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ВЪЗОБНОВАЕМИ ИЗТИЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОМАСА

ИЗТОЧНИЦИ НУЛА - ЕМИСИОННИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪГЛИЩНИ КОТЛИ

Страните от Централна и Източна Европа (СЕЕ) все повече
концентрират се в развитие на пазара на възобноваема енергия.

Необходимоспа да се гарантира енергыйната сиiурност, както и записи
на директивата на Европейския съюз за 20% дял на възобновяемите
екергийни източници до 2020 г. страните от ЦИЕ са дпьжни да въведат
вътрешни цели на енергийната политика за следващите години.

Българската “Енергийна стратегия изгьква ролята на атома и
възобновяеми енергийни източници.

В документа се подчертава необходимостта от подобряване на
енергийната ефективност и увеличаването на дела на вьзобновяемите
енергийни източници в енергийния баланс.

В светлината, тя изглежда малко полза за инвеститорите на
действащото законодателство сьмнителни перспективите за
развитието на ВЕИ. все пак, имайте предвид, че необходимостта да се
отговори на Общността да прааи разкрития в крайна сметка ще доведе
до развитие на инвестициите във вьзобновяеми енергийни източници.

Кой ще бъде на пьрво място в този пазар, той най-вероятно ще
стане лидер и ще има най-големите печалби.

В тази статия бихме искали да покажем технологии, които ще Ви
позволяват да се произвещ’а зелена енергия”, електрическа и топлинна
възполэвайки се от съществуващите котли за изгаряне на въглища.

Нашите технически предложените решения могат да бъдат променени
и адаптирани кьм конкретните обстоятелства, съществуващите енергийни
съоръжения. Този подход позволява от една страна да се реабилитира
изчерпаните електроцентрали и топлофикационни централи за
модернизация, което ще доведе (чрез замяна на въглища с биомаса) до:
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— — Намаляване на емисиите на СО2;
— - Намаляване на емисиите на прах (частициJ;
— - Намаляване на емисиите на сяра,
— - Намаляване на емисиите на азотни окиси NО~;

Ние предлагаме оптимално техническо решение, което се дължи на
възможното използване на съществуващата техническа инфраструк
тура и технологията на централата, ако се приеме възможносиа за
генериране на максимален финансов доход и да се постигне
екологични показатели. Те включеат следните технологии:

— Съвместно изгаряне на биомаса “сурово’ под формата на
отпадъци от производството на дървесина и / или
селскостопански (раздробена биомаса, с влажност до 55%).
Съществува възможност, в зависимост от размера и
струюурата и параметрите на въглищата, параметрите на
вьглищен котел, параметри на горивото, да се замести до 40%
(по тегло) на вьглища, с възобноаяемо гориво — биомаса.

— Комбинирано изгаряне на биомаса под формата на сухо
вещество (съдържание на влага до 12%):
е с използването на съществуващата в процес на

модернизация на въглища горелки на прах,
. с използване на застроените нови прахови горелки

допълнително за биомаса,
. . замяна на въглищни прахови горелки на прахови горелки

за биомаса.
В зависимост от размера, струю

турата и параметрите на вьглищния
котел, негово сьстояние, параметри
на горивото и предположения по от
ношение на обхвата на модернизация
на котела, е вьзможно да се постигне
мощност на котлите до 100% от
възобновяеми горива - биомаса.

да се вземе решение за избора на
технологията и производството на възобновяема енергия, трябва да се
обърне специално внимание на наличието, естеството и характе
ристиките на биомаса.
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Тип на изгорялата биомаса зависи
не само на техническите възможности
на завода производител на енергията,
но също зависи от много физични и
химични фактори на биомасата, които
могат да повлияят на ефеiаивността
на производството на енергия от
възобновяеми източници, и следова
телно на екологичен и финансов

ефект на инвестицията. Препоръчително е пред предварително
планиране на инвестиции в инсталации на биомаса, да се провери
изгаряне за съответното предприятие.

дьлгогодишен опит в тази област събра Ecoenergia от Варшава,
която от 1997 г. насам. прилага доказани технологии, за изгаряне на
биомаса в котли на електроцентрали и топлофикации.

Захранване на биомаса в горивната камера в котела трябва да се
основава на няколко основни принципи (предположения):

- -- ~. . — Чистота на биомаса -

Ч . замърсена биомаса, причинява много
‘ щети в системите за съхранение и

~ -‚—‚-~ “. транспорт, в инсталации на подготов
: .. ката на биомаса за горене и система

.- за изгаряне, както и в самия котел.
.. - . ~ 4 Замърсяването намалява, енергиина

.. та ефективност, и следователно до
вежда до увеличаване на опера

тивните разходи. - Съдържание на влага и калоричност - важно, тези
параметри да са възпроизводими в приетия диапазон от стойности,
приемливи в дьлгосрочен план, поради избора на технологичните
параметри и технологии за изграждане на заводи, които на свой ред ще
помогне за пощ~ържане на производството на пара на сьщото ниво

— Гранулиране (раздробяване) - важно е да се поддържа за
възпроизвеждане на раздробяване, установени за инсталация,
вариращи в стойности, дължащи се на предположенията, които са
избрани за технологични и технически решения.

(гу51) нmiе~сiб obok tekstu. (ewentuaInie obrazek do podmiany w
poniedziaiek)

Основните съставки на възлите на инсталации за биомаса:
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I. Складове за съхранение на биомаса - в зависимост от вида на
биомаса доставени до завода, изисквана повторимост, необходимо
количество на съхранение и на инфраструктурата, обхвата на действие
на автоматизация и на приети инвестициите, биомаса може да се
сьхранява в насипно състояние на склад в купища полуотворено в
призми или в резервоари, бетон или стоманени.

Ecoenergia ООД има портфейл системи за съхранение, които
примерни проекти са илюстрирани по-долу.

Фиг. 2. Склад за суха биомаса (пелети, брикети) с капацитет от 1500m3
(Elsen Ченстохова, Гiолша)

Фиг. З. Стоманени резервоари за съхранение на биомаса под формата на прах
(Energa Когенерация, Е~bIаg)
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II. Подготовка на биомаса - възелът се състои от няколко поредни и
последователни сьоръжения за подаване на биомасата.

Важен фактор е дозировка на биомаса в необходимите количества,
в зависимост от формата, да ли е съвместно изгаряне, тогава
съотношението тегло към друго гориво като вьглища, или директно
изгаряке в горивната камера, в сравнение с изпълнението на котела.
Този възел може да се намира на две места (все още) върху цялата
система. друг важен фактор е сепариране на големи елементи на
биомаса, които се доставят на случаен принцип с транспорта и
отделяне на метални примеси. В случай че инсталацията включва
изгарянето на биомаса във вид на прах и се приема неговото
производство в помещенията трябва да бъдат направени вьзли за
смилане (мелници), в който ще се включва устройства за отделяне на
метали и чужди тела (камьни, стькло), дозатори — оборудване за
подаване на биомаса за мелници и група мелници избрани
индивидуално в зависимост от необходимите параметри на прах от
биомаса, събиране и транспортиране на праха от мелниците, както и на
всички параметри, вид, съдържание на влага и зърно-метричен сьстав
на подавана биомаса за смилане

На фигурите по-долу показани са пьлни производствени линии, за
захранване и смилане на биомаса (фиг. 4) и снимка на смилане,
реализиран от Ecoenergia в топлофикация Elsen в Ченстохова (фиг. 5)

Фиг 4
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HI Превоз на биомаса в зависимост от вида на биомаса,
технологични предположения, приети за горивната система могат да
бъдат транспортирани:

— Система на механични транспортьори за горивна
иксталация, където този процес е смилане на въглища заедно с
биомаса в съществуващите мелници, (имайте предвид, че в тази
технология не е постигнато още много, отколкото 30% замяна на
биомаса с въглища, ограничение е тука въглищните мелници)

Фиг. 5

Фиг. б
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— Механична система, механични и пневматични системи,
пневматичен в случай на биомаса под формата на прах, от възел до
резервоара на биомаса. Пневматичен транспорт на прах в котел за
система за изгаряне се осъществява с помощта на дозиращи
устройства, регулирани от горивни параметри и параметрите на пара.

В Фигура 7 прилагането на комбинирано производство Elsen

V. Изгаряне в котела
В зависимост от метода на изгаряне това се осъществява:

— Чрез съществуващите горелки за въглища без тяхното
модернизиране (в случай на просто комбинирано изгаряне с
използване на въглищни мелници) - чрез нови, посветени на котела и
биомаса под формата на прах, горелки за биомаса
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— Чрез въглищни горелки
на биомаса - нови или модернизи
рани същестауващите.

Във всеки случай, е необхо
димо сьщо подобрения в област
та на вьздуха, за изгаряне.

Ecoenergia ООд.е автор и
притежател на патента за ниско
емисионни въглищни горелки и
прахови горелки за биомаса.

Те са реализирани в над 50
енергийни котли, които инвестиции-
те са направени от нашата компания до кЛЮЧ”, те. включително необхо
димите подобрения в частите на котела по налягане, за управление на
выщушното, оптимизация и автоматизация на процеса на горене.

Ето някои по-подробни информации за горелки на биомаса

Вихрова горелка на ЕКОЕНЕРГИЯ за раздробена биомаса,
описание

Прахови горелки на EcoenergU за биомаса, позволяват стабилно
изгаряне на биомаса в котли, без участието на други горива от биомаса
или съвместно изгаряне в промишлени котли от други горива като
въглища, газ, петрол. Поради нулева ставка на въглероден диоксид
(СО 2), изгаряне на биомаса на биомаса може да намали емисиите на
С02, в сравнение с изгарянето на изкопаеми горива, и постигне
намаляване на азотните оксиди (NOx). Използването на горелки
Есоепегдй, посветена на използването на биомаса дана възможност за
една значителна пропорция от общото тегло на биомаса гориво в
котела и в екстремни случаи дана възможност за подаване само на
биомаса в котел, където процеса на разпалване на котела трябва да се
извършва с отделни разпалващи горелки спирани след получаване на
стабилни условия на горене. Горелки за биомасата на Ecoenergia е
въведена в горивната камера турбуленция енергия под формата на
смес от прах на биомаса и на първичен въздух се изгаря и в същото
време се смесва с вторичния вьздух, въведен в горивната камера.

Вихрово движение на прак и въздух в горелката е в съответствие с
разликата между потоци, една вихрово движение наляво или надясно,
важно поради взаимното позициониране на горелките в котела. В
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системата на биомаса за комбинирано изгаряне, горелки обикновено се
намират в ивица на въглищни горелки, или директно над горелките на
въглищен прах. Горелките на биомаса се монтират от даете страни или
отпред на котела или в ъглите на котела. При избора на оптимално
разпределение на горелки на биомасата е за предпочитане пред
използването на компюгьрна симулация. Точното местоположение на
горелките зависи от усповията на реалния обект. Може също така да се
монтира горелка на биомасата над скара на котела.

Горелки за биомаса на Ecoenergia са индивидуално проектирани
за котела, като се еземе предвид необходимия дял от биомаса, тип на
биомаса, конструкция на котела. Типични единични топлинни мощности
на горелки за биомаса могат да варират от 2 до 20 MWt.

«1

Като гориво може да се използва суха биомаса EkoenergU която
произхожда от гори или друга подавана под формата на прах.

Изисквания за оптимални качества на подавана биомаса са:
мливо:
остагьк на сито R500 до 30%
остатъка върху ситото Ri 000 2 э- 3%
остатьк на сито Ri 500 до 0,5%
Влажност на гориво: до 12%

Калоричност: обикновено е в диапазона 14 - 19 MJ / кг, допуснати са
по-широки диапазони от калоричноспа на гориво.

Транспорт на прах от биомаса е пневматична система, среща се
горелка с висока и ниска концентрация на прах. дове?’щане на смес до
горелката, обикновено се осигурява чрез винтов вход. Въздуха за
горенето се подава кьм горелката на биомаса от два източника: от

Фиг. 8
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инсталация на първичния въздух, както и от инсталация на горещ
въздух като вторичен въздух. Сьщо така е възможно подаване на
вторични въздуха от отделна инсталация с допълнителен вентилатор.
В горелката става подходящо разделяне и ориентацията на въздуха и
горивото. В типично решение въздух се доставя в пещта заедно с
горелката за биомаса по три начина:

— През външната дюза за вторичен въздух с накрайник
завъртване,

— През дюзата ядро (вътрешна) на вторичния въздух;
— През дюзата за прах, като завъртване на пьрвичния въздух.

дюза за прах има на изхода задача стабилизиране на пламъка. В
горелката се осигурява контрол на размера на вторичен въздух и
разпределение на вторичен вьздух вътрешен и външен.

Аксесоари на горелки имат
подходящи въздушни регулатори
(клапи) управлявани рьчно или
дистанционно, с две позиции
задвижнане на биомаса и опция
скенер на пламък и оборудване за
откриване на въздушния поток.

Адаптиране на котел за изга
ряне на биомаса с горелки на
EcoenergU се свещщ до подходя
щата подготовка горивната каме
ра й стените на котела, до изграж
дането на нови горелки за биома
са, до въвеiщане на нова систе
ма, за довещ’ане на биомаса, и
модернизация на системата на
въздуха. Необходими са промени
на подходяща система за контрол и безопасност на котела. Може да
бъдат променени евентуално системи за пренос на топлина през
модернизация на повърхности на котела.

Интересна добавка на оферта към горелки за биомаса на
EcoenergU е да се модернизира въглищни горелки при тона изгаряне
отделно на биомаса или вьглища или съвместно изгаряне на биомаса и
въглищен прах. Такава система е изпълнена успешно за ниска емисия с
вътрешно отделяне тип npax N~W. Условието за прилагане на тона
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решение е наличието на подходяща вътрешна тръба (ядро) на
съществуваща вьглищна горелка.

Трябва да се отбележи, че представената технология за изгаряне
на биомаса от Ecoenergia те са обхванати от авторското право и
патентите.

В заключение ние отделяме специално внимание, че при
изгращ’ането и експлоатацията на инсталации на биомаса трябва да
се отдели специапно внимание при избора на защитни системи за
прахова експлозия и пожароизвестителни системи и да предизвикат по
този начин елиминиране на източника на огнището.

Ecoenergia работи в тази област с европейските лидери в подбора
и доставката на системи за сигурност.

Както бе споменато в началото на тази статия, степен на
автоматизация на инсталациите, изгарящи биомаса трябва да се
коригира от една страна с изискаанията на работодателя и на вида и
нивото на автоматизация на котела. Стандартни инсталации на
биомаса се извършва с обеiано-ориентирано електрическо
превключване и автоматично оборудвани с индивидуален контрол на
микропроцесорна система за комуникация с отделни системи.
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Благодаря Ви за внимание и каним Ви за директни контакти с
нашата фирма и да вършим съвместно сътрудничество при
реализиране на нови проекти:
(www.ecoenergia.com.pl).

~~
АI-ЩЖЕЙ КУЛПА
ВАРНА ЮНИ 201 2-05-07
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