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ОЦЕНКА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАХ В ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ ПУСКОВИ
РЕЖИМИ НА РАБОТА НА КОТЛИ ИЗГАРЯЩИ ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА

Тотьо ТОТЕВ Борислав АНГЕЛОВ
Крум ТОДОРОВ Борислав ИГНАТОВ

Резюме: В процеса на пуск на енергийните блокове в централите от Комплекса „Марица
Изток” се използва мазут. Опасността от наличието на мазни сажди в димните газове
води до ограничаване работата на електрофилтрите, което от своя страна създава
проблеми със замърсяването на околната страна и абразивно износване на лопатките
на димните вентилатори. Анализирайки тези проблеми, се наложи измерване
концентрацията на прах в димните газове по време на пуска на един от котлите тип П-
62. В настоящия материал ви предлагаме получените резултати от това изследване.

EVALUATION OF THE DUST CONTENT IN THE FLUE GASES AT START-UP
WORK MODES OF BOILERS BURNING LIGNITE COAL

Totyo TOTEV Borislav ANGELOV
Krum TODOROV Borislav IGNATOV

Summary: Mazut is used in the process of start-up of the power units at the thermal power plants in the
complex Maritza East. The threat which the presence of mazut soot poses causes a restraint on the
operation of the electrostatic precipitators, which on its part leads to the emergence of problems such as the
excessive contamination of the environment and the abrasive wearing out of the blades of the ID fans.
Considering these matters, we had to measure the dust concentration in the flue gases at the time of the
start-up of one of the boilers of type P-62. The present document offers the results of this scrutiny.

I. Въведение
От гледна точка на осъществявания горивен процес, по време на пуска на котлите (от

студено състояние), времето за това може да бъде разделено условно на 3 периода:
a. период през който в работа са само мазутни горелки;
b. период през който в работа са както мазутни така и прахови горелки;
c. период през който в работа са само прахови горелки (първите няколко часа след
спирането на мазутните горелки).

 По съществуващите до скоро нормативни изисквания и инструкции електростатичните
утаители (ЕФ) се включваха в работа 6 часа след погасване на последната мазутна горелка.
Опасността от по-ранно включване на ЕФ се обясняваше, с несъвършенството на мазутните
горелки, вероятността от отлагане на мазутни сажди най-вече по тръбната дъска на
въздухоподгревателя и последващото им отнасяне с димните газове.
 Толкова дълго невключването в работа на ЕФ носи със себе си значителни проблеми
при работата на ТЕЦ, а именно:

- значително замърсяване на околната среда с прах;
- висока степен на абразивно износване на съоръженията след ЕФ (най-вече

лопатките на димните вентилатор).
След реконструкцията на енергийните блокове в ЕНЕЛ “Марица Изток 3”, бе въведена
практиката ЕФ да се включват в работа 30 минути след погасването на всички мазутни
горелки. Резултатите, които се получат значително намалиха емисиите от прах, които се
изхвърлят с димните газове.
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С цел оценка количеството на прах, което се изхвърля в продължение на един пуск на един
котел в ЕНЕЛ “Марица Изток 3”, бе проведен експеримент, който включваше измерване
концентрацията на прах в димните газове след всяка промяна в броя на работещите
прахоприготвящи системи.
С цел да бъде по-ясно обяснен експеримента по-долу ще бъдат посочени основните
моменти при пуска на един котел от студено състояние:

- През първите около 4 часа експлоатация на котела в работа са само мазутни
горелки;

- При достигане на необходимите температурни условия се пуска първия мелещ
вентилатор (МВ). Обикновено се пуска в работа един мелещ вентилатор, който
работи за период от около 1 час, след което се постига паралел между блока и
енергийната система;

- Следва период от около 3 ÷ 4 часа, през който котела се натоварва до номинални
параметри, чрез последователно пускане в работа на втори, трети, четвърти,
пети, шести мелещ вентилатор. Включването на всеки един мелещ вентилатор е
съпроводено от последващо изключване на една или няколко мазутни горелки.

II. Планиране и провеждане на експеримент за оценка концентрацията на прах в
димните газове
Геометричните особености на газоходите и местата за отбирането на проби са идентични
както в [1]. Изискванията на които отговаря пробовземането и обработката на резултатите
са съгласно VDI 4200, DIN 1214 и ISO 12141:2002.

Конкретният времеви график на пуска на отделните мелещите вентилатори е показан в
Таблица 1.

Таблица 1
Брой МВ в

работа 1 2 3 4 4-5 * 6

Време от
пуска на

първия МВ,
min

0 – 45 45 – 135 135 – 215 215 – 255 255 – 290 290 – 330

*През този период бяха извършени непланирани включвания и изключвания на МВ.

III. Получени резултати

Резултатите от измерванията са представени в Таблица 2
Таблица 2

Време на
пуск на МВ,

min

Брой МВ
в

работа

Време в
работа на

МВ, min

Дебит ДГ в
левия

газоход,
Nm3/h

Дебит ДГ в
десния
газоход,
Nm3/h

Концентрация
на прах в левия
газоход, g/Nm3

Концентрация на
прах в десния
газоход, g/Nm3

0 – 45 1 45 292 763 266 114 1,702 1,7513

45 -135 2 90 291 390 252 762 4,2927 4,19365

135-215 3 80 352 066 306 319 7,458 7,4231

215 – 255 4 40 419 017 400 523 9,8032 10,7518

255 – 290 5 35 494 421 482 486 11,2188 12,732

290 – 330 6 40 551 280 524 559 14,5204 13,1233
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Използвайки данните от Таблица 2, за изменението на средната концентрация на прах в
димните газове (осреднено за двата газохода), на фиг. 1 е представена хистограма на
изменението на концентрацията във функция от времето.

45 90 80 40 35 40

Cdust[g/Nm  ,6% O2]3

working time [min]

1 2 3 4 5 6 Number of Coal
Preparation systems
working

4,2467

7,4418

10,2668

11,9662

13,8392

1,7255

time, [min]

45 135 215 255 290 330

фиг.1

Изменението на концентрацията на прах (като непрекъснат процес) във времето на пуска на
котела  е представено на фиг.2. Потърсена е аналитична апроксимация на получените
данни от експеримента (червената линия на фиг.2). Полученият аналитичен израз за
изменението на концентрацията на прах в димните газове, във функция на времето е
представен по-долу:

3
прах 2

3
прах 2

C 21,442 exp( 3,11251 0,001455. ), g Nm ( O 6%) ( 1)

C концентрация на прах, g Nm ( O 6%)

време от пуска на първия МВ , min

t

t

= - + + =

- =

-
 Видимо е доброто съвпадение между експериментални и аналитични стойности.

1,7255
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Използвайки получените стойности за концентрацията на прах и обема на димните газове,
може да бъдат получени средно часови стойности количеството прах съдържащо се в
димните газове при различен брой мелнични вентилатори в работа по зависимостта:

ляво ляво дясно дясно
прах ДГ прах ДГ

прах

прах

ляво дясно 3
прах прах

ляво дясно
ДГ ДГ

( C .V C .V )
M , kg h ( 2 )

1000
M количество на праха отнесено към 1 час, kg h

C ,C концентрация на праха съответно в левия и десния газоход, g Nm

V ,V дебит димен г

+
=

-

-

- 3аз съответно в левия и десния газоход, Nm h
Конкретно получените стойности за различните периоди са представени в Таблица 3.

Таблица 3

Време, min Брой МВ в
работа

Време в
работа на

МВ, min
Мпрах, kg/h

0 – 45 1 45 964,33

45 – 135 2 90 2 310,85

135 – 215 3 80 4 899,54

215 – 255 4 40 8 414,05

255 – 290 5 35 11 689,82

290 – 330 6 40 14 888,75

На Фиг.3 е показана тенденцията на изменение на средно часовото количество прах в
димните газове на котел №2 по времето на пуска.
Аналогично, както и при концентрациите на прах, и тук е потърсена и изведена аналитична
зависимост на средно часовото количество прах изхвърляно в атмосферата по времето на
пуск на един котел от времето. В този случай аналитичния израз има следния вид:

прахM 1419,42 exp(7,5977 0,006811. ), kg h ( 3 )t= - + +

На фиг. 3, кривата и стойностите с черен цвят са стойностите получени от израз (2)
(използвайки концентрациите измерени по време на експеримента). Кривата и стойностите с
червен цвят са аналитично получени по израз (3).
Обобщение на резултатите
В заключение на получените резултати може да се каже, че за цялото време на пуск на
котел №2 през неговите димосмукателни вентилатори са преминали 33,0765 t прах.
Тази стойност е получена като средното количество прах за час е умножено по съответното
време на работа на всеки мелещ вентилатор, т.е.:

общо
прах

45 90 80 40M .964,33 .2310,85 .4899,54 .8414,05
60 60 60 60
35 40.11689,82 14888,75 33 076,5 [ kg ] ( 4 )
60 60

= + + +

+ + =



XIV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2009

17.09 – 20.09 2009 г.
Созопол

16

964,33 2310,85

4899,54

8414,05

11689,82

14888,75

904,35 2265,29

5159,66

8476,78

11349,97

15054,94

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 50 100 150 200 250 300 350

Mпрах, kg/h

Време от пуска на първия МВ, min

фиг.3

Литература
[1] Тотев Т., Ангелов Б., Тодоров К., Игнатов Б.,  „Оценка съдържанието на прах в
димните газове при нормална експлоатация на ЕФ на котли изгарящи лигнитни
въглища”, XIV Научна конференция ЕМФ 2009, Созопол, 17 – 20.09.2009 г.

 [2] Singer J. G., Combustion – Fossil Power, Combustion Engineering Inc, Stamford, 1981.
 [3] Бонев Б., Тотев Т., Изгаряне на органични горива и екология, ИК „Иван Рилски”, 2006.

[4] Navarrete B., Vilches L. F., Canadas L., Salvador L., “Influence of start-ups with fuel-oil on
the operation of electrostatic precipitators in pulverized coal boilers”, Environmental progress
vol. 23, 2004;

доц. д-р инж. Тотьо Иванов Тотев – ТУ – София, к-ра „Топло и ядрена енергетика;
e-mail: t-totev@tu-sofia.bg;
инж. Борислав Любенов Ангелов – ТУ – София, к-ра „Топло и ядрена енергетика;
e-mail: bobyangelov@mail.bg
инж. Крум Цолов Тодоров – ТУ – София, к-ра „Топло и ядрена енергетика;
e-mail: krum_todorov@mail.bg
ас. инж. Борислав Митков Игнатов – ТУ – София, к-ра „Топло и ядрена енергетика;
e-mail: ignatov.borislav@gmail.com

mailto:t-totev@tu-sofia.bg
mailto:bobyangelov@mail.bg
mailto:krum_todorov@mail.bg
mailto:ignatov.borislav@gmail.com

