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W Y B R A N E PR O B L E M Y B A D A W C Z E W T EC H N IC E
KOTŁOW EJ
Streszczenie. W pracy omówiono zasadnicze problemy, wyznaczające kierunki
badań we współczesnej technice kotłowej. Na tym tle opisano najważniejsze badania
prowadzone w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń
Energetycznych Politechniki Śląskiej w ostatnich latach.

SELECTED INVESTIGATION ISSUES IN BOILER TECHNOLOGY
Sum m ary. The paper presents main problems o f boiler technology on which the
investigation efforts are focused. Against the background o f such review the latest
investigations carried out in the Division o f Boilers and Steam Generators o f the
Institute o f Power Engineering and Turbomachinery are described.

1. Wprowadzenie
Rozwój techniki kotłow ej je st skorelow any ze zm ieniającym i się warunkam i
zew nętrznym i działania energetyki, jakim i są:
•
konieczność spalania znacznie szerszej niż dotąd gam y paliw,
•
spodziew ane dalsze zaostrzenie norm ochrony środowiska,
•
konieczność sprostania silnej konkurencji zagranicznych dostaw ców energii
elektrycznej.
W dziedzinie kotłów energetycznych w yzw ania te w iążą się z wielom a
przedsięw zięciam i, z których najistotniejsze to:
•
popraw a spraw ności,
•
obniżenie em isji substancji szkodliw ych,
• przystosow anie palenisk do głębokich zm ian paliwa,
• obniżenie zużycia energii na potrzeby własne,
• obniżenie kosztów eksploatacji i remontów.
Zagadnienia te są rów nież przedm iotem zainteresow ania pracow ników Zakładu Kotłów
i W ytwornic Pary (ZK iW P) Instytutu M aszyn i U rządzeń Energetycznych Politechniki
Śląskiej, którzy w ostatnich latach w ykonali szereg prac badaw czych, ważnych zarówno
z poznaw czego ja k i praktycznego punktu w idzenia. Celem w iększości z nich było
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dostarczenie rozw iązań przydatnych do m odernizacji kotłów zbudow anych w ostatnim
ćwierćw ieczu XX w., które jeszcze przez co najmniej kilkanaście lat b ęd ą stanowiły
podstaw ę krajowej energetyki. N iektóre z tych rozw iązań zostały ju ż w drożone, przynosząc
znaczne efekty ekonom iczne.

2. Poprawa sprawności kotła
We w spółczesnych kotłach energetycznych największy wpływ na spraw ność m a strata
wylotowa. W iększość krajow ych kotłów została zaprojektow ana i zbudow ana przed zm ianą
ustroju, w w arunkach relatyw nie niskich cen paliw w stosunku do cen m ateriałów
konstrukcyjnych. W takiej sytuacji brak było m otyw acji do przyjm ow ania niskich
tem peratur spalin wylotow ych (/„,) w celu osiągnięcia wysokiej spraw ności kotła.
W rezultacie w zdecydow anej w iększości pracujących w kraju kotłów tem peratura spalin
wylotowych je st zaw yżona, co pow oduje duże straty ekonom iczne. Dość częstym
m ankam entem są nadm ierne przyssania i przecieki pow ietrza do spalin, rów nież istotnie
obniżające sprawność.
Popraw a jakości spalanych węgli oraz pow szechne zastosow anie niskoem isyjnych
technik spalania stały się pośrednią przyczyną obniżenia się kwasowego punktu rosy spalin
w kotłach pyłowych [1 3], Wyniki badań dowodzą, że w kotłach z niskoemisyjnym
paleniskiem je st on niew iele wyższy od w odnego punktu rosy, przez co znacznie maleje
zagrożenie korozyjne elem entów ciągu spalinow ego, dając m ożliw ość obniżenia tsw w
stosunku do w artości spotykanych aktualnie.
O bniżenie tem peratury spalin w ylotowych m ożna uzyskać za pom ocą następujących
przedsięw zięć:
• rozbudow a (lub przebudow a) konw ekcyjnych pow ierzchni ciśnieniowych,
• rozbudow a (lub przebudow a) podgrzew acza powietrza,
• zastosow anie (lub m odyfikacja istniejącego) systemu oczyszczania pow ierzchni
ogrzew alnych z zanieczyszczeń popiołowych,
• optym alizacja tem peratury pow ietrza na dopływ ie do podgrzewacza.
Spośród zm ian konstrukcyjnych prow adzących do obniżenia t„ największy efekt daje
rozbudow a końcow ych pow ierzchni ogrzew alnych kotła, które stanow ią najczęściej
podgrzew acz pow ietrza i początkow y stopień podgrzew acza wody.
2.1. Rozbudowa powierzchni ciśnieniowych

W w iększości przypadków sposoby obniżenia wartości tsw poprzez zw iększenie ilości
ciepła przejm ow anego w pow ierzchniach konwekcyjnych sprow adzają się do rozbudow y
lub przebudow y podgrzew acza wody, który je st ostatnią w zdłuż drogi spalin pow ierzchnią
ciśnieniow ą kotła.
Podgrzew acze w ody w kotłach energetycznych m ają na ogół postać korytarzowych lub
przestaw nych pęczków rur gładkich. Podczas m odernizacji istniejącego kotła rzadko
m ożliw e je st istotne zw iększenie pow ierzchni ogrzewalnej podgrzew acza przy zachow aniu
istniejącego układu pęczka, bez ingerencji w rozm iary kanału spalinowego. Dlatego coraz
częściej w takich m odernizacjach stosowane są układy ożebrowane.
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W ZK iW P opracow ano kilka nowych rozw iązań pow ierzchni tego rodzaju. Pierw sze
prace dotyczyły, obecnie ju ż klasycznych, pęczków m em branow ych i opłetw owanych z
żebrami skierow anym i zgodnie z kierunkiem przepływ u spalin. Zbadano w spółczynniki
w nikania ciepła i liczby oporu [4, 5] oraz skłonność pow ierzchni do ulegania
zanieczyszczeniu popiołem lotnym. Praktycznym rezultatem tych prac były w drożenia, w
postaci m odernizacji 4 kotłów rusztow ych EC Powiśle oraz kotła W P 120 w EC Tychy.
D oskonałe rezultaty spow odow ały, że po rozw iązania tego typu konstruktorzy sięgają coraz
chętniej, a liczba praktycznych realizacji stale rośnie.
N ow atorskim pom ysłem były pęczki opłetw ow ane z żebram i skierow anym i pod kątem
do kierunku przepływ u spalin (pęczki diagonalne) [6 ] rys. 1 .
Rys. 1. Schem at pęczka diagonalnego
Fig. 1. D iagonal tube bank
D iagonalne pęczki m em branow e [7] pokazane na rys. 2
stanow ią m odyfikację konw encjonalnych w ymienników
ciepła z rur m em branow ych, w których żebra w zdłużne są
um ieszczone rów nolegle do kierunku napływu czynnika.

Rys. 2. D iagonalne pęczki m em branow e (korytarzow y i przestaw ny)
Fig. 2. In-line and staggered diagonal m em brane tube banks
W ym ienniki tego rodzaju górują nad typowymi układam i z rur nieożebrow anych
(gładkich) pow ierzchnią wymiany ciepła, dorównując im w ielkością w spółczynnika
w nikania ciepła oraz charakteryzują się m niejszą skłonnością do ulegania zanieczyszczeniu
w przypadku om yw ania czynnikiem zapylonym. N ad klasycznym i pęczkam i
mem branow ym i nowe pęczki górują w ielkością w spółczynnika w nikania ciepła oraz
m niejszą skłonnością do pow staw ania osadów popiołow ych.
N iedaw no opracow ano rury opłetw ow ane now ego typu - są to tzw. rury trójżebrow e [ 8 ],
M ożna z nich wykonyw ać typow e pęczki, bądź też stosować pojedyncze rzędy rur tego
rodzaju jak o turbulizatory zw iększające w spółczynnik w nikania ciepła w położonych za
nimi układach rur gładkich - rys. 3.
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N ow atorskie rozw iązanie stanow ią pęczki żaluzjow e - rys. 4, charakteryzujące się tym,
że um ieszczone na rurach żebra w zdłużne są specjalnie ukształtow ane i tak usytuowane, aby
w ym usić silne zaw irow anie czynnika przy przepływ ie przez pęczek, w wyniku czego nie
tylko ulega intensyfikacji wnikanie ciepła do rur, lecz także następuje częściow e odpylenie
czynnika [9]. D odatkow ą zaletą takiego układu je st m ożliw ość um ieszczenia go w strefie
w ysokich tem peratur, np. na w ylocie z kom ory paleniskowej kotła pyłow ego, poniew aż
intensywny odbiór ciepła chroni elem enty odpylające przed uszkodzeniem term icznym.
Pierwszy układ tego rodzaju został zbudow any w kotle O PF 230 w Centrum Energetyki
Z akładów A zotow ych w Tarnowie. Uzyskano naw rót grubych frakcji popiołu lotnego do
paleniska, co dało w efekcie kilkakrotne zm niejszenie zaw artości substancji palnych
w popiele z elektrofiltra.

Rys. 3. Przebieg zm ian stosunku Sh, IS ib= N ui/Nuib w zdłuż drogi przepływ u strugi, dla
pęczka zm odyfikow anego i bazow ego (z samych rur gładkich), przy
Re = 4500 - 8500
Fig. 3. Relationship o f ASh versus tube num ber in investigated column for Re numbers
4500 - 8500

WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE W TECHNICE KOTŁOWEJ

Blachy antyerozyjne

235

Żaluzje

Rys. 4. Przekrój pęczka żaluzjow ego
Fig. 4. C ross-section o f heat exchanging dust separator
Skom plikow ana struktura przepływ ów spalin w pow ierzchniach konw ekcyjnych
wielkich kotłów energetycznych sprawia, że problem ich m odelow ania je st niezwykle
ważny. W ZK iW P opracow ano nowy sposób m odelow ania fizycznego, pozw alający
w yznaczyć lokalne rozkłady intensyw ności w nikania ciepła przy w ykorzystaniu metody
analogii naftalenow ej [ 1 0 ].
2.2. Rozbudowa lub przebudowa podgrzewacza powietrza

N ajłatw iejszym sposobem obniżenia tem peratury spalin wylotow ych je st zw iększenie
ilości ciepła odebranego w podgrzew aczu pow ietrza. Spalinowe podgrzew acze pow ietrza w
kotłach energetycznych budow ane są głów nie jak o regeneracyjne obrotow e (RO PP)
i podgrzew acze rurow e. O becnie na świecie zaczynają się pojaw iać podgrzew acze z rur
cieplnych.
W ZK iW P prow adzono prace, których rezultatem było opracow anie nowych w ypełnień
RO PP [11] oraz podanie zasad optym alnego projektow ania podgrzew aczy pow ietrza typu
rekuperacyjnego z w ykorzystaniem intensyfikacji wymiany ciepła w ew nątrz rur [12, 13].
Zaprojektow ano także w stępne parow e podgrzew acze pow ietrza z rur b¡metalicznych, tzn.
z ożebrow aniem spiralnym w alcow anym z aluminium na w ew nętrznej rurze stalowej.
W ym ienniki ciepła tej konstrukcji są obecnie pow szechnie stosowane w energetyce.
2.3. Zastosowanie systemu oczyszczania powierzchni z osadów popiołu

W kotłach, których spaliny zaw ierają popiół lotny, następuje zanieczyszczenie
pow ierzchni konw ekcyjnych prow adzące do pogorszenia ekonom iczności pracy urządzenia.
Powstanie osadów powoduje:
• obniżenie spraw ności kotła na skutek w zrostu tem peratury spalin wylotowych,
• obniżenie spraw ności bloku energetycznego na skutek spadku tem peratur pary poniżej
w artości nominalnych,
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•
•

obniżenie sprawności odpylania w elektrofiltrze w wyniku w zrostu tem peratury
i strum ienia objętościow ego spalin na dolocie,
w zrost zużycia energii na przetłaczanie spalin przez kocioł.

Badania zjaw isk pow staw ania osadów na pow ierzchniach ogrzewalnych kotłów je st od
wielu lat przedm iotem zainteresow ania ZKiW P. O pracow ano w tym zakresie nowe metody
badaw cze i obliczeniow e [3], Ostatnio przedm iotem badań było określenie szybkości
narastania osadów, istotne ze w zględu na konieczność optym alizacji cykli zdm uchiw ania
pow ierzchni [14], Po raz pierwszy stw orzono form ułę do obliczania czasu osiągania
maksymalnej w ielkości osadów
D V 0 , 3 1 9 / . \ 0.249
-1,"723
0,744
/X 0,03
= 9,01 • a j w,
[h],
,2 4 ,5 ,
,3 7 3 ,
gdzie: cr2 = s 2/ D

- w zględna podziałka w zdłużna rur,

R003 - udział ziaren popiołu lotnego w iększych od 30 pm, %,
w sp- prędkość spalin, m/s,
7jJ - średnia tem peratura spalin w obrębie pęczka, K.
ujm ującą wpływ w łaściw ości spalin i popiołu lotnego oraz cechy geom etryczne pęczka.
O prócz prac dążących do ograniczenia straty wylotowej w ZK iW P prow adzone są także
badania w celu ograniczenia pozostałych strat cieplnych kotła, w tym paleniskowej [15, 16].

3. Obniżenie emisji substancji szkodliwych
Spełnienie norm em isji tlenków azotu praktycznie zaw sze wym aga przebudowy układu
paleniskowego. Fakt ten spow odow ał, że w energetyce po roku 1990 trw ały intensywne
prace m odernizacyjne. W niektórych przypadkach decydow ano się naw et na
przystosow anie kotłów pyłow ych do spalania gazu ziem nego lub oleju opałowego.
W kotłach pyłowych na szerszą skalę stosowano następujące systemy [3]:
• stopniow anie pow ietrza przy zastosowaniu pionowej (OFA) i/lub poziomej (LNCFS,
PSP) separacji powietrza,
• palniki niskoemisyjne,
• stopniow anie paliw a i pow ietrza przy wykorzystaniu zróżnicow ania koncentracji
mieszaniny paliw owo-pow ietrznej na różnych poziom ach palników zarówno narożnych,
ja k i naściennych,
• paleniska z wirem niskotem peraturowym .
W zasadzie we w szystkich przypadkach, po krótszym lub dłuższym okresie
opanow yw ania technologii, uzyskano zadow alające rezultaty w zakresie em isji, w zw iązku
z czym m ożna uznać, że na obow iązującym obecnie poziom ie ograniczeń przy spalaniu
pyłu w ęglowego problem od strony technicznej został rozwiązany. Pojawiły się natomiast
inne istotne problem y eksploatacyjne, chociażby w dziedzinie zapew nienia odpowiedniej
trw ałości rur ekranów kom ór paleniskowych. W tej dziedzinie w ZK iW P prowadzono
liczne prace badawcze, których efektem je st opracow anie nowych m etod ochrony ekranów
przed ko rozją w ysokotem peraturow ą [17 4- 19].
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Praktycznie w każdym kotle w prow adzenie spalania niskoem isyjnego pociągnęło za
sobą konieczność m odernizacji układu m łynow o-paleniskow ego dla popraw y jakości
przem iału oraz w ydajności i dynam iki młynów. ZK iW P dysponuje m odelowym układem
młynowym, na którym prow adzone są badania przem iału w ęgla i innych m inerałów oraz
przepływ ów dw ufazow ych w rurociągach pyłowych i palnikach [20, 21]. W ykonyw ano
także badania wpływu cech konstrukcyjnych m łyna na jeg o w ydajność i granulację
produkow anego pyłu.
W ZK iW P prow adzone są także badania procesu w ysokotem peraturow ego odsiarczania
spalin [22, 23].

4. Przystosowanie kotłów do zmian paliwa
W ystępujące w krajach Europy Środkowej zm iany cen paliw i m ateriałów
konstrukcyjnych zw iązane z w prow adzeniem gospodarki rynkowej oraz narzucenie
zaostrzonych norm ochrony środow iska pow odują, że coraz częściej pojaw ia się
zapotrzebow anie na m odernizacje dla um ożliw ienia spalania innego paliwa, niż to, na które
kocioł był zaprojektow any.
Potrzeba term icznego unieszkodliw iania odpadów oraz nacisk na spalanie paliw
regenerow alnych w celu obniżenia em isji C 0 2 stały się pow odem coraz częstszego
w spółspalania tego typu m ateriałów z w ęglem w kotłach energetycznych. Ze w zględu na
sw oje organiczne pochodzenie paliw a te (np. drew no, kora, osady ściekow e, odpady
kom unalne itp.) określane są ogólnym term inem „biom asa”, aczkolw iek w ich skład
w chodzą nie tylko składniki ściśle naturalne, lecz także np. tw orzyw a sztuczne. U dział
paliw a dodatkow ego w stosunku do podstaw ow ego, którym z reguły je st węgiel kam ienny,
byw a różny i zależy głów nie od dostępnej ilości biom asy oraz technicznych m ożliw ości jej
spalenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie emisji szkodliw ych substancji.
W prow adzenie do kotła paliw a o charakterystyce skrajnie nieraz różnej od zakładanej
podczas projektow ania m oże jednak spow odow ać rozm aite, na ogół negatyw ne, zjawiska,
które nie tylko utrudnią eksploatację, ale czasem m ogą w spółspalanie pew nych paliw
uczynić nieopłacalnym . W ZK iW P prow adzone są prace dla oceny wpływu dodatkow ego
spalania różnych form biom asy na skłonność popiołu lotnego do tw orzenia osadów na
pow ierzchniach konw ekcyjnych a w konsekw encji na spraw ność kotła, a także na procesy
żużlow ania i korozji [24, 25].

5. Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne oraz obniżenie kosztów
eksploatacji i remontów
Poszukiw anie oszczędności energii oraz dążenie do zw iększenia trwałości kotłów i ich
urządzeń pom ocniczych je st w ażną dziedziną prac Instytutu. O pracow ano np. rozw iązania,
które w układach m łynowych z nadciśnieniem pozw alają uniknąć przetłaczania gorącego
pow ietrza przez w entylatory [3, 26]. Stw orzono także, w drożone w praktyce, zasady
optym alizacji cykli oczyszczania pow ierzchni ogrzewalnych za pom ocą zdm uchiw aczy
parow ych [3], um ożliw iające ograniczenie kosztów procesu i zm niejszenie erozji rur.
W ażnym kierunkiem były badania m ające na celu ograniczenie erozji popiołow ej
pow ierzchni konw ekcyjnych kotłów [3, 27]. W iele prac dotyczyło popraw y działania
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układów młynowych, przyczyniając się do wydłużenia okresów m iędzyrem ontowych
i zm niejszenia zużycia energii na przem iał i wentylację [28].
W wyniku w drożenia prac ZK iW P nad popraw ą rozkładu obciążeń cieplnych
przegrzew aczy pary uzyskano przedłużenie trw ałości rur w kilku elektrow niach [29, 30],
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