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Предварителен анализ и избор на сушилна технология за подсушaване на 
горивото за енергиен котел на биомаса 

 
Диляна  Колева, Димитър Попов 

 
През последните няколко десетилетия възобновяемите енергийни източници се 

развиват все по – добре и подобряването  на ефективността на системите, използващи 
този вид енергия става все по-важно. Ръстът на биомаса като заместител на 
изкопаемите горива непрекъснато се увеличава заради огромният размер на 
потенциалните източници на биомаса. Биомасата обикновено се изгаря в котел с кипящ 
слой. Съдържанието на влага в биомасата е високо и варира между 50%  и 63%, в 
зависимост от сезона, времето и вида на биомасата. В настоящият доклад са разгледани 
предимствата и недостатъците на наличните сушилни технологии и е извършен 
предварителен избор на сушилня подсушаваща горивото на мощен енергиен котел на 
биомасa.  
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Preliminary selection of fuel pre-drying technology for large biomass boiler   
 

Dilyana Koleva, Dimitar Popov 
 

Over the past few decades renewables develop ever - better and improving the efficiency of 
systems using this type of energy is becoming increasingly important. The growth of biomass as a 
substitute for fossil fuels is increasing steadily because of the huge amount of potential biomass 
sources. Biomass is usually burned in a boiler with a fluidized bed. The moisture content in the 
biomass is high and ranges between 50% and 63%, depending on the season, time and type of 
biomass. Pre-drying of biomass can provide significant benefits to the boiler. Preliminary selection of 
fuel pre-drying technology for large biomass boiler is presented in this paper. 
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I. Увод 
 

Предварителното подсушаване на биомасата е технология съдържаща в себе си 
определен потенциал за намаление на изразходванoто високо- влажно гориво и оттам за 
редуциране на отделяните въглеродни и други емисии на вредности. Има два основни метода 
на сушене, които могат да бъдат приложени към горивото, а именно пасивно и активно сушене. 
Процесът на пасивно сушене се извършва при продължителен престой на дървесината в 
открит или закрит склад и е силно зависим от условията на околната среда. При активното 
сушене, влагата се извежда целенасочено и за кратко време с помощта на подходящ 
технологичен процес – най-често чрез загряване, фиг. 1. В настоящият доклад се прави преглед 
на наличните сушилни технологии с оглед предварителен подбор на активна технология за 
сушене на дървесина преди изгарянето и в енергиен парен котел с кипящ слой. 
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Фиг. 1 Схема на сушилна инсталация 
 

II. Методи за предварително подсушаване на биогориво 
 

1. Барабанни сушилни за биогориво 
 

Барбанните сушилни са сред най-често използваните в индустрията. Те  могат да бъдат 
устроени да отговарят на широк спектър от нужди и приложения. Фактори като съдържание на 
начална и крайна влага, температурата на продукта, температура на източника на топлина, 
скорост на въздуха и време на задържане на материала в сушилнята се отчитат  при избора на 
тип сушилни. Различните типове барабанни сушилни могат да използват преки и непреки 
източници на топлина. Барабанните сушилни се използват много често и за сушене на биомаса. 
Има няколко основни конструкции, но най-широко използваните са тези с директно подгряване 
и единично подаване. При тях  горещи газове контактуват с биомасата във въртящ метален 
цилиндър (барабан), фиг. 2.  Чрез въртенето на барабана, се осигуряват условия за протичане 
на нужния топлообмен. Горещите димните газове може да се подават директно в сушилнята. 
Изгорелите газове на изхода на сушилнята заедно с изпарената влага може да преминават 
през циклон, ръкавен филтър, скрубер или електростатичен филтър (ESP), за да се отстранят 
всички прахови частици. 

Температурата на сушилният агент на входа на барабанните сушилни за биомаса може да 
варира от 420°С до 650 °C. Температурите на изхода от сушилните варират от 93 °С до 120 ° C. 
Времето на задържане на горивото в сушилнята може да бъде по-малко от една минута, за 
малки частици и 10 до 30 минути за гориво с по – голяма едрина. Източниците на топлина за 
този вид сушилня са отпадни димни газове, горещ въздух или горещи димни газове получени от 
горелка поставена на входа в сушилнята. Предимствата на барабанната сушилня за биогориво 
са: 

• Голяма производителност достигаща до 75 t/h подсушено гориво; 
• Нисък разход на топлина – 3500 до  4200 kJ за 1 kg  изпарена влага; 
• Позволява захранване с различна едрина на частиците;  
• Нисък разход на метал за изработка на инсталацията; 
• Нисък разход за експлоатация и поддръжка, включително нисък разход на ел. енергия за 

собствени нужди. 
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Недостатъци на тези сушилни се заклчават в: 
• Високо ниво на праховите емисии; 
• По-голямо отделяне на летливи съединения с изходящия флуид; 
• Висока степен на пожароопасност; 
• По – труден контрол на степента на подсушаване. 
 

 
 

Фиг. 2 Техногична схема на барабанна сушилна инсталация 
 

2. Лентово – транспортни сушилни 
 

В лентово-транспортните сушилни, горивото се разпръсква върху движеща се перфорирана 
лента. Тя се продухва от подходящо нагрят сушилен агент, като по този начин материалът се 
суши в непрекъснат процес, фиг. 3. Тези сушилни са много гъвкави и могат да работят с  
широка гама от горива. Транспортни сушилни са по-подходящи, за оползотворяване на отпадна 
топлина, защото те работят при по-ниски температури в сравнение с други видове сушилни. 
Поради възможността за работа с по - ниски температури, те дори могат да използват димни 
газове от котела след економайзера. Тяхната по-ниска температура означава също, че има по-
малка опасност от пожар. Емисиите на летливи органични съединения от сушилнята също са 
по-ниски. Лентово–транспортната сушилня изисква по-малко спомагателни съоръжения за 
третиране на емисиите. Източниците на топлина могат да са пара с ниско налягане, отпадни 
димни газове, топла вода и горещ въздух.  
Недостатъците на лентово – транспортната сушилня за биогориво са: 

• Финните фракции пропадат през отворите в лентата  
• Минималната остатъчна влага е сравнително висока~ 8%;; 
• по-високи капитални вложения;. 
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Фиг. 3 Лентово - транспортна сушилна инсталация 
 

3. Каскадна сушилня за биогориво 
 

Каскадната сушилня е широко използвана за изсушаване на биомасата. Тя може да се 
разглежда като вид сушилня с кипящ слой. Биогоривото се въвежда в поток от горещ въздух в 
затворена камера, фиг. 4. То се насочва нагоре от възходящ поток  въздуха и след това 
обратно към дъното,за да бъде издигнато отново. Подсушеното гориво се изтегля чрез отвор 
разположен отстрани на сушилнята, като се контролира времето на престой и количеството на 
подсушения продукт. Типично време на пребиваване на горивото в каскадната сушилня е 2-3 
min. минути. 
. 

 
 

Фиг. 4 Каскадна сушилна инсталация 
Каскадните сушилни работят при температури междинни на тези на лентово- транспортните и 
барабанните сушилни. При тях има висока опасност от корозия и ерозия по повърхностите на 
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съоръженията. За разполагане на каскадните сушилни се изисква по-малко пространство в 
сравнение с лентово- транспортните и барабанните сушилни. 
Недостатъците на каскадните сушилни включват: 
• Висока опасност от корозия и ерозия; 
• Трябва да има еднакъв размер на частиците биогориво; 
• значителни разходи за експлоатация и поддръжка. 
 

4. Сушилня с прегрята пара 
 

При сушилните с прегрята пара мокрото биогориво се смесва с достатъчно количество 
прегрята пара, за да се изсуши, фиг.5. Обикновено 90% от парата, която напуска сушилнята се 
рециркулира и се връща в цикъла, докато 10% от влагата се отстранява. Парата се подава 
директно в сушилнята, а не през топлообменник като в паро-тръбните сушилни. Нейната 
температура остава над  температурата на насищане, така че парата не кондензира. 
Сушилните на прегрята пара могат да работят в затворен цикъл, като рециркулиращата пара с 
ниско налягане от сушилня се подгрява и се връща обратно в сушилнята.Тези сушилни нямат 
никакви вредни емисии във въздуха. Предимства на сушилните с прегрята пара са: 
• Утилизация на до 70-80% от енергията нужна за работа на сушилнята; 
• Нулеви емисии; 
• точен контрол на влагата на горивото; 
• Няма риск от пожар или експлозия; 
• Малък размер; 
• Лесна за управление 
Недостатъци на  сушилните с прегрята пара са: 
• Не може да изсушава гориво с по-голяма едрина; 
• Отделяния кондензат е корозионно агресивен; 
• Високи капитални разходи. 
 

 
 

Фиг. 5 Сушилна инсталация с прегрята пара 
III. Избор на сушилня за биогориво 
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Избирането на подходяща сушилна технология зависи от много фактори включително 
размера и характеристиките на суровината, капиталовите разходи, експлоатация и поддръжка, 
емисиите в околната среда, енергийна ефективност, налични източници на топлина, както и 
потенциалната опасност от пожар. 

 
1. Параметри на котела за биогориво 

 
Капацитетът на инсталацията, която е предмет на настоящото изследване е 40т/ч прегрята 

пара с параметри 40 bar , 450° C и топлинна мощност 35 МW. Температурата на изгаряне е 
990° С по технологията кипящ слой.  Като гориво за инсталацията се използват отпадни 
дървесни продукти, което я класифицира като инсталация използваща възобновяеми 
енергийни източници. Използват се следните горива: свежи дървесни кори и утайки от 
пречиствателна станция, които отпадат от технологичния процес на преработка на 
дървесината, дървесни кори и утайки, които по настоящем са складирани на сметище и 
закупени от местния пазар дървесни отпадъци от преработка на дървесина. Горивото е със 
средна влажност 49,4%, калоричност 10 700 kJ/kg и средна консумация на биогориво на котела 
350 т/ден. 

 
2. Избор на сушилна технология 

 
Нуждата от разполагане на инсталация със значителна производителност предопределя 

избора на сушилната технология в настоящия случай. За предварително подсушаване на 
биомасата за разглеждания енергиен котел на биогориво може да се използва барабанната 
сушилна инсталация показана на фиг. 6. 
 

 
Фиг. 6 Барабанна сушилна инсталация 



186 Научна конференция на ЕМФ 2015

Влажната биомасата, която трябва да бъде подсушена ще се дозира от междинен 
бункер и ще се подава във входната част на сушилнята. Сушилният агент е горещ въздух, 
който се подгрява до 200 °С в топлообменник посредством охлаждане на димни газове от 
котела. Въздухът се отвежда директно в барабанната сушилня, където се подава и влажното 
биогориво. Въртящия се барабан е оборудван с множество секции за високо ефективно 
сушене. При първоначалния контакт между горещия въздух и влажното биогориво протича 
спонтанно изпарение на влагата, което води до бързо спадане на температура на въздуха. В 
следващите секции на барабана сушенето протича по – бавно. Изходящите газове на изхода на 
сушилнята са с температура около 90 °С. След барабана изсушеното гориво се отделя от 
сушилния агент в многостъпален циклонен сепаратор. След филтъра влажният въздух се 
изпраща чрез вентилатор към филтър за отделяне на прахови частици и други вредности от 
процеса на сушене. 
 

IV. Изводи 
 

Предварителното подсушаване на биогоривото може да доведе до значително 
подобряване на топлинната икономичност на котела и на ТЕЦ като цяло, както и до намаляване 
на вредните емисии на киловатчас произведена електроенергия. 

От разгледаните до тук технологии най-обещаваща е тази с барабанна сушилня, защото: 
 

1. Може да осигури нужната производителност;  
2. Подсушаването се извършва посредством използването на изходящи димни 

газове, които понастоящем не се утилизират и представляват загуби за 
предприятието; 

3. Тя е една от най – ефективните сушилни , като едновременно с това има 
минимална металоемкост и в резултат ниски капитални разходи;  

4. Предварителният анализ на технологията с барабанна сушилня показва, че 
може да се използва топлината на изходящи димни газове с дебит около 
25,000 Nm³ /h , при което ще се намали влагосъдържанието на биогоривото за 
котела със средно 10%  
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