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Abstract: The choice for purification technology for flue gasses should be carried out in a 
environment which reveals a valuation of possibilities for all thermal power plants, the ecological 
status of which has to be improved within the next few years. 

The valuation of the reduction of SO2 and N0X should be examined taking into account 
processes of the reagent preparative, as well as the by- product generation. Both derived products 
and their environment are part of the valuation. 

The propositions of this report enable us to form an approach to choosing a genuine 
technology, as well as the choice's criteria. 

Необходимостта от една пречиствателна технология на димните газове в термичните ни 
централи почива на предварителен анализ за развиващият се във времето експлоатационен 
живот на централата. Този живот няма белезите на един нормално развиващ се процес. 
Икономическият срив при прехода ни към пазарна икономика причини появата на 
относително застоял период в жизнения им цикъл. По-конкретно те присъстват в състава на 
топло- и електрогенериращите мощности не съвсем в крак с технологичното поколение на 
настоящето ни. Развитието на тези поколения във времето може да изразим примерно с 
плътността на разпределение, КПД на блока или централата /фиг. 1/. На същата фигура са 
показани и максималните нива на емисиите на димните газове, примерно за SO2. Всички тези 
обстоятелства обсъждаме при положение, че: 
• жизненият цикъл на една централа при нормална експлоатация е обикновено 25-40 години; 
• една модернизация, спрегната и с пречиствателна технология може да удължи 
експлоатационния й период с 20-30 години /в зависимост от съдържанието й/; това показва, 
че модернизацията на съществуващото оборудване е в състояние да бъде в голяма степен 
конкурентна на новото строителство при това с чувствително по-ниски инвестиции; 

В тази обстановка изборът на пречиствателна технология се облекчава, тъй кг 
свежда до алтернативи, осъществяеми в трасето на димните газове от съществуващата г 
камера на котела до комина. Независимо от определеността на типа пречиства 
технология, кояГО е възможно приложима в тези рамки, поредица от специфични усл 
касаещи химичния състав на горивото и на газовете, наличието на разполагаеми реагенти и 
ограниченията произтичащи от желаните свойства на съпровождащия очистването на 
газовете продукт са в състояние да наложат предопределеност при този избор. С други думи 
изборът в никакъв случай не следва да се мотивира единствено с редукцията на SO2 и N0*. 
За отбелязване е също, че сравнимите алтернативи, дори с тази насоченост на целта, е трудно 
да бъдат съпоставени поради простата причина, че етапите им на технологично развитие във 
времето са силно дефазирани. Примерът на фиг. 2 илюстира това твърдение. В такъв случай 
на вид стройната методология, започвайки от теоретичните основи на химическите процеси 
и отсейвайки неперспективните за разглежданите цели, свежда реално значимия брой 
пречиствателни технологии до 2-3/4/ - фиг.З. От теоретично възможните технологии /в 
диапазона от склада на въглища до обработка на димните газове/ тези алтернативи се 
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локализират от технологии за внасяне на сорбент в пещната камера до комина. При тези 
обстоятелства търсеният избор тябва да се извърши в рамките на показаната интегрална 
схема на фиг. 4*, която е съставена от 3 подсистеми: подготвителна технология за сорбент, 
самата пречиствателна технология и обработка на съпровождащите продукти. На фиг.4® е 
показана декомпозираната схема. 

Решението на оптимизационната задача за избор на подходяща схема всъщност е избор 
не само на пречиствателна технология, но е необходимо да бъдат обхванати и останалите две 
подсистеми. Общите критерии и ограничения за интегралната схема предопределят и 
пренасет в процедурите за търсене оптимално решение за трите подсистеми. Нещо повече -
за всеки конкретен случай, наличието на други ТЕЦ с пречиствателни технологии /най-
малкото в района/ следва да бъде взето предвид по отношение на ресурсната обезпеченост и 
производството на сорбента, както и оползотворявянего и/или депонирането на вторичните 
продукти. 

В тази схематика на търсенето на решение за избор очевидно става въпрос за: 
• недостатъчност на критерия единствено за редукция на емисиите /напр. A SO2—wnin/; 
• необходимост от преход към многокритериалност за решение на оптимизационната задача; 

Целевият параметър, изразяващ ефективността на редукцията на S0 2 /при положение, 
че има икономическо изражение - примерно себестойността на отстраненото количество 
SO2/ може да обедини останалите характеристики: разходите за подготовка на реагента или 
приходно-разходните свойства на вторичните продукти, добити в третата подсистема. 

Основният проблем при така формулираната оптимизационна задача за избор се свежда 
в отсъствието на достатъчно данни и експериментални резултати. Тези условия допринасят 
за разкриване на функционалната връзка между управляващите /част от входните/ параметри 
и предопределящите целевата функция, приведена до цената на единица количество 
редуциран SO2. 

Изборът на типа реагент предопределя и свойствата на вторичния продукт. Това следва 
от химическите процеси на десулфуризация и от последващите ги процеси. Мястото на 
локализация на пречиствателната инсталация по газовия тракт /преди или след 
електрофилтъра/ също е съществено важно за свойствата на вторичния продукт. 

Стеснена задачата за пречиствателна технология от пещта на съществуващия котел до 
комина прави актуални за нашите условия основно следните типове технологии, отразени в 
табл. 1. 
Табл.1 Видове очистващи технологии 

Мокри 
Калциев метод 
Магнезиев метод 
Процес Wellman-Lord 
Амонячен метод /Walter/ 

Абсорбент - течен; 
Страничен продукт - мокра утайка и 
отпадни води; 
Необходимост от допълнително третиране; 

Полу-
сухи 

Варов метод 
Содов метод 

Реагент - течен разтвор; 
Страничен продукт - сух; няма отпадни 
води; 
Слабо приложение -само при централи над 
550 MW; 

Сухи Варово/варовиков метод 
Натриев процес 
Електронно-лъчев процес 

Прахообразен абсорбент; Краен продукт -
сух, използваем с пепелта; 
Няма отпадни води; 
По-икономичен метод като капиталови 
разходи, но по-скъп като експлоатационна 
цена поради по-скъпи реагенти; 

В табл. 2 са отразени основните характеристики на технологиите за добив на реагенти. 
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Табл.2 Характеристика на най-използваните реагенти при очистване на димни газове 

РЕАГЕНТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 
ДОБИВ 

ЗАБЕЛЕЖКА 

ВАРОВИК 
/СаСОз/ 

От кариери; 
Изисквания - раздробена 
скала с определени 
размери и ~ 96% 
съдържание на СаСОз 

Най-често употребяван реагент; 
От значение са физико-механичните му 
характеристики и транспорта до 
електроцентралата; 
Има по-малка разтворимост, по-малка 
реакционна способност и по-голямо 
износване; 

НЕГАСЕНА ВАР 
/СаО/ 

Изисквания за 
съдържание на: 
СаО - 85-95%; 
MgO - 0-5%; 

инертни материали-
0-10%; 

Енергоемко производство; 
Висока себестойност; 
Изисква допълнително гасене; 
Не се препоръчва от екологична гледна 
точка; 

МАГНЕЗИЕВ 
ХИДРООКСИД 
/Мй(ОН)2/ 

Суровина - магнезит 
/природен MgCOj/; 
Извлича се MgO, който се 
хидролизира до Mg(OH)2 

Преимущество- MgO се регенерира в 
цикъла; недостатък- големи енергийни 
разходи и технологични трудности; 

НАТРИЕВ 
СУЛФИТ 
/Na2S03/ 

След взаимодействие на 
S0 2 с NaOH или Na2C03 

Използван рядко поради висока цена, 
скъпо технологично оборудване и 
наличие на разтворени натриеви соли в 
отпадната вода; 

АМОНЯК 
/NHз/ 

Добива се от въздух 
природен газ 

Получава се използваем и продаваем 
страничен продукт- селскостопански 
тор; Висока степен на очистване; 
Големи начални инвестиции; 
Ниски експлоатационни разходи; 
Няма вторично замърсяване; 

Третата подсистема формулира преработката на вторичния продукт в полезен за 
икономиката или в отпадък, годен за депониране. Отделните технологии са показани в 
табл.З. 

Табл.З Видове странични продукти, получени при различните очистващи технологии 

СТРАНИЧЕН 
ПРОДУКТ 

ИЗПОЛЗВАНЕ В 
ИКОНОМИКАТА ИЛИ 
ПРЕРАБОТКА В 
ОТПАДЪК, ГОДЕН ЗА 
ДЕПОНИРАНЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЦИЕВИ 
СЪЕДИНЕНИЯ 

Основно се получава СаБОз и 
CaS04; 
Когато са като микс.се 

изисква преработка; Голяма 
част от гипса се депонира, 
което води до допълнителни 
проблеми; 

СаБО^гипс/ -главно като суха 
добавка, в циментовата индустрия, в 
строитеството, като примес за бетон; 
Потреблението му е ограничено; 
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МАГНЕЗИЕВИ 
СЪЕДИНЕНИЯ 

Добив -MgSOj и MgS04 като 
течен вторичен продукт, който 
трябва да се сепарира и суши; 
Частична регенерация на 
MgO; 
Може да се достигне до течен 
SO2, H2SO4, елементарна S 

MgS03 - в хартиената промишленост; 
MgSO* - в противопожарната 
индустрия; чистият MgO - за 
получаване на гипс 

СЯРА, СЯРНА 
КИСЕЛИНА, 
ОБОГАТЕН 
СЕРЕН 
ДИОКСИД 

Обогатеният SO2 се използва 
директно или се преработва до 
течен S0 2 , H2SO4, 
елементарна S 

Елементарната сяра -малко търсене; 
H2SO4 -в производство на фосфорни 
торове и във военната промишленост; 
Произведените количествата 
превишават потребностите; 

АМОНИЕВИ 
СЪЕДИНЕНИЯ 

Получават се (NHt^SO.* и 
NH4NO3 в различно процентно 
съотношение /според състава 
на димния газ/ 

Основно като скъпоструващ 
земеделски тор; 
NH4NO3 - и за взривни вещества; 
Съществува голям потенциал за 
потребление в страната и износ в 
чужбина; 

Заключение: В тази среда ще бъде поместен изборът на пречиствателна технология на 
димните газове, формализиран в реално възможна степен поради изтъкнатите причини за 
отсъствие на достатъчен опит от комерсиални приложения. Единствено широко 
приложимата мокра технология има история повече от 70 години. Това обаче не може да 
бъде единствения аргумент за поголовното й използване във всички ТЕЦ в страната. 
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Фиг.1 Развитие на ефективността на генериращите мощности н SO2, max 
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Фиг. 4' 

Десетилетия 
jaXX век 

Технологии 
Мокри с реагент 
СаО/СаСОз 
Сухи с реагент 
СаО/СаСОз 
Полусухи с реагент 
СаО/СаСОз. 
Мокри 
с други реагенти 
Съвместно отделяне на 
димни газове: 

- електронно-лъчева 
система 

Фиг.З 

КРИТЕРИИ С 
ПЕРСПЕКТИВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

и 
у ОГРАНИЧЕНИЯ 

РЕАЛНО ИЗПЪЛНИМИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОТЧИТАНЕ НА 

СУРОВИНИ ЗА РЕАГЕНТИ 

ресурсни 
технологични 
енергийни 

ВТОРИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ, 

СТРАНИЧЕН ПРОДУКТ 

ИЗБОР ЗА 7 
ВСЯКА / 

ТЕЦ 
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