Przedstawiciele Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. wzięli udział w 13-tej edycji
międzynarodowej konferencji poświęconej aktualnym problemom budowy i
eksploatacji kotłów w Szczyrku. Organizatorem konferencji jest Politechnika
Śląska.
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Sprawność

Minimum
techniczne

Gorąca
rezerwa

93.7 %

81.7 %

Temperatura wody zasilającej

80 °C

Temperatura pary tp

> 280 °C

<260 °C

Strumień pary mp

7 t/h

1.15 t/h

Wylot z komory paleniskowej t”

738 °C

450 °C

Przed ECO

278 °C

235 °C

Za ECO

82 °C

80 °C

Temperatury spalin

Szczególną uwagę poświęcono problematyce cyrkulacji naturalnej i ryzyku jej zaniku
przy niskich obciążeniach

Strumień ciepła przejęte
2
przez parownik (W/m )
otrzymano z obliczeń CFD

Zastosowana metodologia polega na podziale
każdego z ekranów na pionowe kontury i
poziome sekcje. Każda z wyszczególnionych
stref jest ogrzewana znanym strumieniem
ciepła.

Gęsta siatka z obliczeń CFD

Założono, że w obrębie pojedynczego
pionowego konturu, wszystkie rury mają
jednakowe opory liniowe i miejscowe.
Zmiennymi niezależnymi w systemie są
strumienie masowe w każdym z konturów
Rzadka siatka – obliczenia cyrkulacji

Wygenerowany zostaje układ równań na
całkowity spadek ciśnienia w każdym z
konturów cyrkulacyjnych

T

q set

Prędkość wody (m/s) na wlocie do prawego
ekranu dla minimum technicznego.

Prędkość wody (m/s) na wlocie do
prawego ekranu dla gorącej rezerwy.

Niskie prędkości korespondują z niskimi wartościami strumienia ciepła.
Jednak nawet w warunkach gorącej rezerwy prędkości te pozostają wyższe
niż 1 m/s co pozwala uznać niewielkie ryzyko przegrzania rur parownika
wynikające z zastoju czynnika w konturze.

