bezpopiołowy)

siarki w paliwach wyjściowych i koksach w wi˛ekszości przypadków jest niższy lub zbliżony do niepewności oznaczenia zawartości siarki (0,06%). Nie pozwala to na dokładna˛
analiz˛e wyników i ogranicza możliwość określenia charakteru zmian w próbkach.
W tabeli 3 zestawiono wyniki oznaczeń ciepła spalania dla badanych paliw oraz
koksów. Zamieszczono również określone na podstawie zależności (1)–(2) wyniki cie-
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Rys. 2: Zawartość wodoru, azotu i siarki w badanych biomasach i otrzymanych z nich koksach
(stan suchy bezpopiołowy)

pła spalania dla cz˛eści lotnych wyrażonych w MJ/kg oraz udział procentowy ciepła
uzyskanego ze spalania koksu i cz˛eści lotnych danej próby odniesiony do całkowitego
ciepła uzyskanego ze spalenia badanej biomasy.
Tabela 3: Wartości ciepła spalania dla badanych paliw, ich koksów i cz˛eści lotnych
wraz z podziałem ciepła na cz˛eści lotne i koks
Paliwo
Oliwka
Słonecznik
Rzepak
Słoma pszenna
Łuski dyni
Miskant
Drewno d˛ebowe
Drewno sosnowe
Kora bukowa

Q
MJ/kg
19,08
20,03
19,59
17,86
23,40
19,05
19,47
20,77
19,40

QF CA
MJ/kg
22,85
29,67
22,89
21,48
27,23
27,36
32,58
31,65
26,75

QV
MJ/kg
17,51
16,81
18,40
16,53
22,30
17,02
16,86
18,72
16,91

qF CA
%
35,1
37,1
30,9
32,4
25,9
28,2
27,7
24,2
34,8

qV
%
64,9
62,9
69,1
67,6
74,1
71,8
72,3
75,8
65,2

Uzyskane wartości ciepła spalania oraz udział ciepła ze spalania cz˛eści lotnych
zestawiono na rys. 3 i 4. Na rysunku 3 pokazano zależność ciepła spalania koksu
od zawartości stałej cz˛eści palnej w koksie. Ciepło spalania rośnie proporcjonalnie ze
wzrostem zawartości cz˛eści palnych. Odchylenia od linii trendu sa˛ spowodowane obecnościa˛ wi˛ekszej ilości składników niepalnych (azotu, tlenu) w niektórych koksach. Na
rysunku 4 zestawiono zależność ciepła spalania cz˛eści lotnych od ciepła spalania paliwa wyjściowego. Wartość ciepła spalania cz˛eści lotnych jest niższa niż ciepła spalania
paliwa i zasadniczo rośnie ze wzrostem tego ciepła. Niższe ciepło spalania cz˛eści lotnych jest nast˛epstwem obecności prawie całego tlenu zawartego w paliwie, który si˛e
wydziela w procesie odgazowania. Udział ciepła uzyskanego ze spalenia cz˛eści lotnych jest mniejszy niż udział cz˛eści lotnych w paliwie i jest to konsekwencja˛ niższej
kaloryczności cz˛eści lotnych w stosunku do pozostałości koksowej.
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Rys. 3: Zależność ciepła spalania koksu
od cz˛eści palnej w koksie biomasy

Rys. 4: Zależność ciepła spalania cz˛eści
lotnych biomasy od ciepła spalania biomasy

5. P ODSUMOWANIE
W pracy analizowano własności 9 biomas i koksów uzyskanych z tych biomas
w procesie odgazowania w temperaturze 850◦ C. Stwierdzono, że uzyskane koksy zawieraja˛ przede wszystkim w˛egiel z niewielkim dodatkiem wodoru, azotu i tlenu. Ciepło
spalania koksu jest wprost proporcjonalne do zawartości cz˛eści palnych. Ciepło spalania
cz˛eści lotnych jest niższe niż ciepło spalania paliwa z uwagi na obecność tlenu z paliwa
w cz˛eściach lotnych. Ilość ciepła powstajacego
˛
ze spalania cz˛eści lotnych w stosunku
do całości ciepła ze spalania paliwa jest przez to niższa niż to wynika z udziału cz˛eści
lotnych w paliwie.
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S TRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analiz˛e ekonomiczna˛ wykonana˛ dla 3 wariantów instalacji oczyszczania spalin metoda˛ ozonowania. Analiza obejmowała instalacj˛e
dla nowego (900 MW) i istniejacego
˛
(225 MW) bloku w˛eglowego po wejściu
w życie zapisów dyrektywy IED. Dodatkowo wykonano obliczenia majace
˛ na
celu określenie kosztów metody przy uzyskiwaniu ultra niskich st˛eżeń zanieczyszczeń, tzn. 30 mg/m3 SO2 i NOx dla bloku o mocy 900 MW. Otrzymane
wyniki analizy ekonomicznej porównano z dost˛epnymi w literaturze danymi
dotyczacymi
˛
instalacji SCR (Selective Catalytic Reduction).
Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że metoda ozonowania spalin jest konkurencyjna w stosunku do instalacji SCR, przy czym
zastosowanie ozonowania spalin pozwala dodatkowo zredukować emisj˛e rt˛eci
metalicznej Hg0 do atmosfery.
S ŁOWA KLUCZOWE : ozon, usuwanie NOx i Hg0 , ekonomika

1. W PROWADZENIE
Metoda ozonowania spalin należy do grupy metod jednoczesnego usuwania tlenków azotu i dwutlenku siarki bazujacych
˛
na utlenianiu trudno rozpuszczalnego NO do
form wyżej utlenionych i absorbcji razem z dwutlenkiem siarki w absorberze IMOS
(Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin) [1]. Prace nad metodami oksydacyjnymi sa˛
lub były prowadzone w wielu krajach, mi˛edzy innymi w USA, Danii oraz Japonii [2,
3, 4]. Badania prowadzono zarówno w skali laboratoryjnej, jak i pilotowej. Wiele prac
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poświ˛econo doborowi odpowiedniego absorbentu oraz utleniacza NO. Jako najskuteczniejszy utleniacz tlenku azotu został wybrany ozon [5, 6]. Zaleta˛ ozonu jest także jego
skuteczność w utlenianiu rt˛eci metalicznej [7], co pozwala na jednoczesne usuwanie
tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz rt˛eci przy użyciu pojedynczej instalacji. Pionierem
metody ozonowania jest firma BOC Gases (U.S.A.), która opracowała metod˛e LoTOx
polegajac
˛ a˛ na podawaniu ozonu do spalin przed reaktorem oraz absorbcji produktów
reakcji w alkalicznym absorberze [8].
Obecnie na świecie pracuje ok. 30 instalacji przemysłowych oczyszczajacych
˛
spaliny ta˛ metoda˛ [9]. Prace nad metoda˛ ozonowania sa˛ prowadzone również na Politechnice Wrocławskiej w skali laboratoryjnej oraz pilotowej na spalinach z kotła pyłowego
OP-430 zlokalizowanego na terenie ZEC Koge-neracja Wrocław [10]. Badania na instalacji pilotowej pokazały, że metoda ta umożliwia prawie całkowite oczyszczenie spalin
z tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz zapewnia 85% stopień redukcji emisji rt˛eci metalicznej [10]. Wykazano, że ozonowanie sprzyja konwersji tlenków azotu i dwutlenku
siarki do azotanów oraz siarczanów w cieczy posorbcyjnej, pozwala na komercyjne wykorzystanie odpadów powstajacych
˛
w instalacji [11]. Metoda ta może zostać użyta do
przystosowania istniejacych
˛
bloków w˛eglowych do najnowszych standardów emisyjnych.
2. Z ASADA DZIAŁANIA METODY OZONOWANIA SPALIN
Główna˛ przeszkoda˛ w równoczesnym usuwaniu NOx i SO2 ze spalin w mokrym
skruberze jest duża różnica rozpuszczalności mi˛edzy dwutlenkiem siarki a tlenkami
azotu [1]. Wyst˛epujace
˛ w spalinach NOx sa˛ mieszanina˛ tlenku (NO) i ditlenku azotu
(NO2 ), przy czym tlenek azotu jest praktycznie nierozpuszczalny, a ditlenek azotu jest
słabo rozpuszczalny [12]. Problem rozwiazuje
˛
ich utlenienie do pentatlenku diazotu
(N2 O5 ), który jest bardzo dobrze rozpuszczalny [12] i w kontakcie z woda˛ tworzy kwas
azotowy (HNO3 ) reagujacy
˛ z alkalicznymi absorbentami dajac
˛ stabilne azotany [13].
Najskuteczniejszym utleniaczem jest ozon, który ma cenna˛ zalet˛e łatwego utleniania
NO do N2 O5 oraz utlenianie rt˛eci metalicznej Hg0 . Produkty utleniania sa˛ absorbowane
razem z dwutlenkiem siarki w alkalicznym absorbencie. Podstawowe urzadzenia
˛
wchodzace
˛ w skład instalacji ozonowania przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Schemat instalacji oczyszczania spalin za pomoca˛ metody ozonowania

Na podstawie analizy danych literaturowych [14, 15, 16] ustalono, że czas połowicznego rozpadu ozonu w powietrzu o temperaturze 120◦ C jest na poziomie ok. 160 s.
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W zwiazku
˛
z tym ozon powinień być podany do rurociagu
˛ spalin za elektrofiltrem, gdzie
temperatura spalin mieści si˛e w granicach 110–130◦ C, co oznacza, że nie jest wymagane dodatkowe chłodzenie spalin przed dodaniem do nich ozonu. Dodatkowo ograniczenie zapylenia spalin przed dodaniem ozonu ogranicza możliwość zatykania iniektorów ozonu. Absorbentem w instalacjach ozonowania spalin moga˛ być: wodorotlenki
sodu, potasu, wapnia badź
˛ w˛eglan wapnia (w postaci kamienia wapiennego) [1].
W przypadku istniejacych
˛
bloków najbardziej rozpowszechniona˛ metoda˛ odsiarczania jest metoda mokra wapienna. W wyniku wychwytu HNO3 w absorberze, otrzymuje si˛e azotan wapnia, który może być wykorzystany jako nawóz.
3. Z AŁO ŻENIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
W celu wykonania analizy ekonomicznej zdecydowano si˛e przetestować 3 warianty
instalacji ozonowania spalin:
• Wariant I Instalacja ozonowania spalin dla bloku zasilanego w˛eglem kamiennym
o mocy 200 MW przystosowujaca
˛ spaliny do wymagań dyrektywy IED;
• Wariant II Instalacja ozonowania spalin dla nowego bloku o mocy 900 MW, poziom zanieczyszczeń zgodny z IED;
• Wariant III Instalacja ozonowania spalin dla nowego bloku o mocy 900 MW dla
osiagni˛
˛ ecia ultra niskich st˛eżeń zanieczyszczeń.

Wymagane st˛eżenia zanieczyszczeń przed i za instalacja˛ ozonowania przedstawiono w
tab. 1. Założono, że w przypadku każdego z wariantów bloki sa˛ wyposażone w instalacje do redukcji tlenków azotu metodami pierwotnymi oraz spalany jest w˛egiel o niskiej
zawartości siarki (S r < 1%).
Tabela 1: St˛eżenia zanieczyszczeń przed i za instalacja˛ ozonowania
Wariant

Wariant I
Wariant II
Wariant III

SO2
mg/m3ref ∗

Przed instalacja˛
NOx
mg/m3ref ∗

Hg0
µg/m3ref ∗

2340

500

5

SO2
mg/m3ref ∗
200
150
30

Za instalacja˛
NOx
mg/m3ref ∗
200
150
30

Hg0
µg/m3ref ∗
0,5

*ref - odnosi si˛e do warunków referencyjnych, tzn. T = 273 K, P = 1013 hPa, X<0,005 oraz 6% O2

Na podstawie założonych st˛eżeń zanieczyszczeń oraz wyników badań eksperymentalnych [10], obliczono zapotrzebowanie na urzadzenia
˛
oraz media niezb˛edne do
działania instalacji. Analiza ekonomiczna nie obejmowała kosztów instalacji IMOS w
żadnym z przedstawionych wariantów. Koszty inwestycyjne instalacji zostały wyznaczone metoda˛ kosztów materiałowych, natomiast koszty eksploatacyjne wyznaczono na
podstawie obliczonego zapotrzebowania na media konieczne do właściwego funkcjonowania instalacji.
4. C HARAKTERYSTYKA WYBRANYCH BLOKÓW
W celu określenia ilości mediów kierowanych do instalacji należy dokonać charakterystyki bloków przyj˛etych do analizy ekonomicznej. W przypadku wariantu I
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wybrano blok parowym zasilany w˛eglem kamiennym o mocy elektrycznej 225 MW
z kotłem OP 650. Wybór bloku został podyktowany powszechnościa˛ stosowania kotłów takiego typu w Polsce. Kocioł OP-650 jest kotłem parowym, opalany pyłem w˛egla
kamiennego, produkowanym przez Fabryk˛e Kotłów „Rafako” Racibórz. W Polsce zainstalowanych jest 37 jednostek tego typu. Sprawność kotła dla temperatury spalin za
elektrofiltrem 120◦ C wynosi 91,5% [17]. W przypadku wariantu II i III wybrano referencyjny blok zasilany w˛eglem kamiennym o mocy elektrycznej 900 MW. Blok jest
wyposażony w kocioł o parametrach ultra nadkrytycznych, sprawność kotła do tego
bloku przewiduje si˛e na 94,5%, przy temperaturze spalin wylotowych 120◦ C. Sprawność obiegu przekracza 50%, natomiast sprawność wytwarzania energii elektrycznej
(netto) wynosi ponad 49%. Parametry pary świeżej na wyjściu z kotła to 653◦ C i 30,3
MPa [18]. Strumienie obj˛etości spalin wyznaczone na podstawie dost˛epnych charakterystyk paliwa dla bloku referencyjnego [18] przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2: Obliczone strumienie spalin kierowanych do instalacji
Wariant
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Strumień spalin w warunkach referencyjnych
m3ref ∗ /s
173
585
585

Strumień spalin przed instalacja˛
m3 /s
277
813
813

*ref - odnosi si˛e do warunków referencyjnych, tzn. T = 273 K, P = 1013 hPa, X<0,005 oraz 6% O2

5. Z APOTRZEBOWANIE INSTALACJI NA MEDIA PROCESOWE
Na podstawie badań na instalacji pilotażowej umiejscowionej na terenie ZEC Kogeneracja Wrocław [10] wyznaczono wartość molowego współczynnika nadmiaru ozonu
XNO (mol O3 /mol NOx ) dla każdego z wariantów instalacji (tab. 3).
Tabela 3: Wymagane skuteczności usuwania NOx
Wariant
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Stopień redukcji NOx
%
60
70
94

XN O
molO3 /molN O
1,75
2,0
2,5

Na podstawie przedstawionych danych wyznaczono zapotrzebowanie instalacji na
tlen i ozon (tab. 4). Zapotrzebowanie na tlen wyznaczono przy założeniu koncentracji
ozonu w tlenie na poziomie 10% [19]. Generatory ozonu dobrano korzystajac
˛ z oferty
firmy Degremont-technologies [19].
Tabela 4: Zapotrzebowanie instalacji na ozon i tlen
Wariant
Wariant I
Wariant II
Wariant III

Zapotrzebowanie na ozon
kg/h
229
1030
1730

Zapotrzebowanie na tlen
m3 /h
2603
6493
12110

Urzadzenia
˛
1x250 kgO3 /h; 1x1750 Nm3 /h
4x250 kgO3 /h; 4x1750 Nm3 /h
7x250 kgO3 /h; 7x1750 Nm3 /h
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Ozon jest wytwarzany w generatorach ozonu za pomoca˛ wyładowań elektrycznych
wywołanych w środowisku bogatym w tlen [20]. Współczesne generatory ozonu moga˛
pracować zarówno na powietrzu, jak i na czystym tlenie. Wyższe st˛eżenia ozonu uzyskuje si˛e dla generatorów pracujacych
˛
na tlenie, dlatego należało generatory ozonu wyposażyć w generatory tlenu. Do wytwarzania tlenu wybrano adsorpcyjne generatory
działajace
˛ w technologii VSA (Vacuum Swing Adsorption). Produkcja tlenu i ozonu
musi si˛e odbywać w specjalnie do tego przystosowanym budynku, ponieważ urzadzenia
˛
je wytwarzajace
˛ sa˛ wrażliwe na warunki atmosferyczne. Wyposażenie budynku produkcji tlenu i ozonu przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2: Wyposażenie budynku wytwarzania ozonu

6. W YNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
6.1. Koszty Inwestycyjne
Koszty inwestycyjne rozpatrywanej instalacji oczyszczania spalin z NOx wyznaczono metoda˛ kosztów materiałowych. Całkowite koszty wykonania projektu obliczono
na podstawie przyj˛etych wskaźników. Ceny urzadzeń
˛
uzyskano od krajowych dystrybutorów, w przypadku cen otrzymanych w euro zastosowano kurs NBP z dnia 19.02.2016
4,39 zł/euro [21]. Na koszty materiałowe Km budowy instalacji oczyszczania spalin
składaja˛ si˛e:
•
•
•
•

Koszty zakupu urzadzeń
˛
do wytwarzania tlenu i ozonu;
Koszty przebudowy rurociagów
˛
spalin oraz montaż iniektorów ozonu;
Budowa i wyposażenie budynku ozonowni;
Koszty nieprzewidziane + 15%.

Wartość współczynników określajacych
˛
koszty realizacji projektu przedstawiono poniżej:
•
•
•
•
•
•
•
•

Armatura i podłaczenie
˛
mediów 5% Km ;
Dostawa i instalacja urzadzeń
˛
10% Km ;
AKPiA i układy sterujace
˛ 10% Km ;
Prace ziemne, fundamentowe i budowlane 5% Km ;
Dodatkowe układy i systemy 10% Km ;
Koszty nadzoru robót i konsultacji 10% Km ;
Koszty prac projektowych i przygotowawczych 5% Km ;
Koszty uruchomienia, ubezpieczeń oraz nieprzewidziane 10% Km .
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Koszty inwestycyjne instalacji w zależności od wariantu przedstawiono na rys. 3. Decydujacym
˛
składnikiem kosztów instalacji ozonowania spalin sa˛ generatory tlenu i ozonu.
Stanowia˛ one ok. 74% kosztów materiałowych.

Rys. 3: Koszty inwestycyjne instalacji ozonowania spalin

6.2. Koszty eksploatacyjne instalacji
Na wielkość kosztów eksploatacyjnych najwi˛ekszy wpływ ma koszt energii elektrycznej (171,87 zł/MWh [22]) zużywanej przez instalacj˛e deNOx. Zyski wynikajace
˛
z pracy instalacji pochodza˛ ze sprzedaży powstałego w absorberze IMOS azotanu wapnia. Cena tego ubocznego produktu została oszacowana na podstawie ofert firm dostarczajacych
˛
azotan wapnia, jako dodatek do mieszanek betonowych i nawozowych
[23]. Pomniejszono ja˛ o 40% na marż˛e sprzedawcy i opakowania typu „big tank” oraz
ze wzgl˛edu na wyst˛epujace
˛ w nim zanieczyszczenia. Finalna cena produktu została
oszacowana na 1280 zł/t. Obliczenia wykonano przy założeniu czasu pracy instalacji
deNOx na 8000 h w ciagu
˛ roku. Jako sorbentu w absorberze natryskowym użyto kamienia wapiennego (104 zł/t [24]). Oszacowano zwi˛ekszenie zużycia sorbentu w instalacji
IMOS. Koszty remontów i konserwacji przyj˛eto na poziomie 3% kosztów inwestycyjnych. Koszty eksploatacyjne instalacji oraz zyski z instalacji w zależności od wariantu
przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4: Koszty eksploatacyjne oraz zyski ze sprzedaży azotanu wapnia
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Najwyższe zyski ze sprzedaży azotanu sa˛ przewidywane dla wariantu trzeciego
i stanowia˛ one ponad połow˛e wysokości kosztów eksploatacyjnych instalacji.
7. P ORÓWNANIE KOSZTÓW OZONOWANIA Z SCR
Koszty inwestycyjne instalacji SCR dla wybranych bloków ustalono na podstawie publikacji [25, 26] na poziomie 65 euro/kW. Koszty eksploatacyjne instalacji dla
bloku 225 MW na poziomie 8,6 mln zł/rok, natomiast dla bloku 900 MW na poziomie
25,2 mln zł/rok [25]. Analiza ekonomiczna została przeprowadzona zgodnie z algorytmem zawartym w publikacji [27]. Założenia analizy przedstawiono poniżej, wyniki
analizy przedstawiono na rys. 5:
• wszystkie nakłady poniesiono w roku zerowym;
• czas eksploatacji instalacji 25 lat;
• roczna inflacja 2%;
• stopa dyskontowa 9%;
• podatek dochodowy CIT 19%;
• amortyzacja liniowa.

Rys. 5: Porównanie kosztów instalacji ozonowania z SCR

Jak można zauważyć na rys. 5 instalacja ozonowania oraz instalacja SCR nie zwracja˛ si˛e w 25-letnim okresie eksploatacji. Instalacja ozonowania przynosi mniejsze straty
ze wzgl˛edu na niższe koszty eksploatacyjne niż instalacja SCR. Głównym czynnikiem
wpływajacym
˛
na wysokie koszty eksploatacji instalacji SCR jest konieczność okresowej
wymiany wkładów katalitycznych, które ulegaja˛ zużyciu. Instalacja ozonowania spalin
posiada zdolność do redukcji emisji rt˛eci metalicznej, zyski z tego tytułu nie zostały
uwzgl˛ednione ze wzgl˛edu na brak odpowiednich standardów emisyjnych.
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8. P ODSUMOWANIE
Przedstawione wyniki obliczeń projektowych oraz ekonomicznych pozwalaja˛ na
wyciagni˛
˛ ecie nast˛epujacych
˛
wniosków:
• metoda ozonowania spalin umożliwia usuwanie tlenków azotu, dwutlenku siarki
oraz rt˛eci ze spalin w jednej instalacji;
• instalacja ozonowania spalin jest konkurencyjna w stosunku do instalacji SCR,
a główny składnik kosztów inwestycyjnych instalacji stanowi zakup generatorów tlenu i ozonu (ok. 57% kosztów inwestycji), ponadto istotnym składnikiem
kosztów eksploatacyjnych jest energia elektryczna zużywana na produkcj˛e tlenu
i ozonu (ok. 75% kosztów eksploatacji);
• koszty inwestycyjne instalacji ozonowania kształtuja˛ si˛e na podobnym poziomie
jak instalacji SCR w przypadku bloku o mocy 225 MW, natomiast dla bloku
900 MW instalacja ozonowania jest tańsza o 16,5%.
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S TRESZCZENIE
Modelowanie numeryczne procesów spalania jest wymagajacym
˛
zagadnieniem
naukowym oraz inżynierskim ze wzgl˛edu na złożoność procesu. Jednakże konieczność ciagłego
˛
rozwoju energetyki w kierunku nisko emisyjnych technologii spalania powoduje, że modelowaniu tych procesów poświ˛eca si˛e coraz
wi˛ecej uwagi. Wynika to m.in. z faktu, że zastosowanie metod numerycznych
pozwala na uzyskanie znacznych oszcz˛edności przy projektowaniu instalacji
spalania paliw przez wyeliminowanie konieczności budowy kosztownych prototypów. Modelowanie numeryczne umożliwia także na wcześniejsze dokładne
określenie zachowania układu przy zmianie paliwa. W artykule zaprezentowano zastosowanie modelu spalania dyfuzyjnego oraz najważniejsze równania,
które go opisuja.˛ W drugiej cz˛eści artykułu przedstawiono własne wyniki prac,
w których wykorzystano komercyjny kod numeryczny Ansys Fluent 16.0 do
modelowania procesu spalania mieszaniny gazu w hipotetycznej komorze spalania.
S ŁOWA KLUCZOWE : paliwa gazowe, obliczenia numeryczne, spalanie

1. W PROWADZENIE
Spalanie paliw gazowych w celach energetycznych jest technologia,˛ której rozwój pokrywa si˛e z polityka˛ ochrony środowiska. Proces ten charakteryzuje si˛e bowiem
wyższa˛ sprawnościa˛ oraz mniejsza˛ emisja˛ zanieczyszczeń niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni w˛eglowych. Wpisuje si˛e także w możliwość zwi˛ekszenia udziału
energetyki rozproszonej w strukturze wytwarzania energii. Jest to możliwe w wyniku
wykorzystania technologii spalania biogazu, gazu wysypiskowego lub gazu odpadowego z procesów przemysłowych. Jednakże w celu zaprojektowania optymalnej pod
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wzgl˛edem sprawności instalacji, każdorazowo wymagane sa˛ czasochłonne i kompleksowe obliczenia. Dzi˛eki rosnacej
˛ mocy obliczeniowej komputerów oraz stale udoskonalanym kodom numerycznym, wi˛ekszość tej pracy może zostać wykonana poprzez
obliczenia numeryczne. Umożliwiaja˛ one badanie zjawisk fizycznych, których obserwacja w warunkach rzeczywistych wymagałaby drogiej i skomplikowanej aparatury lub
byłaby niebezpieczna, jak w przypadku badań w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Metody te pozwalaja˛ również uchwycić procesy, których bezpośredni pomiar
jest technicznie niewykonalny jak np. pola temperatur i pr˛edkości wewnatrz
˛ komory
spalania. W artykule przedstawiono przykład zastosowania komercyjnego kodu numerycznego Ansys Fluent 16.0 do symulowania reakcji spalania mieszaniny gazów. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami gazów podawanymi w literaturze.
2. M ODEL NUMERYCZNY SPALANIA GAZU
Spalaniem nazywamy szybko przebiegajac
˛ a˛ reakcj˛e chemiczna,˛ podczas której cza˛
stki palne reaguja˛ z tlenem, czemu towarzyszy wydzielanie si˛e ciepła oraz znaczny
wzrost temperatury. Spalanie jest reakcja˛ łańcuchowa˛ gdyż przejście reagentów od stanu
poczatkowego
˛
do końcowego odbywa si˛e wieloetapowo. Na skutek rozpadu czastki
˛
palnej, powstałe produkty moga˛ łaczyć
˛
si˛e z reagentami poczatkowymi,
˛
jak i mi˛edzy soba,˛
podtrzymujac
˛ przebieg reakcji. W przypadku modelowania reakcji spalania, istotny
jest właściwy dobór modelu matematycznego. Znaczna cz˛eść modeli znajduje bowiem swoje zastosowanie wyłacznie
˛
dla jednego typu spalania (dyfuzyjne, kinetyczne,
dyfuzyjno-kinetyczne) oraz dla wybranego rodzaju paliwa [1].
2.1. Model Fluent Non-premixed Combustion
Zjawisko opisywane modelem Fluent Non-premixed Combustion odpowiada spalaniu dyfuzyjnemu, czyli takiemu w którym paliwo i powietrze łaczy
˛
si˛e dopiero w komorze spalania. Spotykane jest ono w bardzo szerokim spektrum urzadzeń,
˛
od palników
Bunsena po silniki Diesla. W trakcie prowadzenia obliczeń numerycznych tego procesu
ważne jest określenie lokalnego st˛eżenia palnych i niepalnych składników, zwyczajowo
oznaczanego przez f i opisywanego równaniem:
f=

Zi − Zi,ox
Zi,f uel − Zi,ox

(1)

gdzie: Zi to st˛eżenie masowe składnika i, Zi,ox utleniacza, a Zi,f uel paliwa. Wielkość
ta wyrażona jest stosunkiem mas atomowych. Uwzgl˛ednia on pojedyncze atomy, jak
i całe czasteczki.
˛
Dzi˛eki wyst˛epowaniu turbulencji, która intensyfikuje mieszanie si˛e
składników, równanie określajace
˛ lokalna˛ koncentracj˛e składnika (i) przyjmuje form˛e:
∂
(ρfi ) + ∇ · (ρ~v fi ) = ∇ · (ρDi ∇fi )
∂t

(2)

gdzie: ~v jest wektorem pr˛edkości, ρ – g˛estościa˛ mieszaniny, Di – współczynnikiem
dyfuzji.
Oprócz znajomości lokalnej koncentracji składnika mieszanki, w celu rozwiazania
˛
postawionego zagadnienia istotne jest jednoznaczne wyznaczenie ciśnienia (p), temperatury (T ), g˛estości (ρ) oraz pr˛edkości (~v ) w przestrzeni obliczeniowej. Pr˛edkość przepływu mieszanki obliczana jest z jednowymiarowego równania zachowania masy dla
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ruchu ustalonego [3]:
ρ~v = const

(3)

W trakcie przebiegajacych
˛
w komorze spalania procesów chemicznych generowane sa˛ nowe zwiazki
˛ (oznaczane indeksem i), które wpływaja˛ na lokalne zmiany w warunkach przepływowych. Zależność opisujaca
˛ t˛e cz˛eść zagadnienia to:
ρ

∂fi
∂fi
∂fi
= Di ρ
− ρ~v
+ ri
∂t
∂z
∂z

(4)

gdzie: ~v – pr˛edkość fazy gazowej, Di – współczynnikiem dyfuzji, ri – współczynnik
szybkości przebiegu reakcji.
Temperatur˛e obliczono za pomoca˛ równania określajacego
˛
zasad˛e zachowania energii, dodatkowo rozszerzonego o cz˛eść odpowiedzialna˛ za reakcje chemiczne. W pracy
[4] przedstawiono je nast˛epujaco:
˛

 X
∂T
∂
∂T
∂T
ρcp
=
λ
−
(5)
hi ri − (ρvcp + Σi ji cpi )
∂t
∂z
∂z
∂t
i

gdzie: λ – przewodność cieplna, cp – ciepło właściwe.
G˛estość jest obliczona z równania stanu gazu:
p
= RT
ρ

(6)

gdzie: T – temperatura mieszaniny, R – uniwersalna stała gazowa.
2.2. Wodór jako paliwo
Jednym z gazów palnych, które zostały wykorzystane w przeprowadzonej symulacji, był wodór. Do pozytywnych stron użycia wodoru jako paliwa w procesach energetycznych należy jego wysoka wartość opałowa, o rzad
˛ wielkości wi˛eksza od innych
paliw gazowych, oraz najwyższy stosunek energii do masy. Kolejna˛ zalet˛e stanowi fakt,
że produktem spalania wodoru jest para wodna, co skutkuje brakiem emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza dwutlenku w˛egla [5]. Ze wzgl˛edu na fakt zawartość azotu w powietrzu
i wysoka˛ temperatur˛e spalania, produktem spalania sa˛ również NOx , jednak poziom ich
emisji jest znacznie niższy w porównaniu do tradycyjnych źródeł wytwarzania energii. Należy także mieć na uwadze, że wodór jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w przyrodzie, zatem jego zasoby sa˛ praktycznie niewyczerpalne.
Do wad stosowania wodoru w celach energetycznych należy przede wszystkim jego wybuchowość oraz trudności w magazynowaniu. Niska energia zapłonu, wysoka energia
wybuchu i szeroki zakres palności sprawiaja,˛ że wykorzystanie wodoru wia˛że si˛e z dużym ryzykiem eksplozji. Inicjacja wybuchu może nastapić
˛ samoczynnie, np. w trakcie
przetłaczania gazu, ze wzgl˛edu na jego niska˛ przewodność elektryczna, która sprzyja
kumulowaniu si˛e ładunków elektrostatycznych. Wodór charakteryzuje si˛e także wysoka˛ pr˛edkościa˛ spalania, o rzad
˛ wielkości wyższa˛ od paliw w˛eglowodorowych. Pr˛edkość spalania rozumiana jest jako szybkość propagacji płomienia w mieszance palnej.
Charakterystyka pr˛edkości spalania wodoru w zależeności od jego udziału w mieszance
wykazuje, że nawet niewielka zmiana składu mieszaniny palnej spowoduje duże zmiany
w procesie spalania. Przejawiać si˛e to może spalaniem wybuchowym, które jest zjawiskiem negatywnym mogacym
˛
uszkodzić komor˛e spalania [6].
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3. O BLICZENIA NUMERYCZNE SPALANIA MIESZANINY GAZÓW
Obliczenia prowadzono w formie symulacji numerycznej spalania mieszaniny metanu i wodoru w hipotetycznej, dwuwymiarowej komorze spalania. Skład mieszaniny
zmieniano w ten sposób, że udział masowy wodoru w paliwie wynosił odpowiednio
0%, 25%, 50%, 75% i 100%. Skład mieszaniny został wybrany ze wzgl˛edu na duże
różnice we właściwościach spalania obu gazów. Wodór charakteryzuje si˛e najwyższa˛
pr˛edkościa˛ spalania pośród gazów [7] oraz dwukrotnie wi˛ekszym od metanu zapotrzebowaniem powietrza do spalania. Dzi˛eki temu zwi˛ekszanie jego udziału w mieszance
spowoduje widoczne efekty. Strumień powietrza był utrzymywany na stałym poziomie.
Wybrane właściwości metanu i wodoru przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1: Wybrane właciwości wodoru i metanu [8]
Gaz
Wodór
Metan

Pr˛edkość spalania, m/s
3,25
0,448

Teoret. zapotrzeb. powietrza, kg/kg
34,6
17,2

Temper. spalania, K
2235
2043

Sposób doprowadzania paliwa wykorzystany w obliczanym przypadku miał za zadanie symulować zjawisko spalania dyfuzyjnego. Schemat komory spalania wraz z wymiarami oraz umiejscowieniem warunków brzegowych został ukazany na rysunku 1.

Rys. 1: Geometria komory spalania. Wymiary podano w mm

Bazujac
˛ na opracowanej geometrii przygotowano strukturalna˛ siatk˛e numeryczna.˛ Siatka
została dodatkowo zag˛eszczona w osi komory, gdyż wyst˛epuja˛ tam zwykle najwi˛eksze
gradienty pr˛edkości oraz temperatury. Ostatecznie siatka numeryczna zawierała 187 000
elementów. Struktur˛e siatki przedstawiono na rys. 2. Istotna˛ kwestia˛ w przypadku obliczeń numerycznych jest dobór odpowiednich warunków brzegowych. Strumień powietrza oraz paliwa określony został pr˛edkościa˛ na kraw˛edziach wlotowych. Wylot z komory reprezentowany jest warunkiem Pressure–Outlet z określona˛ wartościa˛ ciśnienia,
odpowiadajac
˛ a˛ ciśnieniu atmosferycznemu. Zestawienie warunków brzegowych zaprezentowano w tabeli 2.
Tabela 2: Zadane warunki brzegowe
Nazwa
Inlet Air
Inlet Fuel
Outlet

Wartość
0,5
0,45
101325,0

Jednostka
m/s
m/s
Pa
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Rys. 2: Siatka numeryczna wykorzystana przy obliczeniach

W celu skrócenia czasu obliczeń wprowadzono pewne uproszczenia. Do najważniejszych należy brak uwzgl˛ednienia zjawiska radiacji oraz strat ciepła do ścianek komory spalania.
4. W YNIKI
Przeprowadzone obliczenia numeryczne pozwoliły na uzyskanie rozkładu temperatury spalania dla analizowanych składów mieszanki paliwowo-powietrznej. Zgodnie
z literatura˛ [9] najwyższa temperatura w komorze spalania wyst˛epuje na granicy dyfuzji
mi˛edzy powietrzem a paliwem. Jest to strefa bezpośredniego tworzenia i spalania si˛e
mieszanki. Przedstawiony kształt komory oraz sposób podania paliwa i powietrza nie
wywołał w żadnym przypadku powstania stref recyrkulacji. Przejawia si˛e to wyraźnym
gradientem temperatury w obr˛ebie wlotu powietrza i paliwa. Zwi˛ekszenie zawartości
wodoru w paliwie znaczaco
˛ skraca długość płomienia, rys. 3 i 7. Wynika to m.in.
z faktu szybszego spalania si˛e wodoru niż metanu oraz niedostatecznej ilości powietrza
podawanego do spalania, a ta była utrzymywana na stałym poziomie. Wzrost zawartości
wodoru powoduje też uzyskanie miejscowo najwyższej temperatury rys. 7, co stanowi
konsekwencj˛e wysokiej temperatury spalania wodoru. Jednakże w całej komorze spalania, średnia temperatura jest niższa wraz ze wzrostem zawartości wodoru. Gaz ten
wymaga bowiem wi˛ekszej niż metan ilości powietrza do spalania.

Rys. 3: Rozkład temperatury w komorze spalania dla 100% metanu.
Wartość podana w K
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Rys. 4: Rozkład temperatury w komorze spalania dla 25% udziału wodoru w paliwie.
Wartość temperatury podano w K

Rys. 5: Rozkład temperatury w komorze spalania dla 50% udziału wodoru w paliwie.
Wartość temperatury podano w K

Rys. 6: Rozkład temperatury w komorze spalania dla 75% udziału wodoru w paliwie.
Wartość temperatury podano w K

Zawartość niespalonego wodoru w obszarze wylotowym oznacza, że spalanie zachodziło w warunkach niestechiometrycznych. Cz˛eść dostarczanego paliwa nie ulega
spaleniu i wypływa z komory bez udziału w reakcji (rys. 8). Wzrost zawartości wodoru
spowodował także nagłe zwi˛ekszenie emisji termicznych NOx , w tym nagły skok tej
wartości powyżej 1500 K, co odpowiada mechanizmowi Zeldowicza (rys. 9). Spadek
emisji CO jest zwiazany
˛
ze spadkiem zawartości metanu jako źródła w˛egla w mieszance.
Otrzymane charakterystyki odpowiadaja˛ wynikom badań podanym w [10].
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Rys. 7: Rozkład temperatury w komorze spalania dla 100% wodoru w paliwie. Wartość podana w K

Rys. 8: Udział masowy H2 dla a) 100% wodoru, b) 100% metanu

Rys. 9: St˛eżenie NOx i CO w zależności od zawartości wodoru w mieszance palnej

5. P ODSUMOWANIE
Metody numeryczne stanowia˛ dynamicznie rozwijajac
˛ a˛ si˛e dziedzin˛e nauki. Wia˛że
si˛e to ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów oraz korzyściami ekonomicznymi
w postaci obniżenia kosztów wdrożenia nowych rozwiazań
˛ konstrukcyjnych przez przemysł. Istotnym obszarem zastosowania tych metod jest modelowanie numeryczne spalania gazu. Właściwy dobór modelu spalania oraz warunków brzegowych umożliwia
uzyskanie wst˛epnych wyników pozwalajacych
˛
na późniejsze optymalne zaprojektowanie palników lub komór spalania. Potwierdzaja˛ to otrzymane rezultaty, które zgodne sa˛
z literatura˛ oraz krytyczna˛ analiza˛ inżynierska.˛ Skład wybranej mieszanki palnej wyka-
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zał także, że spalanie wodoru emituje mniej zanieczyszczeń do atmosfery niż spalanie
paliw w˛eglowodorowych. Oznacza to, że spalanie wodoru może stanowić alternatyw˛e
dla tych paliw w sektorze energetycznym.
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S TRESZCZENIE
W pracy zostały przedstawione wyniki dotyczace
˛ redukcji dwulenku w˛egla
w środowisku plazmy mikrofalowej. Na przykładzie gazu generatorowego
otrzymanego ze zgazowania osadów ściekowych wykazano, że zastosowanie
plazmy mikrofalowej jako techniki kondycjonowania gazu, umożliwia redukcj˛e CO2 i wzrost zawartości CO. W artykule zaprezentowano ponadto wyniki
analiz polegajacych
˛
na wprowadzeniu do plazmy mikrofalowej samego dwutlenku w˛egla oraz CO2 z dodatkiem metanu. Otrzymane wyniki wykazały faktyczna˛ redukcj˛e dwutlenku w˛egla do tlenku w˛egla, zarówno w obecności CH4 ,
jak i bez CH4 . Dodatek CH4 umożliwił konwersj˛e na poziomie nawet powyżej
80%, podczas gdy jego brak skutkował kowersja˛ na poziomie kilkunastu procent. Wyniki te sa˛ istotne w kontekście kondycjonowania gazu generatorowego
– zastosowanie plazmy mikrofalowej umożliwia nie tylko usuni˛ecie zwiazków
˛
w˛eglowodorowych, takich jak smoły, ale również pozwala na znaczna˛ popraw˛e
składu gazu generatorowego.
S ŁOWA KLUCZOWE : zgazowanie, dwutlenek w˛egla, plazma mikrofalowa

1. W PROWADZENIE
Zgazowanie jest jedna˛ z podstawowych, obok spalania i pirolizy, metod termochemicznej utylizacji paliw. Umożliwia ona pośrednia˛ produkcj˛e ciepła i energii elektrycznej, a jej produkty, tzw. gaz syntezowy, moga˛ być użyte do wytworzenia szerokiej gamy
zwiazków
˛
organicznych. Wraz z rosnacym
˛
zainteresowaniem procesem zgazowania,
nie tylko w przypadku badań laboratoryjnych, ale również na skal˛e przemysłowa,˛ wzrasta również świadomość problemów zwiazanych
˛
z tym procesem. Jednym z głównych
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czynników limitujacych
˛
szerokie i powszechne wykorzystanie zgazowania sa˛ smoły.
Smoły to mieszanina zwiazków
˛
aromatycznych, wielopierścieniowych w˛eglowodorów
aromatycznych i zwiazków
˛
heterocyklicznych [1]. Ze wzgl˛edu na swoja˛ lepkość i tendencj˛e do kondensowania zwiazki
˛ smół moga˛ być źródłem wielu awarii [2]. Co wi˛ecej,
sa˛ to zwiazki
˛ kancerogenne, dodatkowo b˛edace
˛ źródłem energii trudnej do utylizacji.
Duży udział smół w produktach zgazowania jest szczególnie charakterystyczny dla biomasy. Wykorzystanie tego typu paliw wymaga opracowania skutecznej i niezawodnej
metody usuwania badź
˛ konwersji smół.
Metody służace
˛ redukcji zawartości smół dzieli si˛e na pierwotne i wtórne [1]. Metody pierwotne polegaja˛ na kontroli warunków procesu zgazowania, tj. geometrii zgazowarki, temperatury, jakości i ilości czynnika zgazowujacego
˛
czy właściwości paliwa
[3]. Metody wtórne charakteryzuja˛ si˛e wykorzystaniem urzadzeń
˛
zewn˛etrznych, dodatkowych reaktorów, jak i znacznie gł˛ebszym usuni˛eciem smół. Do tego typu metod
zaliczyć można metody plazmowe.
Plazma jest charakterystycznym medium, zazwyczaj zwiazanym
˛
z wysoka˛ temperatura˛ oraz obecnościa˛ czastek
˛
aktywnych, tj. elektronów, jonów, rodników i czastek
˛
wzbudzonych [4]. Te dwie cechy wydaja˛ si˛e szczególnie istotne dla konwersji smół.
Reforming smół i jej składników z wykorzystaniem plazmy może być przeprowadzony
w różnych reaktorach. Dotychczasowe badania skupiały si˛e na reaktorach z wyładowaniem koronowym (corona plasma) [5, 6] i ze ślizgajacym
˛
si˛e wyładowaniem łukowym
(gliding arc plasma) [7, 8]. Możliwe jest również wykorzystanie plazmy mikrofalowej [9].
Autorowi niniejszej pracy udało si˛e przeprowadzić badania nad wykorzystaniem
plazmy mikrofalowej w reformingu gazu otrzymanego ze zgazowania osadów ściekowych [10]. Oprócz zmniejszenia zawartości w˛eglowodorów, zaobserwowano również
wzrost udziału tlenku w˛egla i znaczna˛ redukcj˛e dwutlenku w˛egla. Ze wzgl˛edu na właściwości plazmy, tj. wysoka˛ temperatur˛e i obecność czastek
˛
wzbudzonych, możliwe
sa˛ dwie drogi redukcji dwutlenku w˛egla w tego typu medium. Pierwsza˛ z nich jest
endotermiczna reakcje redukcji CO2 na w˛eglu. Źródłem w˛egla może być sadza, co
skutkuje zachodzeniem reakcji Boudouarda (równ. (1)), lub w˛eglowodory – wtedy redukcja zachodzi według reakcji suchego reformingu (równ.(2)). Druga droga to reakcja
dysocjacji dwutlenku w˛egla (równ. (3)). Reakcja ta może przebiegać poprzez wzbudzenie czastek
˛
CO2 w wyniku działania elektronów albo wskutek wysokiej temperatury,
która przy obniżonym ciśnieniu powinna wynosić przynajmniej 3000 K [11]. W drugim przypadku ważne jest też szybkie schłodzenie produktów, by zapobiec odwrotnej
reakcji utleniania CO.
CO2 + C ⇔ 2CO
(1)
CH4 + CO2 ⇒ 2CO + 2H2

(2)

1
CO2 ⇔ CO + O2
2

(3)

Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie faktycznego wyst˛epowania obydwu typów
reakcji w reaktorze plazmy mikrofalowej oraz określenie, w przypadku potwierdzenie
wyst˛epowania obu typów reakcji, która z nich ma dominujacy
˛ wpływ na redukcj˛e zawartości dwutlenku w˛egla.
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2. Z GAZOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Gaz generatorowy otrzymano poprzez zgazowanie w złożu stałym około 650 g
osadu ściekowego. Jako czynnik zgazowujacy
˛ zastosowano powietrze, którego strumień wynosił 1000 l/h (w 15◦ C). Zadana temperatura reaktora wynosiła 700◦ C. Schemat układu z reaktorem zgazowania i plazmy przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1: Schemat układu

Rysunek 2 przedstawia udziały obj˛etościowe podstawowych składników gazu generatorowego po jego przejściu przez reaktor plazmy mikrofalowej. Na rysunku widoczny jest również moment wyłaczenia
˛
plazmy oraz zwiazana
˛
z tym zmiana st˛eżeń
składników gazu. Wykresy wyraźnie wykazuja,˛ że brak plazmy skutkował odwróceniem proporcji analizowanych składników – widać znaczacy
˛ spadek zawartości tlenku
w˛egla oraz wodoru przy jednoczesnym wzroście udziału dwutlenku w˛egla oraz metanu.
Podobne wyniki uzyskano przeprowadzajac
˛ dwie próby w identycznych warunkach,

Rys. 2: Wpływ plazmy mikrofalowej na skład gazu generatorowego

94

Mateusz Wnukowski

różniace
˛ si˛e zastosowaniem lub brakiem udziału plazmy w procesie. Rysunek 3 pokazuje, że użycie plazmy pozwoliło na zwi˛ekszenie udziału tlenku w˛egla z około 3% do
blisko 14%. Jednoczenie zawartość dwutlenku w˛egla spadła z około 8% do poniżej 1%.
Należy mieć na uwadze, że w gazie wyst˛epowały również w˛eglowodory, nie tylko w
postaci metanu, które w wyniku reakcji takich jak suchy reforming (równ. (2)) i reforming para˛ wodna˛ (równ. (4)) mogły przyczynić si˛e do wzrostu udziału tlenku w˛egla,
jak i redukcji dwutlenku w˛egla.
Cx Hy +q H2 O ⇒ p CO +r H2

(4)

Rys. 3: Wpływ plazmy mikrofalowej udział tlenku i dwutlenku w˛egla

3. R EDUKCJA CO2
W tabeli 1 przedstawiono wyniki redukcji dwutlenku w˛egla w plazmie mikrofalowej. Próby przeprowadzono dla czterech różnych st˛eżeń przy całkowitym strumieniu
gazu plazmotwórczego wynoszacym
˛
20 l/min (15◦ C). Otrzymane wyniki wykazuja˛ faktyczna˛ redukcj˛e CO2 do CO.
Tabela 1: Wyniki konwersji CO2 w plazmie mikrofalowej
CO2p , %
2,94
4,66
6,44
8,20

CO2k , %
2,51
4,06
5,63
7,33

CO, %
0,62
0,83
1,13
1,28

O2 , %
0,08
0,13
0,21
0,28

η, %
14,6
12,9
12,6
10,6

COz /COt
1,44
1,38
1,40
1,47

Ze wzgl˛edu na przebieg reakcji dysocjacji dwutlenku w˛egla (3), podczas pomiarów
podj˛eto również prób˛e identyfikacji tlenu. Wyniki pokazuja,˛ że wraz ze wzrostem poczatkowym
˛
st˛eżenia CO2 rośnie również zawartość tlenku w˛egla i tlenu w produktach.
O ile trendy zaobserwowane wraz ze zmiana˛ st˛eżenia oraz sama obecność identyfikowanych zwiazków
˛
wydaja˛ si˛e logiczne i potwierdzaja˛ zachodzenie reakcji dysocjacji,
o tyle pewne nieścisłości wia˛ża˛ si˛e z bilansem molowym. Zgodnie z równaniem (3)
zawartość tlenku w˛egla powinna wzrosnać
˛ o tyle, o ile zmniejszył si˛e udział CO2 . Ta
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niezgodność wynika najprawdopodobniej z pracy analizatora w dolnym zakresie pomiarowym, gdzie moga˛ wyst˛epować duże bł˛edy pomiarowe. W celu unaocznienia tego, w
tabeli 1 przedstawiono współczynnik COz /COt wyrażajacy
˛ stosunek st˛eżenia zmierzonego udziału tlenku w˛egla do st˛eżenia teoretycznego, wynikajacego
˛
ze zmniejszonego
udziału ditlenku w˛egla. Współczynnik ten waha si˛e od 1,38 do 1,47 wskazujac
˛ na duży
bład.
˛ Mimo tej nieścisłości, zaobserwowane tendencje wydaja˛ si˛e spójne. Wzrost poczatkowego
˛
st˛eżenia CO2 skutkował również spadkiem stopnia konwersji (η ). Stopień
konwersji wyznaczono jako stosunek ubytku CO2 do jego wartości poczatkowej:
˛
η=

CO2p − CO2k
· 100%
CO2p

(5)

gdzie: CO2p – st˛eżenie poczatkowe
˛
CO2 , CO2k – st˛eżenie końcowe CO2 , η – stopień
konwersji CO2 , COz /COt – stosunek zmierzonego st˛eżenia CO do teoretycznego.
Przy stałej mocy generatora plazmy i stałym strumieniu gazu temperatura plazmy
oraz ilość generowanych czastek
˛
aktywnych, w tym elektronów, pozostaje na stałym poziomie. Przy zwi˛ekszaniu st˛eżenia CO2 na jedna˛ czasteczk˛
˛
e dwutlenku w˛egla przypada
coraz mniej czastek
˛
aktywnych. Rezultatem tego jest obserwowany spadek konwersji.
Podobne tendencje zaobserwowano przy próbach dotyczacych
˛
rozkładu lotnych zwiaz˛
ków organicznych w plazmie [14].
Kolejne próby uwzgl˛edniały obecność metanu (tabela 2). Wprowadzenie do układu
CH4 skutkowało znaczacym
˛
obniżeniem zawartości CO2 oraz wzrostem udziałów CO
i H2 . Wszystkie próby przeprowadzone były przy całkowitym strumieniu wynoszacym
˛
około 1200 l/h (15◦ C) oraz poczatkowym
˛
st˛eżeniu CO2 na poziomie bliskim 6,30%.
Tabela 2: Wyniki konwersji CO2 w plazmie mikrofalowej w obecnoci CH4
CH4 , %
0,59
1,71
2,46
3,39

CO2p , %
6,27
6,31
6,29
6,26

CO2k , %
4,44
3,32
2,04
1,15

CO, %
3,28
5,07
7,24
8,79

H2 , %
0,07
0,7
2,5
4,78

η, %
29,8
47,4
67,6
81,6

COz /COt
1,33
1,08
1,08
1,03

Porównujac
˛ wyniki otrzymane dla metanu do tych z samym CO2 (CO2p = 6,44%)
wyraźnie widać, że nawet niewielki dodatek CH4 znaczaco
˛ poprawia stopień konwersji
CO2 . Przy st˛eżeniu CH4 wynoszacym
˛
0,59% stopień konwersji równał si˛e około 30%
i był blisko 2,5 wi˛ekszy niż w przypadku konwersji samego CO2 przy jego podobnym
poczatkowym
˛
st˛eżeniu. Wzrost st˛eżenia do 3,39% pozwolił na blisko 82% redukcj˛e
CO2 . Podczas prób nie wykryto CH4 ani O2 na wylocie reaktora – cały metan przereagował, a wytworzony w wyniku dysocjacji tlen brał udział w dalszych reakcjach
utleniania. W gazach wylotowych wykryto wodór, którego st˛eżenie rosło proporcjonalnie do st˛eżenia CH4 . Podobny liniowy trend zaobserwowano dla wzrostu udziału CO i
spadku CO2 (rys. 4). Warto zwrócić uwag˛e, że w próbach z metanem wraz ze zwi˛ekszeniem udziałów CO, współczynnik COz /COt zbliża si˛e do jedności. W przypadku wprowadzania metanu ilość powstałego CO powinna być równa ilości ubytku CO i CH4 .
Poczawszy
˛
od st˛eżenia metanu wynoszacego
˛
1,71% zmierzone wartości sa˛ bardzo bliskie teoretycznym. Podczas prób nie zaobserwowano sadzy. Trudno stwierdzić, czy nie
powstawała ona w procesie, czy też ulegała przereagowaniu. Tym samym niemożliwe
jest jednoznaczne stwierdzenie, czy redukcja dwutlenku w˛egla nast˛epowała wskutek re-
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akcji Boudouarda (równ. (1)) czy też suchego reformingu (równ. (2)). Pewne natomiast
jest, że reakcjom redukcji dwutlenku w˛egla sprzyjały warunki otrzymane w plazmie,
głównie wysoka temperatura niezb˛edna dla reakcji endotermicznych.

Rys. 4: Wpływ dodatku metanu na skład gazu

4. P ODSUMOWANIE
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki dotyczace
˛ redukcji dwutlenku w˛egla
w środowisku plazmy mikrofalowej. Jednoznacznie udowodniono, że zastosowanie plazmy umożliwia redukcj˛e CO2 do CO. Proces ten może zachodzić dwoma równoległymi
ścieżkami. Pierwsza˛ jest dysocjacja dwutlenku w˛egla, która nie wymaga obecności innych zwiazków,
˛
ale charakteryzuje si˛e niskim stopniem przereagowania – w badanym
układzie wynosił on od 10,6% do 14,6%. Druga droga prowadzi poprzez redukcj˛e CO2
na w˛eglu, którego źródłem moga˛ być w˛eglowodory lub sadza.
W przedstawionych badaniach zastosowano metan, co pozwoliło na nawet 80%
stopień konwersji CO2 do CO. Otrzymane wyniki podkreślaja˛ ważna˛ zalet˛e metod plazmowych, w tym przypadku plazmy mikrofalowej, w kontekście kondycjonowania gazu
generatorowego. W przeciwieństwie do popularnych metod mechanicznych metody
plazmowe umożliwiaja˛ nie tylko usuni˛ecie zwiazków
˛
w˛eglowodorowych, ale również
zapewniaja˛ ich konwersj˛e do CO i H2 , a tym samym rozwiazuj
˛ a˛ problem utylizacji produktów ubocznych. Co wi˛ecej, unikatowa˛ właściwościa˛ metod plazmowych jest możliwość poprawy jakości gazu poprzez zmniejszenie udziału zb˛ednego dwutlenku w˛egla
przy jednoczesnym wzroście zawartości cennego tlenku w˛egla. Właściwości te moga˛
wpływać na konkurencyjność metod plazmowych oraz rekompensować ich koszty, jak
i wysoki poziom skomplikowania.
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S TRESZCZENIE
W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów chłodziarki Joule’a–
Thomsona (J–T) pracujacej
˛ w układzie zamkni˛etym oraz napełnionej mieszanina˛ gazów. Chłodziarka została zaprojektowana do wytwarzania 50 W mocy
chłodniczej. Zastosowanie mieszaniny jako czynnika pozwala na obniżenie
ciśnienia roboczego do poziomu ok. 2500 kPa. Chłodziarka została zbudowana z wykorzystaniem komercyjnie dost˛epnych komponentów chłodniczych,
co umożliwia skonstruowanie relatywnie taniej chłodziarki kriogenicznej wytwarzajacej
˛ kilkadziesiat
˛ W mocy chłodniczej, w temperaturze poniżej 100 K.
Wytworzona moc chłodnicza może być wykorzystana do kriostatowania obiektów, w zastosowaniach kriomedycznych, do skraplania gazów takich jak azot,
tlen, metan oraz w instalacjach rekondensacji gazu ziemnego.
S ŁOWA KLUCZOWE : chłodziarka Joule’a-Thomsona, mieszanina gazów,
chłodzenie oleju

1. W PROWADZENIE
Jednym ze zjawisk wykorzystywanych do obniżenia temperatury gazu jest efekt
Joule’a–Thomsona, tj. efekt zmiany temperatury gazu przepływajacego
˛
przez element
dławiacy,
˛ np. zawór, kapilar˛e etc., zachodzacy
˛ przy stałej entalpii. Temperatura dławionego gazu może wzrosnać,
˛ obniżyć si˛e lub pozostać stała. Zależność zmiany temperatury gazu opisuje różniczkowy współczynnik efektu dławienia (równ. (1)) [1, 2].
µh =

∂ν
T ( ∂T
)p − ν
cp

(1)
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Za zmian˛e temperatury gazu odpowiada zmiana energii potencjalnej czastek.
˛
W zależności od tego, czy przeważaja˛ siły przyciagania
˛
czy odpychania, temperatura gazu
odpowiednio maleje lub rośnie. Rozpatrzmy zastosowanie gazu doskonałego, który
można opisać równaniem (2) [1].


ν
∂ν
=
(2)
∂T p T
Podstawiajac
˛ równanie (2) do równania (1), wartość różniczkowego współczynnika dławienia wynosi 0. Gaz doskonały charakteryzuje si˛e brakiem oddziaływań mi˛edzyczasteczkowych,
˛
dlatego jego temperatura w procesie dławienia izentalpowego nie
zmienia si˛e. Dla gazów innych niż hel, neon oraz wodór, temperatura w wyniku procesu
dławienia od temperatury otoczenia obniża si˛e [1].
Chłodziarkami wykorzystujacymi
˛
proces dławienia izentalpowego sa˛ chłodziarki
Joule–Thomsona (J–T). Od kilkudziesi˛eciu lat sa˛ one obiektem badań w wielu laboratoriach na całym świecie. Ze wzgl˛edu na nieskomplikowana˛ budow˛e sa˛ najprostszymi
urzadzeniami
˛
pozwalajacymi
˛
na osiagni˛
˛ ecie temperatur kriogenicznych, umożliwiaja˛
cych skroplenie gazów, tj: azotu, tlenu, metanu etc. Chłodziarki te charakteryzuje
brak elementów ruchomych w cz˛eści niskotemperaturowej, możliwość miniaturyzacji,
wysoka niezawodność, niski poziom wibracji i hałasu oraz relatywnie niska cena produkcji. Wada˛ chłodziarek J–T jest konieczność zapewnienia wysokiego ciśnienia roboczego (dla azotu minimum 7000 kPa), niezb˛ednego do wytworzenia odpowiedniego
efektu chłodniczego oraz niska efektywność energetyczna wynoszaca
˛ zaledwie kilka %
w odniesieniu do efektywności obiegu Carnota. Ze wzgl˛edu na wysokie ciśnienie pracy
chłodziarki J–T wykorzystuje si˛e głównie w układach otwartych, gdzie spr˛eżony gaz
podawany jest z butli (rys. 1) [2].

Rys. 1: a) Schemat chłodziarki J–T pracujacej
˛ w układzie otwartym: a – butla ze spr˛eżonym gazem,
b – wymiennik rekuperacyjny, c – zawór dławiacy,
˛ d – parownik;
b) Odwzorowanie przemian zachodzacych
˛
w chłodziarce zasilanej spr˛eżonym azotem na wykresie T – s

Dlatego przez lata trwały prace nad zwi˛ekszeniem efektywności energetycznej chłodziarki oraz obniżeniem ciśnienia roboczego, co pozwoliłoby na skonstruowanie taniego
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i niezawodnego urzadzenia
˛
pracujacego
˛
w układzie zamkni˛etym [1, 2]. W 1971 roku
zaproponowano stosowanie mieszaniny gazów jako czynnika roboczego [2, 3]. Składnikami mieszaniny były czynniki o wysokiej temperaturze wrzenia (w˛eglowodory oraz
zwiazki
˛ CFC), które gwarantowały wytworzenie odpowiedniego efektu chłodniczego
oraz czynniki niskowrzace,
˛ głównie azot, odpowiadajace
˛ za osiagni˛
˛ ecie odpowiednio
niskiej temperatury [4]. Dawniej stosowano zwiazki
˛ CFC, jednak po stwierdzeniu ich
destrukcyjnego działania na warstw˛e ozonowa,˛ zaprzestano ich wykorzystywania [5].
Obecnie stosuje si˛e mieszaniny złożone z w˛eglowodorów oraz azotu [6].
Zastosowanie odpowiedniej mieszaniny gazów jako czynnika umożliwia obniżenie
ciśnienia do ok. 2000–2500 kPa, czyli do poziomu osiagalnego
˛
dla masowo produkowanych kompresorów chłodniczych, co pozwala na prac˛e w układzie zamkni˛etym (rys. 2).
Na Politechnice Wrocławskiej przez lata prowadzone były badania pod katem
˛
wykorzystania mieszanin w chłodziarkach J-T [7, 8, 9]. Na podstawie przeprowadzonej optymalizacji składu mieszaniny stwierdzono, że najniższa˛ temperatur˛e oraz najwyższa˛ moc
chłodnicza˛ osiagano
˛
dla mieszaniny pi˛ecioskładnikowej o nast˛epujacych
˛
udziałach molowych: azot – 0,2, metan – 0,3, etan – 0,1, propan – 0,2, izobutan – 0,2.

Rys. 2: a) Schemat chłodziarki J-T pracujacej
˛ w układzie zamkni˛etym napełnionej mieszanina˛ gazów:
a – spr˛eżarka, b – chłodnica, c – wymiennik rekuperacyjny, d – zawór dławiacy,
˛ e – parownik;
b) Odwzorowanie obiegu chłodziarki zasilanej mieszanina˛ na wykresie T–s

Chłodziarka realizuje obieg w sposób przedstawiony na rys. 2. Mieszanina o parametrach reprezentowanych przez punkt 1 jest spr˛eżana, w wyniku czego wzrasta jej
temperatura oraz ciśnienie (przemiana 1–2). Nast˛epnie czynnik trafia do chłodnicy gazu,
gdzie jego temperatura obniżana jest do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia (2–3). Z ochładzacza mieszanina o wysokim ciśnieniu trafia do wymiennika rekuperacyjnego, gdzie w wyniku wymiany ciepła ze strumieniem o niskim ciśnieniu zostaje ochłodzona (3–4). Potem kierowana jest do zaworu dławiacego,
˛
gdzie w wyniku
procesu zachodzacego
˛
przy stałej entalpii, obniża temperatur˛e oraz ciśnienie, osiagaj
˛ ac
˛
parametry reprezentowane na wykresie przez pkt. 5. Z zaworu trafia do parownika,
gdzie odparowuje nieizotermicznie, wytwarzajac
˛ moc chłodnicza˛ (5–6), po czym mieszanina kierowana jest do niskociśnieniowej cz˛eści wymiennika rekuperacyjnego, gdzie
ogrzewa si˛e do temperatury zbliżonej do temperatury otoczenia – przemiana 6–1. Nast˛epnie, króćcem ssawnym trafia do spr˛eżarki i obieg si˛e zamyka.
Od lat siedemdziesiatych
˛
ubiegłego stulecia pojawiło si˛e wiele publikacji na temat chłodziarek J–T wykorzystujacych
˛
mieszaniny, pracujacych
˛
w układzie zamkni˛etym. Wi˛ekszość urzadzeń
˛
bazuje na spr˛eżarkach hermetycznych tłokowych [10], jednak istnieje również możliwość zastosowania spr˛eżarek spiralnych [11]. Niezależnie od
rodzaju spr˛eżarek, cecha˛ charakterystyczna˛ jest uzyskiwanie mocy chłodniczej rz˛edu
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kilku i kilkunastu watów. Ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym jest utrzymanie temperatury tłoczenia poniżej 420 K (a nawet 390 K), tj. temperatury rozkładu termicznego
oleju. W przypadku przekroczenia tej temperatury olej traci właściwości smarne i może
dojść do zatarcia spr˛eżarki. Omawiana chłodziarka została zaprojektowana do wytwarzania 50 W mocy chłodniczej w zakresie temperatur 90–100 K.
2. S TANOWISKO POMIAROWE
Chłodziark˛e J–T można podzielić na dwa podsystemy - kriogeniczny (umieszczony
naczyniu próżniowym) i chłodniczy (komponenty znajduja˛ si˛e w warunkach otoczenia)
(rys. 3b). Podsystem chłodniczy został zbudowany z komercyjnie dost˛epnych komponentów chłodniczych. Zastosowano hermetyczna˛ spr˛eżark˛e tłokowa˛ Maneurop MTZ80,
odolejacz Danfoss OUB 1 oraz lamelowa˛ chłodnic˛e z wentylatorem. Podsystem kriogeniczny składa si˛e z dwóch miedzianych wymienników wykonanych w technologii rura
w rurze oraz dwóch zaworów kriogenicznych marki Velan. Chłodziark˛e zaprojektowano
w sposób umożliwiajacy
˛ skroplenie gazów doprowadzonych z zewnatrz
˛ (linia przerywana na rys. 3a), jednak niniejszej pracy skupiono si˛e na wyznaczeniu mocy chłodniczej
za pomoca˛ grzałki, dlatego ww. komponenty nie zostały wykorzystane podczas pomiarów.

Rys. 3: a) Schemat chłodziarki J–T z zaznaczonymi punktami pomiarowymi: a – spr˛eżarka, b – odolejacz,
c – chłodnica, d – wymiennik rekuperacyjny, e — zawór dławiacy,
˛ f – parownik, g – grzałka, elementy
systemu chłodzenia oleju (h – filtr oleju, i – płytowy wymiennik ciepła, j – zawory odcinajace,
˛ k – pompa
oleju), b) Zdj˛ecie chłodziarki J–T

Wszystkie elementy podsystemu kriogenicznego owini˛ete sa˛ wielowarstwowa˛ izolacja˛ kriogeniczna˛ – MLI (z ang. Multi Layer Insulation) oraz umieszczone w zbiorniku próżniowym, żeby zminimalizować dopływy ciepła od otoczenia. Na parowniku
zamontowano grzałk˛e wykonana˛ z drutu oporowego, która umożliwia wytworzenie obcia˛żenia cieplnego chłodziarki, w celu weryfikacji jej wydajności chłodniczej. Pomiar
temperatur odbywa si˛e z wykorzystaniem termometrów oporowych Pt-100. Pomiar ciśnień realizowany jest przez manometry analogowe oraz cyfrowe. Na rysunku 3a zazna-
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czono również elementy systemu chłodzenia oleju znajdujacego
˛
si˛e w spr˛eżarce, w które
chłodziarka została wyposażona po wst˛epnych badaniach, co omówiono w dalszej cz˛eści artykułu. System chłodzenia oleju składa si˛e z filtra oleju, płytowego wymiennika
ciepła chłodzonego woda,˛ pompy oleju oraz dwóch zaworów odcinajacych
˛
(rys. 3a).
3. W YNIKI POMIARÓW
Wykonanie pomiarów z wykorzystaniem chłodziarki J–T poprzedziła procedura
napełniania instalacji poszczególnymi składnikami mieszaniny. Przed rozpocz˛eciem
pomiarów w instalacji wytworzono próżni˛e, nast˛epnie dodano poszczególne składniki
mieszaniny, notujac
˛ mas˛e doprowadzonego gazu.
Instalacj˛e napełniono mieszanina˛ o udziałach molowych poszczególnych składników wynoszacych:
˛
azot – 0,2, metan – 0,3, etan – 0,1, propan – 0,2, izobutan – 0,2. Po
uzyskaniu odpowiedniego składu mieszaniny uruchomiono chłodziark˛e. Wyniki parametrów pracy podczas pierwszego uruchomienia przedstawiono na rys. 4 (chłodziarka
nie była jeszcze wtedy wyposażona w system chłodzenia oleju).

Rys. 4: Wykres temperatur w charakterystycznych punktach chłodziarki podczas pierwszego uruchomienia

Jak można zauważyć, temperatura tłoczenia szybko wzrastała i po upływie 15 minut wynosiła już ponad 375 K. Po 25 minucie pomiaru zbliżała si˛e do dopuszczalnej
wartości (przekroczyła 390 K), dlatego pomiar został przerwany. Ciśnienie tłoczenia
wynosiło 2200 kPa. W kolejnych próbach problem zbyt wysokiej temperatury tłoczenia powtarzał si˛e, nawet przy próbie obniżenia ciśnienia tłoczenia poniżej 2000 kPa. Ze
wzgl˛edu na duża˛ zawartość azotu i metanu, których stosunek cp /cv wynosi odpowiednio
1,4 oraz 1,31, temperatura tłoczenia po spr˛eżaniu od ciśnienia 100 kPa do ok 2000 kPa
znacznie przekracza 420K. Z tego powodu chłodziark˛e wyposażono w układ chłodzenia
oleju (rys. 3a). Ze wzgl˛edu na konstrukcj˛e hermetycznej spr˛eżarki tłokowej, wi˛ekszość
ciepła pochłaniana jest przez olej znajdujacy
˛ si˛e w karterze. Dlatego niezb˛edne jest jego
chłodzenie, co umożliwia utrzymanie temperatury tłoczenia na odpowiednim poziomie.
Korzystny efekt zastosowania systemu chłodzenia oleju został pokazany na rys. 5,
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Rys. 6: Parametry pracy chłodziarki podczas pomiarów wydajności chłodniczej

Ciśnienie za zaworem dławiacym
˛
wynosiło 140 kPa (40 kPa nadciśnienia), a ciśnienie tłoczenia wynosiło 2300 kPa. W celu oszacowania efektywności energetycznej
chłodziarki, odczytano wartość wydajności obj˛etościowej spr˛eżarki, która dla modelu
MTZ80 wynosi V̇ =23,63 m3 /h. Znajac
˛ skład, ciśnienie oraz temperatur˛e mieszaniny
na ssaniu spr˛eżarki, w oparciu o równanie stanu Penga-Robinsona, z wykorzystaniem
środowiska Aspen HYSYS wyznaczono g˛estość mieszaniny ρ = 1, 52 kg/m3 . Nast˛epnie obliczono strumień masy mieszaniny (równ. (3))
ṁ = ρ · V̇ = 1, 52

kg
m3
kg
·23,
63
= 35, 9
m3
h
h

(3)

Znajac
˛ parametry na ssaniu oraz tłoczeniu spr˛eżarki, wyznaczono prac˛e spr˛eżania, która
jest równa różnicy entalpii mieszaniny na poczatku
˛
i na końcu spr˛eżania h2 − h1 =
2305 kJ/kg −1881 kJ/kg = 424 kJ/kg. Znajac
˛ strumień masy oraz prac˛e obiegu,
oszacowano moc pobierana˛ przez spr˛eżark˛e (równ. (4)).
Pspr = ṁ · (h2 − h1 ) = 35, 9

kJ
kg
·424
= 4, 23 kW
h
kg

(4)

Korzystajac
˛ z obliczonej wartości mocy pobieranej przez spr˛eżark˛e Pspr =4,23 kW
oraz znanej wydajności chłodniczej Q = 50 W wyznaczono efektywność energetyczna˛
chłodziarki (równ. (5)).
COP =

Q
50 W
=
= 0, 012
Pspr
4230 W

(5)

Uzyskana efektywność jest niewielka, jednak należy ja˛ odnieść do obiegu Carnota (obiegu idealnego). Obieg Carnota można zapisać za pomoca˛ temperatury źródła górnego
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oraz dolnego. W rozpatrywanym przypadku temperatura źródła dolnego reprezentowana jest przez najniższa˛ uzyskana˛ temperatur˛e i wynosi T5 =101 K, a temperatura
źródła górnego jest równa temperaturze otoczenia T1 = 293 K. Efektywność obiegu
Carnota przedstawia si˛e nast˛epujaco:
˛
101K
T2
=
= 0, 52
(6)
T1 − T2
293K − 101K
Równanie (7) przedstawia efektywność energetyczna˛ obiegu rzeczywistego, odniesiona˛ do efektywności obiegu Carnota.
εC =

%Carnot =

0, 012
COP
· 100% =
= 2, 31%
εC
0, 52

(7)

Efektywność energetyczna odniesiona do obiegu Carnota pozwala na sprawdzenie jak bardzo przemiany zachodzace
˛ w chłodziarce odbiegaja˛ od przemian idealnych.
Efektywność energetyczna wynosi 2,31% obiegu idealnego. Na podstawie doniesień literaturowych można zauważyć, że efektywność chłodziarek kriogenicznych odniesiona
do obiegu Carnota, pracujacych
˛
w temperaturach ok. 100 K oraz rozwijajacych
˛
moce
rz˛edu kilkudziesi˛eciu W wynosi od kilku do kilkunastu procent [12]. Wyznaczona wartość jest zatem porównywalna z obecnie eksploatowanymi chłodziarkami kriogenicznymi. Należy jednak zwrócić uwag˛e na fakt, że pobór mocy przez spr˛eżark˛e został
oszacowany na podstawie parametrów mieszaniny. Wartość ta może odbiegać od wartości rzeczywistego poboru mocy przez silnik spr˛eżarki.
4. P ODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania wykazały, że możliwe jest skonstruowanie relatywnie taniej chłodziarki J-T napełnionej mieszanina˛ oraz pracujacej
˛ w układzie zamkni˛etym,
której wydajność wynosi kilkadziesiat
˛ watów w temperaturze poniżej 100 K. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że chłodziarka mogłaby pracować z wydajnościa˛ przekraczajac
˛ a˛ 50 W w temperaturze poniżej 110 K. Obecnie nie ma dost˛epnych chłodziarek o prostej budowie, gwarantujacych
˛
osiagni˛
˛ ecie takich wydajności
w temperaturze rz˛edu 100 K. Chłodziarki J–T wykorzystujace
˛ mieszaniny charakteryzuja˛ si˛e mocami rz˛edu kilku lub kilkunastu W, co sprawia, że zakres ich praktycznego
wykorzystania jest mocno ograniczony.
Przewaga˛ chłodziarek J–T o niskiej wydajności jest brak konieczności stosowania
systemu schładzania oleju. W przypadku takich chłodziarek wystarczajace
˛ jest obmywanie kompresora strumieniem powietrza za pomoca˛ wentylatora. W przypadku badanej chłodziarki niezb˛edne było zastosowanie dedykowanego systemu chłodzenia oleju,
co nieznacznie komplikuje układ, oraz zwi˛eksza koszt produkcji chłodziarki. Niemniej
jednak, schładzanie oleju można zrealizować przez komponenty doskonale opanowane
technicznie oraz dost˛epne komercyjnie, co w porównaniu do osiaganych
˛
efektów znacznego zwi˛ekszenia wydajności chłodniczej, nie stanowi dużego problemu.
Badana chłodziarka mogłaby być stosowana do kriostatowania różnych obiektów,
np. nadprzewodników wysokotemperaturowych. Jak wcześniej wspomniano, chłodziarka została zaprojektowana w sposób umożliwiajacy
˛ skraplanie gazów doprowadzonych z zewnatrz.
˛
Dla osiagni˛
˛ etej wydajności możliwe byłoby skroplenie gazów
takich, jak azot, tlen oraz metan w ilościach nawet kilku litrów na godzin˛e. Możliwe
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jest również wykorzystanie chłodziarki do rekondensacji gazu ziemnego w zbiornikach
magazynowych. Kolejnym etapem badań chłodziarki b˛edzie skroplenie gazów doprowadzonych z butli oraz pomiar ilości uzyskanych skroplin.
P ODZI EKOWANIA
˛
Projekt zrealizowany w ramach Projektu Strategicznego PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego
dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 ”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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S TRESZCZENIE
Doprowadzenia pradowe
˛
sa˛ najistotniejszym źródłem dopływów ciepła do kriostatów magnesów nadprzewodzacych.
˛
Głównym celem projektowania doprowadzeń pradowych
˛
jest minimalizacja całkowitego dopływu ciepła do cz˛eści
niskotemperaturowych urzadzenia.
˛
W artykule przedstawiono obliczenia dopływu ciepła przez kondukcyjnie chłodzone doprowadzenia pradowe
˛
wykonane
z miedzi o różnym stopniu czystości. Przeanalizowano również doprowadzenia
pradowe
˛
z dodatkowym odprowadzeniem ciepła w pośredniej temperaturze.
S ŁOWA KLUCZOWE : doprowadzenia pradowe,
˛
kriogenika, wymiana ciepła,
optymalizacja

1. W PROWADZENIE
Wiele dużych instalacji naukowych wymaga do przeprowadzenia eksperymentów
wytworzenia dużych pól magnetycznych (nawet do 8,4 T w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC), które moga˛ być uzyskane za pomoca˛ magnesów nadprzewodzacych.
˛
Aby
wytworzyć pole magnetyczne, należy doprowadzić prad
˛ (od 30 A w przypadku małych
magnesów badawczych do 20 kA w LHC [3]) do cewek magnesu za pomoca˛ doprowadzeń pradowych
˛
(nazywanych też krioprzepustami pradowymi).
˛
Sa˛ one niezb˛edne również do zasilania innych urzadzeń
˛
nadprzewodzacych.
˛
Ponieważ maszyny elektryczne
generujace
˛ prad
˛ elektryczy pracuja˛ w temperaturach otoczenia, a urzadzenia
˛
nadprzewodzace
˛ - w temperaturach kriogenicznych, doprowadzenia pradowe
˛
stanowia˛ mostek
cieplny mi˛edzy obszarami niskotemperaturowymi urzadzeń
˛
nadprzewodzacych
˛
a otoczeniem. Oczywiste jest zatem, że podczas projektowania doprowadzeń pradowych,
˛
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należy da˛żyć do zminimalizowania dopływów ciepła. W przypadku doprowadzeń pra˛
dowych sa˛ to dopływy ciepła przez przewodzenie:
Qprzew = −λ(T )A · grad T

(1)

oraz ciepło Joule’a:
L
(2)
A(z)
gdzie:λ – współczynnik przewodzenia ciepła, ρ – oporność elektryczna, T – temperatura, J – wartość pradu,
˛ A – przekrój doprowadzenia, L – długość doprowadzenia.
Optymalizacja konwencjonalnych doprowadzeń pradowych
˛
(tzn. wykonanych bez
użycia nadprzewodników), polega na doborze odpowiedniego materiału oraz przekroju i
długości. Zmniejszenie pola przekroju oraz zwi˛ekszenie długości doprowadzenia w celu
zmniejszenia dopływu ciepła przez przewodzenie, spowoduje zwi˛ekszenie jego rezystancji, a co za tym idzie ciepła Joule’a. W odwrotnym przypadku (zwi˛ekszenie przekroju poprzecznego oraz zmniejszenie długości), ciepło Joule’a jest mniejsze, ale rośnie dopływ ciepła przez przewodzenie. Dla optymalnego dopływu ciepła do cz˛eści
niskotemperaturowej, gradient temperatury na ciepłym końcu doprowadzenia powinien
wynosić 0. W artykule przedstawiony zostanie model matematyczny i optymalizacja
miedzianych doprowadzeń pradowych
˛
chłodzonych kondukcyjnie. Takie doprowadzenia pradowe
˛
sa˛ stosowane w systemach zi˛ebienia magnesów, które wykorzystuja˛ chłodziark˛e kriogeniczna˛ (bez wykorzystania ciekłych kriogenów).
QJoule = ρ(T )J 2

2. W ŁASNO ŚCI ELEKTRYCZNE I CIEPLNE MIEDZI
Oporność elektryczna oraz przewodność cieplna miedzi zależa˛ w dużym stopniu od
jej czystości. Popularnym wskaźnikiem czystości materiału jest iloraz oporności RRR,
definiowany jako stosunek oporności elektrycznej materiału w temperaturze 273 K do
oporności elektrycznej materiału w temperaturze 4 K:
RRR =

ρ(T = 273 K)
ρ(T = 4 K)

(3)

Niewielkie wartości RRR wskazuja˛ na duża˛ zawartość zanieczyszczeń lub defektów
w sieci krystalicznej, im wyższy iloraz RRR, tym wi˛eksza czystość. Na rysunkach
1 i 2 przedstawiono zależność przewodności cieplnej oraz oporności elektrycznej miedzi
w zależności od temperatury oraz RRR. Wykresy otrzymano na podstawie zależności
zaproponowanych przez NIST [7], które wykorzystano również w modelu. Z przedstawionych zależności wynika, że w zakresie niskich temperatur oporność zależy bardzo
mocno od czystości miedzi i poniżej 10 K jest praktycznie stała. Wraz ze zmniejszeniem
ruchliwości elektronów, oporność rośnie ze wzrostem temperatury. Wykres przewodności cieplnej ukazuje, że maksymalna˛ wartość przyjmuje ona w przedziale temperatur
10–30 K (w zależności od czystości materiału).
3. M ODEL MATEMATYCZNY
Ponieważ długość doprowadzenia jest znacznie wi˛eksza od jego średnicy (założono kołowy przekrój doprowadzenia), zagadnienie można rozpatrywać jako jednowymiarowo. Otrzymane na podstawie wzorów (1) oraz (2) równanie bilansu cieplnego
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Rys. 1: Zależność przewodności cieplnej miedzi od temperatury oraz ilorazu oporności RRR

Rys. 2: Zależność oporności elektrycznej miedzi od temperatury oraz ilorazu oporności RRR

przyjmuje postać:
d
dT



dT
I2
λ(T )A
+ ρ(T ) = 0
dx
A

(4)

gdzie I – prad
˛ przepływajacy
˛ przez doprowadzenie, A – pole przekroju doprowadzenia.
W celu wykonania obliczeń zdyskretyzowano doprowadzenie pradowe,
˛
rozmieszczajac
˛ N w˛ezłów równomiernie wzdłuż długości doprowadzenia. Rysunek 3 przedstawia podział doprowadzenia na obj˛etości kontrolne, wraz z zaznaczonymi strumieniami
ciepła dopływajacymi
˛
do w˛ezła. Dla obj˛etości kontrolnej można zapisać nast˛epujacy
˛
bilans energii:
q̇g + q̇d + q̇Joule = 0
(5)
gdzie:

q̇g = λ

Ti + Ti−1
2



πD2
(Ti−1 − Ti )
4∆x

(6)
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q̇d = λ

Ti + Ti+1
2



πD2
(Ti+1 − Ti )
4∆x

(7)

4∆x 2
I
(8)
πD2
D – średnica doprowadzenia, ∆x – odległość pomi˛edzy w˛ezłami. Po podstawieniu
równań (6), (7), (8) do (5) otrzymujemy:




Ti + Ti−1 πD2
Ti + Ti+1 πD2
4∆x 2
λ
(Ti−1 −Ti )+λ
(Ti+1 −Ti )+ρ(Ti )
I =0
2
4∆x
2
4∆x
πD2
(9)
q̇Joule = ρ(Ti )

T1=Th

q& g
q& Joule
q& d

Ti-1
Ti
Ti+1

TN=Tc
Rys. 3: Dyskretyzacja doprowadzenia pradowego
˛
na obj˛etości kontrolne

Obliczenia przeprowadzono dla założonej temperatury ciepłego oraz zimnego końca
doprowadzenia (T1 , TN = 4.2 K). Równanie (9) dla poszczególnych w˛ezłów oraz warunki brzegowe można zapisać jako układ równań w postaci macierzowej:
Ax = b

(10)

gdzie: x – macierz niewiadomych (zawierajaca
˛ wartości temperatury w poszczególnych
w˛ezłach), A – macierz zawierajaca
˛ współczynniki każdego z równań, b – macierz wyrazów wolnych.
Ze wzgl˛edu na zależność współczynnika przewodzenia ciepła oraz oporności elektrycznej od temperatury, otrzymany układ wymaga rozwiazania
˛
za pomoca˛ iteracyjnych
metod numerycznych. Do tego celu opracowano algorytm obliczeniowy, który zaimplementowano w środowisku obliczeniowym MATLAB:
1. Wprowadzenie danych wejściowych (geometria doprowadzenia (D,L), ilość w˛ezłów (N ), warunki brzegowe (Tc ,Th , RRR).
2. Obliczenie odległości pomi˛edzy w˛ezłami ∆x = L/(N − 1).
3. Uzupełnienie macierzy z założonymi temperaturami poszczególnych w˛ezłów Tg
(dla pierwszej iteracji – założenie liniowego profilu temperatury).
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4. Założenie dopuszczalnego bł˛edu.
5. Uwzgl˛ednienie warunków brzegowych: A(1,1) = 1, b(1) = Th , A(N,N ) = 1,
b(N ) = Tc .
6. Dla w˛ezłów 2...N − 1:




Tg(i) + Tg(i+1) πD2
Tg(i) + Tg(i−1) πD2
−λ
A(i,i) = −λ
2
4∆x
2
4∆x


Tg(i) + Tg(i+1) πD2
A(i,i+1) = λ
2
4∆x


Tg(i) + Tg(i−1) πD2
A(i,i−1) = λ
2
4∆x
b(i) = ρ(Tg(i) )

4∆x 2
I
πD2

(11)
(12)
(13)
(14)

7. Rozwiazanie
˛
układu równań i umieszczenie rozwiazania
˛
w macierzy T .
P
8. Obliczenie bł˛edu: blad = N1 N
i=1 Tg(i) − T(i) .
9. Uaktualnienie macierzy z założonymi temperaturami (Tg ): Tg = T .
10. Jeśli bład
˛ jest mniejszy niż dopuszczalny – przejdź do punktu 11, w przeciwnym
wypadku – wróć do punktu 5.
11. Obliczenie strumienia ciepła dopływajacego
˛
do zimnego końca doprowadzenia
pradowego:
˛




T(N −1) + T(N ) πD2
T(N −1) + T(N ) 4∆x 2
q̇c = −λ
(T
−T(N ) )+ρ
I
2
4∆x (N −1)
2
πD2
(15)
4. W YNIKI
Obliczenia pozwoliły na wyznaczenie optymalnej geometrii doprowadzenia prado˛
wego. W tabeli 1 przedstawiono zależność optymalnej średnicy doprowadzenia (założono długość L = 1 m) oraz minimalnego dopływu ciepła do urzadzenia
˛
w zależności
od czystości miedzi (RRR) oraz wartości pradu
˛ płynacego
˛
przez doprowadzenie. Dla
temperatury Tc = 80 K optymalna średnica oraz minimalny dopływ ciepła sa˛ praktycznie niezależne od RRR miedzi – wynika to z faktu, że zarówno własności cieplne
jak i elektryczne miedzi sa˛ niezależne od czystości miedzi (rys. 1 i 2). Przy założeniu temperatury zimnego końca doprowadzenia równej 4 K, miedź o niższej czystości
sprawdza si˛e lepiej, niż miedź o bardzo dużej czystości (RRR = 2000). Rysunek 4
przedstawia profil temperatury wzdłuż doprowadzenia pradowego.
˛
Z wykresu wynika,
że im mniejsza średnica doprowadzenia, tym wi˛eksza generacja ciepła Joule’a i doprowadzenie bardziej si˛e nagrzewa. W przypadku średnic wi˛ekszych od optymalnej,
zwi˛eksza si˛e dopływ ciepła z otoczenia. Cz˛esto stosowanym rozwiazaniem
˛
jest kilkustopniowe odprowadzanie ciepła z doprowadzenia.
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Tabela 1: Zależność optymalnej średnicy doprowadzenia oraz minimalnego dopływu ciepła do urzadzenia
˛
w zależności od czystości miedzi oraz pradu
˛
RRR
50
300
2000
50
300
2000
50
300
2000

I, A
50
50
50
200
200
200
1000
1000
1000

Tc = 4 K
qmin , W dopt , mm
2,14
3,5
2,13
2,9
2,62
2,5
8,54
7,0
8,52
5,8
10,34
5,0
42,71
15,7
42,61
12,9
51,07
11,2

Tc = 80 K
qmin , W dopt , mm
2,07
4,3
2,07
4,2
2,07
4,2
8,29
8,6
8,30
8,4
8,30
8,4
41,42
19,2
41,48
18,8
41,51
18,8

Rys. 4: Przykładowy profil temperatury w doprowadzeniu pradowym
˛
w zależności od średnicy doprowadzenia

1

Th

3

Tm
2

Tl
Rys. 5: Doprowadzenie pradowe
˛
z dodatkowym odprowadzeniem ciepła, zi˛ebione za pomoca˛ chłodziarki
kriogenicznej.1 – cz˛eść wysokotemperaturowa doprowadzenia pradowego,
˛
2 – cz˛eść niskotemperaturowa
doprowadzenia pradowego,
˛
3 – dwustopniowa chłodziarka kriogeniczna
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Rysunek 5 przedstawia przykładowa˛ realizacj˛e tego pomysłu przy pomocy dwustopniowej chłodziarki kriogenicznej, gdzie pierwszy stopień chłodziarki odprowadza
ciepło w pośredniej temperaturze Tm , a drugi stopień odprowadza ciepło w temperaturze Tc . Wykonano przykładowe obliczenia dla doprowadzenia pradowego
˛
o Tc = 4, 2 K
z dodatkowym odprowadzeniem ciepła w Tm = 80 K oraz dla porównania - bez dodatkowego odprowadzenia ciepła. Wymagana˛ prac˛e chłodziarki obliczono dla obiegu
Carnot:
Th − Tc
(16)
W = Q · COPCarnot = Q
Tc
Wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2: Porównanie pracy chłodziarki Carnota odprowadzajacej
˛ ciepło z doprowadzenia pradowego
˛
Bez odprowadzenia ciepła w Tm = 80 K
q@4 K

42, 61 W

W@4 K

3001 W

ΣW

3001 W

Z odprowadzeniem ciepła w Tm = 80 K
q@4 K
9,88 W
q@80 K
41,48 W
W@4 K
695,83 W
W@80 K
114,07 W
ΣW
809,90 W

Zauważyć można, że dodatkowe odprowadzenie ciepła w pośredniej temperaturze
pozwala na znaczne ograniczenie dopływów ciepła w temperaturze 4,2 K oraz znaczace
˛
zmniejszenie pracy chłodziarki, a wi˛ec zmniejszenie kosztów pracy urzadzenia.
˛
5. W NIOSKI
Modelowanie numeryczne pozwala na optymalizacj˛e doprowadzeń pradowych
˛
do
zastosowań kriogenicznych. Opracowany model pozwala na znalezienie optymalnej
geometrii doprowadzenia w zależności od materiału doprowadzenia i parametrów pracy
i minimalizacj˛e dopływów ciepła do urzadzeń
˛
nadprzewodzacych.
˛
Doprowadzenia pra˛
dowe do urzadzeń
˛
wykonanych z nadprzewodników niskotemperaturowych generuja˛
duży dopływ ciepła do obszarów niskotemperaturowych (ok. 42 W/kA). Może on zostać zredukowany poprzez wprowadzenie odprowadzenia ciepła w pośrednich temperaturach, dzi˛eki czemu praca niezb˛edna do nap˛edu chłodziarki zostaje zredukowana niemal czteroktronie.
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