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1. Въведение
Комбинираното производство на топлина и електричество (или
когенерацията, както често се използва в Европа и други части на света) е
едновременното производство на топлина и електричество от едно гориво.
Поради едновременното производство на топлина и електричество системите
за когенерация могат да доведат до подобряване икономията на гориво с над
20% и повишаване ефективността на цялостният процес над 60%
при
ефективно управление на съоръженията.
Съоръжение за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия е термична инсталация, в която отделената при изгаряне на горивото
енергия се отдава към междинен флуид, който може да бъде газообразен или
течен.
Нормално
този
междинен
флуид
изцяло
постъпва
към
електрогенериращите съоръжения, проектирани и монтирани по начин,
позволяващ една част от енергията да се използва от електрическите
генератори за производство на електрическа енергия и другата част да се
използва за производството на топлинна енергия за различни цели: използване
в индустрията, в топлофикационните системи на градовете.

2. Обект.
Топлофикация София е първата и най-голяма градска топлофикационна
система на Балканския полуостров, както
повечето топлофикационни
централи в България произвежда топлинна енергия за отопление и битово
горещо водоснабдяване едновременно с производството на електрическа
енергия за електрическата система. Разглежданият обект от системата
разполага с четири парни турбини с кондензатор по 30 MW и една парна
турбина с бойлер-кондензатор 66 MW, изградена регенаративна система от
подгреватели ниско и високо налягане, деаераторна система и други.
Парните турбини са най-разпространените инсталации за комбинирано
производство.Могат да се разделят на такива с регулируеми пароотнемания
или противоналягане. Регулируемите пароотнемания са промишлени и
топлофикационни. Промишленото пароотнемане отпуска пара за технологични
нужди на външни за централата потребители.Нуждите на битовите консуматори
в системата за топлоснабдяване се удволетворяват чрез подгряване на
мрежовата вода с пара от регулируемите топлофикационни пароотнемания.
Според НАРЕДБА No РД-16-267 - "Инсталация за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия" е съвкупност от
съоръжения, в които протича напълно едновременно процесът на комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия. С нея също се
регламентират изискванията, основните технически и производствени
показатели и начинът за определяне на количеството електрическа енергия,
произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
в зависимост от вида на технологичния цикъл.

3. Проблем
Режимите на работа на паротурбинните инсталации за комбинирано
производство са два :



Кондензационнен - не се отпуска топлина за външни потребители.
Топлофикационнен - характеризира се с отпускане на топлина на
външни за централата консуматори. Той е основен режим на работа
на паротурбинните инсталации за комбинирано производство.

Топлофикационният режим се разделя на:




Електрически график - произведената електрическа енергия не
зависи от изменението на топлинния товар, отпускан в
топлоснабдителната система. Този режим на работа е характерен
за паротурбинни инсталации от тип Т и ПТ.
Температурен график - произведената електрическа енергия зависи
от големината и параметрите на отпускания топлинен товар в
инсталации топ Р и ПР. Възможно е той да се реализира и при
отпускането на топлина от парни турбини с кондензатор – тип Т и
ПТ, като през част ниско налягане на турбината се пропуска
минимално количество пара, която е необходима за охлаждането на
крайните стъпала на парната турбина.

Въпреки че към настоящият момент топлофикационната система
обезпечава
безпроблемно
топлоснабдяването
на
присъединените
консуматори, при спазване на изискванията за необходимата сигурност и
експлоатационна надеждност, топлофикационните централи трудно реализират
положителен финансов резултат. Затова те трябва всекидневно да бъдат
управлявани оптимално с цел задоволяване както нуждите от топлинна така и
електрическа мощност.
4. Подход за решение на проблема.
В тази връзка е необходимо да се предприемат мерки за подобряване на
енергийната ефективност на паротурбинните инсталации.Три са основните
параметъра определящи режима на работа на топлофикационната система:




разходът на мрежова вода G,
температурата на водата в подаващата
температурата на водата обратната топломагистрала

Те водят до промяна на налягането на парата в регулируемите
пароотнемания на паротурбинните инсталации, а от тук и на производството на
електрическа енергия по комбиниран метод. В източника на топлина се
поддържа разходът и температурата на мрежовата вода в подаващата
магистрала, така че те да съответстват на топлинното потребление.

Температурата на мрежовата вода , която постъпва в източника на топлина е
неуправляем параметър, който зависи от потреблението на топлина в
системата за топлоснабдяване. Понижението на налягането на отвежданата
пара от регулируемото пароотнемане повишава специфичното производство на
електрическа енергия на базата на топлинно потребление, което подобрява
топлинната икономичност на енергопреобразуващата инсталация.
5. Планирани изследвания.
Идеята е да бъде разработен подход за определяне енергоефективния
режим на топлофикационната централа с цел енергията на вложеното гориво
да бъде максимално изразходвана за производството едновременно на
полезна комбинирана топлинна енергия и на високоефективна електрическа
енергия.
Чрез обработка на данните може да бъде постигнато изследване на
влиянието на отпускания топлинен товар на външни потребители,
температурата на мрежовата вода в подаващата и обратната топлинна
магистрала, топлинните баланси на регенеративните подгреватели,
електрическата мощност, разходът на условно гориво и др. Въз основа на
обработените данни могат да се направят математическо и симулационно
моделиране за изследване на паротурбинните инсталации.
6. Очаквани рeзултати.
На базата всички получени данни и стойности по време на изследванията:






Определяне на оптималното разпределение на топлинният товар
по критерий икономия на гориво при съвместна работа на
паротурбинни инсталации за комбинирано производство.
Трябва да бъде анализирано влиянието на външното и
вътрешното потребление на топлина върху ефективността на
комбинираното производство
Определяне на икономията на гориво за инсталацията на
комбинираното производство в зависимост от топлинния товар и
температурите на мрежовата вода в подаващата и обратната
магистрала.

