Optimalizace elektrárny provedená v Německu
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MYSLETE JINAK
Společnost Pentol získala 50 let zkušeností
v oblasti mezinárodní výroby energie

HISTORIE
Společnost Pentol od roku 1969 nepřetržitě poskytuje služby na trhu
výroby energie prostřednictvím řešení zaměřených na optimalizaci
účinnosti a minimalizaci emisí. Společnost Pentol, která se zpočátku
zabývala elektrárnami na těžké topné oleje, rozšířila nejprve oblast
svých aktivit na uhelné elektrárny a později na dieselové motory a
plynové turbíny po celém světě. Po 50 letech můžeme s pýchou říci,
že společnost Pentol je dobře známá po celém světě jako spolehlivý
partner a dodavatel pro energetický průmysl.

Vývoj
Společnost Pentol rychle zjistila, že provozovatelé elektráren potřebují
partnery a ne dodavatele komodit. Z tohoto důvodu je naše rozsáhlá síť
služeb k dispozici po celém světě pro technickou pomoc, vyladění
spalování a monitorování emisí.
Naší vizí je snižování emisí v kombinaci se zvyšováním účinnosti
zařízení.

Eric Blauenstein (prezident/zakladatel), Olivier Blauenstein (vrchní ředitel)

V září 2019 společnost Pentol slaví své 50. narozeniny.

CO JE KONDICIONOVÁNÍ SPALIN?
Kondicionování spalin uvolňuje úplný potenciál vaší ESP

Tlak na nákladovou efektivitu v průběhu let stále roste a nutí energetický
průmysl přecházet na typy uhlí, pro které kotle používané v tomto
průmyslu nebyly původně určeny. Limity emisí jsou navíc stále přísnější,
jednotky FGD se instalují do stávajících elektráren, což činí provoz stále
obtížnější.

Kondicionování spalin společnosti Pentol vám nabídne
následující výhody:
•
•

Snížené emise prachu.
Lepší kvalita sádry.

JAK TO FUNGUJE?
Aby bylo možné omezit emise částic,
je třeba zvýšit ÚČINNOST ESP.
Aby bylo možné zvýšit ÚČINNOST;
je třeba SNÍŽIT odpor spalin.
Aby se snížil odpor spalin, přidává se k nim SO3.

Vyšší účinnost ESP má 2 výhody:
1.

Částice jsou zachytávány přímo v elektrostatickém
lapači prachu (ESP) a nejsou přenášeny do
odsiřovací jednotky.

2.

Kvalita sádry je zvýšena a intervaly mezi cykly
čištění jsou prodlouženy.

SNÍŽENÍ ODOLNOSTI SPALIN

ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ESP

ESP při snížení odporu spalin dokáže fungovat na úrovni své
konstrukční účinnosti nebo dokonce nad ní a zachycovat více spalin.

S lapačem prachu pracujícím na úrovni jeho konstrukční účinnosti
jsou vytváření jisker a zpětná koróna úplně odstraněny, což
prodlužuje životnost lapače prachu a umožňuje obsluze provozovat
lapač prachu při jmenovitém proudu.

KVALITA SÁDRY

SNÍŽENÍ EMISÍ

Kvalita sádry se měří pomocí 2 hlavních parametrů: bělosti a vlhkosti.
Pomocí kondicionování spalin se přenos částic prachu silně omezuje.
V důsledku toho se zvyšuje bělost sádry. Vlhkost je snížena, protože
jádra sádra se zvětšují více a jejich velikost není omezena částicemi
prachu.

Tuhé emise jsou značně omezeny. Systém kondicionování spalin
společnosti Pentol pomocí automatického řídicího systému sleduje
zatížení kotle a zajišťuje optimální úpravu spalin a zaručuje nejlepší
účinnost ESP.
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PROVOZNÍ PRINCIP

Výroba správného množství SO3 online

Jednotky pro kondicionování spalin společnosti Pentol se
skládají z jednotky konvertoru, zásobní nádrže na
kapalnou síru, sond injektoru a volitelného elektrického
parního kotle. Celý systém se instaluje do kontejneru
v naší dílně a dodává se do vašeho provozu kompletně
otestovaný.

Jednotka konvertoru obsahuje všechny elektrické a mechanické přístroje
a zařízení, které je vyžadováno pro převádění kapalné síry na směs
SO3/vzduchu.
Filtrovaný vzduch z okolního prostředí se zahřívá dostatečně vysoko nad
teplotu samovznícení síry pomocí elektrických ohřívačů. V hořáku síry se
síra vznítí, zoxiduje na SO2 a pomocí katalyzátoru TwinCat společnosti
Pentol se převede na SO3.
Směs SO3/vzduchu se potom pomocí vstřikovacích sond vstřikuje do
proudu spalin s obvyklou velikostí dávek 10 až 15 ppm. Je třeba zvolit
vhodnou nádrž v závislosti na dostupnosti kapalné nebo granulované
síry.
Kompletní systém je optimalizován tak, aby byla zajištěna úspora
energie. Energie požadovaná pro udržování katalyzátoru na jeho
provozní teplotě je odebírána z procesu spalování síry. To umožňuje
snížení elektrického zatížení na minimum. Průtok vzduchu je navíc
snížen na nízká zatížení, aby se zvýšila účinnost jednotky.
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Systém kondicionování spalin společnosti Pentol se instaluje do
kontejnerů, což zrychluje a zjednodušuje instalaci a uvedení do provozu.
Jednotky jsou testovány předem, a lze je nainstalovat během provozu
elektrárny, což zkracuje dobu odstávky zařízení na instalaci sond
injektoru na pouhý jeden den!

K dispozici jsou jednotky k zapůjčení pro otestování této technologie. Toto
je zajímavé stejně jako v mnoha případech, kdy stávající ESP je ve
špatném stavu a zákazník má k dispozici širokou řadu dodatečně
instalovaných doplňků. Testovací jednotka dokáže rychle ukázat potenciál
stávající řídicí jednotky ESP a mechanického systému.
TENTO TEST JE PROTO DŮLEŽITÝM NÁSTROJEM
K MINIMALIZACI INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA
DODATEČNOU INSTALACI.

H2O
Kondenzace

H2SO4
slabý vodivý film

Částice aerosolu

Dávkování SO3

SO3

Kondicionování spalin společnosti Pentol je jednoduchým a spolehlivým
způsobem k optimalizaci účinnosti ESP. S podílem na trhu 100 % v
Evropě nabízíme tu nejlepší dostupnou technologii ke splnění legislativy
pro emise částic a snižování přenosu prachu do jednotky vedení spalin
(FGD), zvyšování kvality sádry a snižování nákladů na úpravu odpadních
vod.

Kondicionování spalin společnosti Pentol má více nebo méně stejný
účinek jako budování dodatečného pole ESP. Samozřejmě bez potřeby
prostoru. A bez změny systému potrubí ve vašem provozu. A za zlomek
nákladů.
Kondicionování spalin společnosti Pentol omezuje tuhé
emise …
vstřikováním SO3 do proudu spalin
snižováním odporu spalin
zvyšováním účinnosti vašeho ESP
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ZMĚNA ODPORU SPALIN

aby bylo možné ESP provozovat na úrovni jeho konstrukčního bodu

<10 mg/Nm³

Nízký obsah oxidu siřičitého
Převod (SO2) na oxid sírový (SO3) s
nízkou účinností

120 °C

ESP

200 °C
Nízký
obsah síry
(S) v uhlí

ESP
FGC

Sběrné desky s vysokým
zatížením prachem

Částice se
slabým vodivým
filmem H2SO4

procházející
elektrickým polem

E

E

1010Ω/cm

E

1012 Ω/cm
Kondicionování

E

Vedení
spalin

Tuhé emise

Elektrostatický lapač prachu
(pohled shora)

Spaliny mají elektrický odpor, který je vytvářen pomocí
elektrostatického lapače prachu (ESP). Tento ESP vytváří obrovské
elektrické pole, kde je prach zachycován na velkých ocelových deskách.
Rychlost zachycování závisí na odporu spalin. Uhlí s nízkým obsahem
síry má obvykle sklon vytvářet spaliny s vysokým odporem. ESP
nedokáže vytvořit elektrické pole, které bude dostatečně silné pro
zachytávání částic s vysokým odporem, což povede k emisím vyšším než
obvykle nebo proražení ESP při vysokém zatížení.

Kondicionování spalin společnosti Pentol přidává ke
spalinám malé množství SO3. ESP, který je dostatečný pro
snižování odpor spalin, dokáže nyní zachycovat prach správně a běží na
úrovni své konstrukční kapacity. Změna druhu uhlí je snadnější, protože
obsluha dokáže jednoduše zvyšovat nebo snižovat vstřikování SO3, což
odstraňuje potřebu míchání různých typů uhlí.

Začátek zpětné koróny

Silná zpětná koróna

Proud l/mA

Normální provoz

Napětí U/kV

Výstupní
vodiče

dU2

dU1

Sběrné
desky

0,5 x mezera
vedení

VYVARUJTE SE ÚČINKU ZPĚTNÉ KORÓNY PŘI ZACHYTÁVÁNÍ PRACHU
SO3 je obrovsky důležitý, protože se přirozeně spojuje s vlhkostí ve
spalinách se vznikem kyseliny sírové. Kyselina sírová okamžitě reaguje
s částicemi spalin, aby došlo k vytvoření slabého vodivého filmu, který
v konečném důsledku snižuje odpor spalin.
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S lapačem prachu pracujícím na úrovni jeho konstrukční účinnosti jsou
vytváření jisker a zpětná koróna úplně odstraněny, což prodlužuje
životnost lapače prachu a umožňuje obsluze provozovat lapač prachu při
jmenovitém proudu.

SNIŽOVÁNÍ ODPORU SPALIN
Proč je to tak důležité?

Odpor spalin je důležitým parametrem pro navrhování elektrostatických
lapačů prachu a určování jejich velikosti.
Z ekonomických důvodů je třeba drahé filtry navrhovat co nejmenší, což
omezuje typy uhlí, které lze používat.

1013

Každý typ uhlí nebo směs typů uhlí má svou vlastní hodnotu odporu
spalin, podle které lze předpovídat, jak tento typ uhlí nebo směs typů uhlí
ovlivní ESP.
Kondicionování spalin společnosti Pentol udržuje odpor spalin
v provozním rozsahu dobrého lapače prachu a umožňuje dosahovat
trvale nízkých emisí s širokým rozsahem typů uhlí nebo směsí typů uhlí.

Bez kondicionování
10

12

Velikost jednotky pro kondicionování spalin se volí na základě kvality
uhlí, výstupní teploty plynu a konstrukce ESP.

Odpor Ω/cm

5 ppmv SO3

10 ppmv SO3
1011

Provozní rozsah dobrého lapače
prachu
1010
Normální rozsah výstupní teploty kotle

109
100 °C 200 °C

300 °C

Úrovně mezi 1010 a 1011 ohmy/cm.

7

PŘÍKLAD

dodatečné instalace v německé elektrárně.

Tento příklad ukazuje nasazení jednotky FGC v německé elektrárně.

Tento konkrétní kotel měl určité problémy se spalováním, což
vedlo k velmi vysokým emisím za 2 paralelními ESP.
Aby se tento problém vyřešil, byl ke stávajícím ESP zabudován
v sérii třetí filtr.
Naneštěstí, vzhledem k povaze uhlí a vysokému odporu popela
nebyl třetí filtr při čištění spalin příliš účinný, a do FGD vstupoval
prach v koncentraci přibližně 240 mg/Nm3.

Před instalací technologie FGC byl mezi stávající ESP a jednotku FGD
nainstalován třetí ESP.
24, 6. 2004
464 mA
528
52 mg /Nm³ prach

724 mA

Tato velmi vysoká koncentrace prachu vede k vyvolávání
několika problémům:

1192 mA
239 mg/Nm³ prach

998 mg/Nm³ prach

1.Systém FGD se rychle znečišťoval a musel
se vždy po 5 týdnech čistit, což mělo za
následek pravidelné odstávky a ztrátu
výroby energie.

Nicméně, emise byl pro FGD příliš vysoké (> 200 mg/Nm3), což si
vynucovalo vždy po 5 týdnech odstávku kotle, aby bylo možné jednotku
FGD vyčistit.

2.Růst částic sádry byl omezen, což zvyšovalo
vlhkost sádry a částice spalin zachycované
v FGD snižovaly bělost sádry. V důsledku
toho sádra nemohla být prodávána, ale
namísto toho musela být likvidována.
3.Tuhé emise za FGD překračovaly limit emisí.
Společnost Pentol provedla test tohoto kotle s jednou z našich
mobilních jednotek pro kondicionování spalin (FGC). Po
pouhých několika dnech provozu koncentrace prachu za ESP již
koncentrace prachu nepřekračovala hodnotu 39 mg/Nm3
a nakonec se stabilizovala na < 20 mg/Nm3. Během několika
dnů a s menší investicí byly 3 body uvedené výše vyřešeny
a zkušební jednotka se již nikdy nevrátila a náš zákazník se
rozhodl FGC vybavit pět dalších kotlů.

Po instalaci systému kondicionování spalin
Pouze několik hodin po spuštění systému FGC emise před FGD klesly
z 240 mg/Nm3 na < 40 mg/Nm3. Filtr se vyčistil za několik hodin a až do
konce provozu tohoto kotle (přibližně o 10 let později) jednotka FGC
běžela trvale bez jakéhokoliv přerušení.

13, 7. 2004
540 mA

126 mg/Nm³ prach

1058 mA

39 mg/Nm³ prach

4 mg/Nm³ prach
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1217 mA

ZHODNOCENÍ SÁDRY
namísto její likvidace s určitými náklady.

Provoz s
jednotkou
SO3

15

80

75

Bělost sádry / %

10

70

Nečistá křehká struktura

5

65

60

Kvalita nedostatečná
pro prodej

Denní průměr: Prach v komíně / mg/Nm³

Provoz
bez jednotky
SO3

Čistá stabilní struktura

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ČERVEN

Ve většině zemí si překračování limitu emisí vynucuje omezení výroby
energie jednotkou. Odstranění těchto výrobních ztrát vrátí náklady na
kompletní jednotku FGC společnosti Pentol během několika dnů. Z tohoto
důvodu má společnost Pental k dispozici mobilní jednotky k zapůjčení na
testování bez ohledu na to, jak naléhavá potřeba vznikne.

ČERVENEC

U provozů vybavených FGD, které svou sádru prodávají, existuje
podobná situace s dostupností FGD. Jestliže systém FGD je znečištěn
prachem, pračky se musí pravidelně čistit a částice prachu brání v růstu
částic sádry, což má za následek šedou, vodnatou sádru o nízké kvalitě.
Díky systému kondicionování spalin společnosti Pentol se bělost a vlhkost
sádry snadno zlepší tak, aby splňovala specifikace vašich zákazníků.

FGD

Odsiřování
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MUSÍME SE SPOJIT
OSOBNĚ.

1

Kontaktujte společnost Pentol, abychom mohli zajistit první návštěvu ve vašem
provozu.

2

Společnost Pentol analyzuje charakteristiky
uhlí a kotle, aby mohla zvolit tu nejlepší
úpravu.

3

Na místě se stanoví bod dávkování a připraví se zařízení.

4

Společnost Pentol sestaví dokumentaci pro uvedení do provozu,
aby bylo možné zaznamenávat dlouhodobé a krátkodobé úspory.

5

Společnost Pentol měří výsledky dosažené díky úpravě a
pomáhá zákazníkovi v průběhu provozu.
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Victor Gomez,
vedoucí

«Kontaktujte mne – budeme
udržovat kontakt a pomáhat
našim zákazníkům
nepřetržitě dosahovat těch
nejlepších výsledků.»

prodeje

Na otázky týkající se funkce, podpory a prodeje odpovíme
prostřednictvím naší podpory online nebo e-mailu na adrese
sales@pentol.net, co nejrychleji.
Každá elektrárna je jedinečná. Zjistili jsme, že žádné dva kotle si nejsou
podobné, a že s každým zákazníkem je třeba jednat individuálně.
Těšíme se na výzvy vyplývající z vaší individuální situace a na setkání
s vámi!
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Nad úpravou se nepřetržitě udržuje dozor.

JE TOTO VŠE, CO
SPOLEČNOST PENTOL
DOKÁŽE DĚLAT?
Také se doporučuje

je mobilní
Monitor
jednotka
pro
kontrolu
emisí SO3,
SO3
která poskytuje spolehlivá data.

Přísada pro
ochranu proti vzniku strusky
s dávkovací jednotkou pro vozíky

PentoMag®2500

pro dodávku uhlí.
PentoMag 2550 je přísada pro omezování vzniku strusky v kotli. Jestliže
vás trápí spečené zbytky usazeného popela nebo kolem hořáků, tato
přísada vám pomůže zvýšit dostupnost a účinnost.

Poskytování údajů o SO3 umožňuje provozovateli spalovat palivo
nejúčinnějším způsobem a minimalizovat korozi zařízení a omezovat
kyselé úniky do životního prostředí.

Pro optimalizací uhelných elektráren

Společnost Pentol vyvíjí produkty a služby
pro energetický průmysl.
Naším cílem je pomáhat našim zákazníkům snižovat emise a zvyšovat
účinnost elektráren na spalování uhlí a topného oleje.
Společnost Pentol má za sebou více než 30 let úspěšných úprav kotlů
a těší se na čistší svět.
Požádejte naše pracovníky o prezentaci nebo školení.

Zaujali jsme vás?
Těšíme se na to, že se ozvete a budeme moci prodiskutovat jakékoliv
vaše dotazy osobně. Společnost Pentol má více než 100 jednotek
v provozu v Evropě a úspěšné reference z Asie, Středního východu
a střední Ameriky, a jsme pyšní na to, že s vámi můžeme sdílet naše
řešení!
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www.pentol.net

KONDICIONOVÁNÍ SPALIN
Pro uhelné elektrárny
Snižování emisí

Zabraňování znečištění
a usazování popela

Zvyšování účinnosti
Volitelné: přísada pro
ochranu proti vytváření
strusky PENTOMAG® 2550

PENTOL
Jednotka
FGC
PENTOL
Monitor SO3

Zvyšování
účinnosti ESP

Vyšší kvalita
sádry

PENTOL GmbH
Degussaweg 1 / P.O. Box 206 D79634 Grenzach-Wyhlen

Tel.: +49(0)7624300-0
Fax: +49(0)7624300-190

sales@pentol.net
www.pentol.net

