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Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła
w bloku energetycznym klasy 900 MW

W artykule przedstawiona została koncepcja wykorzystania ciepła ze spalin wylotowych z ko-
tła do podgrzewu wody zasilającej i powietrza dla nadkrytycznego bloku węglowego. W celu
przeprowadzenia analizy zbudowany został model bloku pracującego w zmienionych warunkach
(off design) oraz wygenerowane zostały jego charakterystyki. Przedstawiono informacje na te-
mat zaproponowanej koncepcji umieszczenia dodatkowego wymiennika w schemacie cieplno-
przepływowym rozpatrywanego bloku. Omówiona została również koncepcja wykorzystania cie-
pła ze spalin do podgrzewu powietrza wlotowego do kotła i na podstawie obliczeń zaproponowane
zostały parametry takiego układu.

1 Wprowadzenie

Wiele procesów przemysłowych generuje znaczne ilości ciepła odpadowego, naj-
częściej kierowanego do atmosfery lub traconego w inny sposób [1]. Bardzo często
nośnik ciepła jest w postaci ciekłej, gazowej lub obu na raz o temperaturze na
poziomie od bliskiej otoczeniu do dochodzącej nawet do 1000 oC. Temperatu-
ra oraz strumień spalin opuszczających obiekt definiuje ilość ciepła odpadowego
oraz sprawność instalacji. Spaliny o wysokiej temperaturze oznaczają, iż ciepło
odpadowe jest jedną z głównych strat. Odzysk (wykorzystanie) ciepła odpadowe-
go pozwala na znaczne podniesienie sprawności istniejących instalacji. Głównie
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polega to na zawróceniu części tego ciepła do instalacji głównej w miejsce najbar-
dziej do tego odpowiednie lub dodatkową generację energii [2]. Stosowane obecnie
technologie w zakresie wykorzystania ciepła dotyczą głównie wyższych zakresów
temperatur niż temperatura spalin pochodzących z klasycznego bloku parowe-
go. Współczesne metody odzyskiwania ciepła polegają na odzyskaniu ciepła za
pomocą odpowiednich wymienników lub nawet kotłów zasilanych strumieniem
zawierającym ciepło odpadowe [3]. Niestety, korzyści związane z pozyskaniem do-
datkowego ciepła nie zawsze przekładają się na uzasadnioną ekonomicznie inwe-
stycję. Ilość odzyskanego ciepła ze strumieni o stosunkowo niskich temperaturach
jest ograniczone termodynamicznie. Kolejną barierą są zanieczyszczenia zawar-
te w strumieniu, z którego planuje się odebrać ciepło (korozja, erozja, działanie
kwasów itp.). Najtrudniej jest odzyskać ciepło zawarte w strumieniach o tempe-
raturach poniżej 121 oC, większość takiego ciepła przeważnie jest tracona. Poza
samym poziomem temperatur istotna jest jeszcze dostateczna ilość odzyskanego
ciepła aby opłacalne (i technicznie wykonalne) było zainstalowanie odpowiednich
urządzeń do jego odzysku – chłodziarek absorpcyjnych, wymienników ciepła, osu-
szaczy, pomp ciepła itp.

2 Podstawowe założenia

Podstawowym założeniem jest przyjęcie parametrów nośnika ciepła jakie mo-
że być odzyskane ze spalin. Celem jest zagospodarowanie odzyskanego ciepła w
układzie cieplnym siłowni. W tab. 1 przyjęte parametry nośnika ciepła, które
zostały zaczerpnięte z opracowania [4]. Zestawienie danych przedstawiono. No-
śnikiem ciepła była w tym przypadku woda (jako obieg pośredni). Wymiennik
został zainstalowany na ciągu spalinowym (spaliny-woda). Dość duże różnice w
strumieniu masy wody dla bloków zasilanych węglem brunatnym i kamiennym
należy tłumaczyć znaczną różnicą wilgotności węgla, gdyż w rozważanym przy-
padku wykorzystywane jest ciepło kondensacji, co ma istotny wpływ.
Na podstawie danych z tab. 1 można określić maksymalne ilości ciepła ja-

kie mogą być przekazane do układu. Z prostych wyliczeń (zależność na energię)
wynika, że strumień ciepła do zagospodarowania w układzie cieplnym elektrowni
opalanej węglem kamiennym to ok. 82 MW, a węglem brunatnym – ok. 287 MW.
Strumień ciepła dla bloku na węgiel brunatny wynoszący 287 MW, dla bloku
klasy 900 MW, stanowi istotną część wytwarzanego ciepła.
Drugim istotnym elementem w rozważaniach jest strumień nośnika (wody) ja-

ki musiałby przepływać przez wymiennik. Strumień pary świeżej dla bloku klasy
900 MW to ok. 640 kg/s. Strumień wody jaki musiałby przepływać przez wy-
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Tabela 1. Parametry nośnika ciepła odzyskanego ze spalin [4]

Lp. Opis parametru Wartość

1 Temperatura czynnika na wyjściu z wymiennika 90 oC

2 Temperatura czynnika na wejściu do wymiennika 25 oC

Strumień masy wody w obiegu pośrednim dla bloku 900 MW

3 Węgiel kamienny 302 kg/s = 1087 t/h

4 Węgiel brunatny 1053 kg/s = 3791 t/h

miennik dla ciepła odzyskanego ze spalin to ponad 1000 kg/s. Wynika z tego, że
przepływ ten jest blisko dwukrotnie większy niż przepływ pary świeżej. Zmianę
sprawności dla węgla brunatnego i kamiennego przedstawiono odpowiednio na
rys. 1 i 2. Sprawność deklarowana jako układ bazowy, jest to sprawność bloku
brutto. Na obu wykresach sprawność układu bazowego jest identyczna, przyjęto
bowiem że układem odniesienia będą bloki o takich samych parametrach, nie-
zależnie czy są zasilane węglem brunatnym, czy kamiennym. Widać, że nie ma
istotnej różnicy w przyroście sprawności dla bloku na węgiel brunatny w porów-
naniu do zmiany parametrów dla bloku na węgiel kamienny. Wynika to z faktu,
że nie całe ciepło może być wykorzystane ze względu na ograniczenia tempe-
raturowe. W związku z powyższym zdecydowano się nie analizować szczegółowo
wymiennika dla bloku na węgiel brunatny, ze względu na zbyt duże ilości czynnika
jakie musiałyby być wykorzystywane w tym wymienniku.
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Rysunek 1. Charakterystyka sprawnościowa bloku referencyjnego 900 MW na węgiel brunatny
z wymiennikiem do odzysku ciepła ze spalin oraz bez tego wymiennika
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Rysunek 2. Charakterystyka sprawnościowa bloku referencyjnego 900 MW na węgiel kamienny
z wymiennikiem do odzysku ciepła ze spalin oraz bez tego wymiennika

3 Blok referencyjny 900 MW

Schemat cieplno-przepływowy bloku referencyjnego opiera się na najnowocze-
śniejszych blokach kondensacyjnych opalanych węglem. Wykorzystywany mo-
del [5] został zbudowany w oparciu o program GateCycle [6]. Bazowy schemat
cieplno-przepływowy bloku klasy 900 MW pokazano na rys. 3. Podstawowe dane
tego bloku zestawiono w tab. 2. Dla tego układu został zbudowany model dla
warunków obliczeniowych. Został on skalibrowany, a następnie zbudowano mo-
del dla zmienionych warunków pracy. Opracowany model wykorzystuje metodę
zaproponowaną przez Spencera, Cottona i Cannona (SCC) [7].

4 Podgrzew skroplin z kondensatora

Efektywne wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych wymaga przeprowadzenia
analizy możliwości jego wykorzystania. Na rys. 4 przedstawiono charakterysty-
ki temperatury wody zasilającej za poszczególnymi wymiennikami w zależności
od wydatku pary świeżej. Linią poziomą ok. 90 oC zaznaczona została graniczna
temperatura wody (maksymalna temperatura wody, która jest do dyspozycji).
Należy wziąć również pod uwagę to, że temperatura ta będzie niższa ze względu
na minimalną różnicę temperatur na gorącym końcu wymiennika. Z wykresu po-
kazanego na rys. 4 widać, że można ominąć dwa pierwsze wymienniki regeneracji
niskoprężnej licząc od strony skraplacza. W rozpatrywanym przypadku wymien-
niki regeneracji niskoprężnej będą omijane poprzez wymiennik woda-woda.
Rozważany układ połączenia wymiennika do odzysku ciepła ze spalin schema-



Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła. . . 105

Rysunek 3. Schemat bloku referencyjnego 900 MW na węgiel kamienny (K – kocioł, WP, SP, NP
– część wysoko, średnio i niskoprężna turbozespołu, G – generator, S – skraplacz,
ODG – odgazowywacz, P – pompa, W – wymiennik ciepła)

Tabela 2. Podstawowe założenia do obliczeń obiegu cieplnego bloku klasy 900 MW

Lp. Nazwa zakładanej wartości Wartość

1 Wydatek pary świeżej 644,089 kg/s

2 Ciśnienie pary świeżej 25,23 MPa

3 Temperatura pary świeżej 550 oC

4 Ciśnienie w skraplaczu 0,006 MPa

5. Ciśnienie na wylocie z części WP turbiny 0,514 MPa

6. Ciśnienie za pompą kondensatu 2,2 MPa

7 Ciśnienie za pompą wody zasilającej 32,89 MPa

8 Minimalna różnica temperatur na gorącym końcu wymienników niskoprężnych 2,9 oC

9 Przechłodzenie skroplin w wymiennikach niskoprężnych 5 oC

tycznie zaprezentowano na rys. 5. Woda opuszczająca kondensator w propono-
wanym rozwiązaniu nie jest podgrzewana parą z upustu, lecz przy wykorzystaniu
ciepła ze spalin. W tym przypadku nie występuje przepływ pary z upustów tur-
biny do obu omijanych wymienników. Temperatura wody przed wymiennikami
wynosi 36,35 oC, natomiast za osiąga 74,76 oC. Wariant ten nie zapewnia zupeł-
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Rysunek 4. Charakterystyki temperatury wody zasilającej za poszczególnymi wymiennikami
w zależności od wydatku pary świeżej

Rysunek 5. Schemat układu połączeń wariant wykorzystania ciepła ze spalin z ominięciem
dwóch wymienników
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nego wykorzystania parametrów czynnika (temperatura na wylocie z wymiennika
74,76 oC, a możliwa do wykorzystania temperatura wody uzyskanej z ciepła spalin
to 90 oC). Zakładając minimalną różnicę temperatur na gorącym końcu wymien-
nika ok. 5 oC możliwe jest podgrzanie wody do temperatury ok. 85 oC.

5 Podgrzew powietrza

W obecnie stosowanych układach powietrze wlotowe do kotła podgrzewane jest
najpierw w podgrzewaczach parowych, a następnie w obrotowym podgrzewaczu
powietrza (LUVO). Zamiana podgrzewu powietrza z parowego na podgrzew przy
użyciu ciepła ze spalin nie wpływa na pracę kotła, natomiast podgrzew powie-
trza do innej temperatury niż temperatura uzyskiwana w parowym podgrzewaczu
powietrza zmieniałby pracę kotła (przy temperaturze wyższej przed obrotowym
podgrzewaczem wzrosłaby temperatura spalin za kotłem). Ilość ciepła ze spalin
jest na tyle duża, że pozwala całkowicie wyeliminować parowy podgrzewacz po-
wietrza, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprawności wytwarzania energii
elektrycznej.
Wymienniki woda-gaz, ze względu na dość niskie wartości współczynników

wymiany ciepła od strony gazowej, mają stosunkowo duże wymiary. W rozwa-
żanym wariancie, dzięki temu że nie całe ciepło jest przekazywane do spalin,
możliwe jest zaprojektowanie wymiennika o znacznie mniejszych gabarytach, niż
w przypadku, gdy powietrze miałoby być podgrzewane do maksymalnej osiągal-
nej temperatury. Przy takim ograniczeniu temperatury powietrza średnia loga-
rytmiczna różnica temperatur w wymienniku zapewnia jego efektywną pracę przy
umiarkowanych gabarytach.
Zastosowanie przedstawionej koncepcji zwiększy sprawność wytwarzania ener-

gii poprzez wyeliminowanie parowego podgrzewacza powietrza oraz odciążenie
układu regeneracji niskoprężnej. Dodatkowo, nie będzie wymagane tworzenie wy-
miennika o znacznych rozmiarach. Zadaniem, które mają spełniać dodatkowe
wymienniki ciepła, jest odebranie od czynnika grzejnego (obiegu pośredniego),
którym jest woda pochodząca z układu odzysku ciepła ze spalin, możliwie dużej
ilości ciepła. Ilość ciepła możliwa do odebrania jest ograniczona temperaturą oraz
strumieniem czynnika odbierającego ciepło oraz właściwościami wymiennika.

6 Podsumowanie i wnioski

Wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych z kotła wymaga odpowiedniego za-
gospodarowanie, co wiąże z koniecznością dogłębnej analizy układu cieplnego
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siłowni. Ze względu na niskie wartości temperatur, możliwość wykorzystania te-
go ciepła jest ograniczona. W bloku kondensacyjnym możliwym praktycznym
rozwiązaniem jest wykorzystanie odzyskanego ciepła w układzie regeneracji i do
podgrzewu powietrza. Ze względu na niskie temperatury rozważana może być
jedynie regeneracja niskoprężna. Porównanie sprawności wariantu bazowego ze
sprawnością wariantu wykorzystującego ciepło ze spalin pokazało, że dla nomi-
nalnych warunków pracy zysk wynosi ok. 0,3%, co widać na rys. 1 i 2.
Praca powstała na podstawie raportu z wykonania zadania badawczego w pro-

jekcie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju [4].

Praca wpłynęła do redakcji we wrześniu 2012 r.
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The use of heat recovered from boiler flue gases in a 900 MW class power plant

S u m m a r y

The paper presents the concept of using heat recovered from flue gases to heat up feedwater
and inlet air in supercritical coal-fired unit. This concept has been developed for the reference
condensing unit of 900 MW – class. In order to enable the analyse the model of such unit
was build and its characteristics were generated using the off design mode. The concept of an
additional heat exchanger and its place in the unit scheme was provided. Also the concept of
using heat recovered from flue gases to heat up the intake air to the boiler was discussed. Based
on calculations the parameters of such system were proposed.


