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Изгарянето на юточно-маришкюе лигнитни въглища в "кипящ" слой - една
алтернатива за развитие на топлофикационните централи в България

Симеон Батов, Димитър Попов, Петьо Гаджанов

Проблемите пред развитието на топлофикацията в България в периода до 2010
намират място в "Енергийната стратегия" на страната (1). Според този документ
разработен и публикуван през 1998 г. топлофикационните компании могат да
запазят в бъдеще своето място и конкурентоспособ-ност, при изпълнение на
следните изисквания:
• модернизация на съществуващите топлоенсргийни източници, чрез увеличаване

на дела на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия;
• рехабилитация и модернизация на топлопреносните мрежи и абонатните

станции, което ще позволи да се намалят загубите по преноса, средно от около
20 %до около 10%;

• монтиране на съоръжения й измервателни уреди за индивидуално регулиране и
отчитане на топлопотреблението. Това ще създаде равнопоставеност с другите
алтернативни начини на отопление, като позволи на крайните потребители да
консумират исканите от тях количества, съобразно избрания режим за
отопление на жилищата;

• осъществяване на структурна и ценова реформа, която постепенно да даде
възможност на топлоснабдителните дружества да действат равнопоставено на
енергийния пазар;

• пренасочване на държавните субсидии от топлоснабдителните дружества към
социално слаби потребители;

• приемане на необходимата нормативна база.

Посочените мерки макар и много съществени пренебрегват важното значение
което има стойността на горивната компонента при формирането на
производствените разходи за топлоенергията. Според многобройните публични
дискусии над 70 % от разходите на топлофикационните централи са свързани със^
доставката и Заплащането на необходимите горива. Добре известно е че това са
преди всичко природен газ и мазут. Използването на природен газ като основно и
мазут като резервно гориво е резултат от провеждането на определена политика
през 70-те и 80-те години целяща опазване на околната среда в големите градове,
Този рационален подход се наложи при определени ценови равнища съществуващи
по това време.

Както е добре известно след 1990 г. цените на основните видове горива в
България и тяхното изменение съответства в много голяма степен на
международните цени. На фиг. 1 е показано развитието на цените на гори-взта
изгаряни в българските ТЕЦ за последните няколко години - местни лигнитни
въглища от Марица-изток, вносни висококачествени въглища, природен газ и мазут
(по данни на "Енергопроект" АД).
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Очевидна е драстичната разлика в ценовите равнища на щзнродния гази
местннтелигяипш въглища. В края на 1998 г. природиш газ има цена близо пет
пъти по-вксока от цената на лигнитните въглища. При гова1998 г. беше характерна
с изключително ниските цени на петрола на междуна-родните пазари.

От изложеното следва че използването на местните лигнитни въглища в
топлофикационните централи в качеството им на основно гориво би довело до
значително намаление на себестойността на произвежданата топлоенергия и би
способствало за подем на този важен енергиен сектор.

Опазването на околната среда в големите градове е разбира се не по-маловажен
проблем. В последните десет години технологиите за изгаряне на въглища с
намалени до минимум вредни емисии получиха изключително бързо развитие
Особено разпространение получиха две основни решение '«а,
• класическото прахово камерно горене с последващо обезсеряване на димните

газове в скрубер с варовикова суспензия ("мокър" способ);
• изгаряне в циркулиращ "кипящ" слой на смес от въглища и варовик.

"Мокрият" способ е една утвърдена технология и на този принцип се изгражда в
момента и първата сероочистваща инсталация у нас в ТЕЦ "Марица нзток-2".
Предвижданата ефективност на сероочистването е 90%. Едно от битуващите
схващания е че инвестициите за изграждането на този тип инсталации се
оправдават само при големи единични мощности.

Изгарянето в циркулиращ "кипящ" слой не изисква изграждането на специални
шеталации за улавяне на серните и азотните окиси и това оправдава приложението
му към по-малки енергийни обекти.



Проведените от авторите през 1998 г. съвместно със специалистите от
Австрийската фирма АЕ&Е първи полу-промишлени опитни изследвани! за
изгаряне на източно-маришш лигнити по технологията "циркулиращ кипиц слой"
в крупно-мащабен стенд показаха обнадеждаващи резултата.

Най-важните цеди на изследването се състояха в:
• определяне шететевдагасиистванещдимшот ш о к

зависимост от използваното количество варовик;
• анализ на характеристиките на горивния процес;
• обща оценка на възможностите на тази технология да достигне нормите на

допустимите емисии;
• определяне аа състава и характеристиките на пепелта.

Опитната инсталация на АЕ&Е с топлинна мощност 1 MW позволява изгарянето
на различни горива при условия много близки до реалната практика (2). Горивната
камера има напречно сечение 0.5 х 0.5 м и височина 22 м. Това ни дава основание
да считаме получените горивни и емисионни характеристики като достатъчно
достоверни.

Обобщения анализ на резултатите от изследванията позволи да се направят
следните по-важни изводи:
• Изгарянето на юточно-маришките лигнитни въглища в парогенератори с

"циркулиращ кипящ" слой технологично е напълно възможна Високата
реакционна способност на това гориво позволява специфичния горивен процес
да протича при напълно задоволителни горивни характеристики;

• Изгарянето на източно-маришките лигнити в смес с варовик при подходящи
температурни условия води до значително намаление на серните окиси в
изходящите димни газове (фиг. 2). При молно съотношение CalS на стойност
2,6 степента на очистване на димните газове от SO, достига 90%. Емисиите на
NOxn СОса в минимални количества;
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Пепелта получена в резултат на горенето съдържа значително количество СаО.
При създаване на определени условия калциевият окис може да се използва за
допълнително сероочистване. Това би довело до намаление на нужното за

процеса количество варовик ( -—£1.5 + 2) . Подходящи условия за
S

допълнително сероочистване се създават при използване на ръкавен филтър за
пепелоулаване и по-ниски температури на изходящите димни газове. При
сходни условия реализирани в други наши опитни изследвания (3,4) бе
постигнат допълнителен сероочистващ ефект от 10%.

ИЗВОДИ

1. С използването на съвременни горивни технологии става възможно
изгарянето на лигнитните въглища от басейна "Марица изток" с отделянето
минимално количество вредни емисии;

2. Изгарянето в "циркулиращ" кипящ слой е особено целесъобразно за
парогенератори с по-малка мощност използващи за пепелоулавяне ръкавки
филтри. При тях е възможно да се достигнат и пределно строгите настоящи
екологични норми при задоволителни техкико-икономически показатели;

3. Необходимо е провеждането на по-нататъшни изследователски и проекто-
конструкгорски работи с цел адаптиране на посочената технология към
спецификата на местните въглища в България;

4. Разработването на пилотен проект за изграждането на топлофикационна
котелна инсталация за изгаряне на местни лигнитни въглища в "циркулиращ
кипящ" слой е от първостепенно значение за развитието на енергийния
сектор в България.
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