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Obiekt referencyjny:

W grudniu 2016r. firma EKOZUB Sp. z o.o. wykonała i uruchomiła „Instalację

pneumatycznego rozpulchniania węgla w zbiorniku kotła OP-140 nr 3 w SEJ S.A. Odział

Zofiówka. Instalacja składa się z sześciu sztuk generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8.

Dzięki pracy w pełnej automatyce generatorów został rozwiązany problem systematycznego

podawania paliwa do kotła oraz równomiernej pracy turbiny na stałym obciążeniu.



Bunkier kotła OP-140 podzielony jest na trzy części. Pod każdym lejem zabudowany jest podajnik

ślimakowy, który przesuwa węgiel do młyna. Bunkier jest uzupełniany najczęściej trzy razy w ciągu

doby. Ilość jednorazowego napełniania mieści się w granicach 150÷200 ton. Bunkier składa się

z trzech lejów. Podczas normalnej eksploatacji pracują dwa młyny węglowe, a trzeci stanowi

rezerwę. Wysokość bunkra to około 12m. Pochylenie ścian bunkra jest stosunkowo duże, ale nawet

taka budowa przy gorszej jakości paliwa nie zabezpiecza przed występowaniem problemów

z zawieszaniem się węgla. Na omawianym bunkrze najczęściej występują tzw. „studnie” – bez

zewnętrznej ingerencji jest w stanie się utworzyć otwór o średnicy około 1 metra od dołu bunkra do

prawie samej góry. W takich sytuacjach obsługa bloku musiała długimi lancami udrażniać zalegające

paliwo. Często też ściany bunkra w jego dolnej części były obijane ręcznie młotami. Celem instalacji

„rozpulchniania” jest utrzymanie ciągłości podawania paliwa do młynów, a tym samym do kotła.

Dotychczas stwarzało to duże problemy eksploatacyjne dla Użytkownika kotła i zarazem całego bloku

energetycznego. Częste zawieszanie się węgla w bunkrze powodowały spadki mocy na turbinie, które

na bieżąco są rejestrowane. Ograniczenia w podawaniu paliwa powodowały duże zawirowania

w pracy turbiny, a jednocześnie pociągały za sobą skutki finansowe ze zmniejszonej mocy

elektrycznej. Na bunkrze zostało zabudowanych sześć sztuk generatorów fal uderzeniowych

GFU-24/8 zasilanych sprężonych powietrzem. Na każdym leju umieszczone zostały dwa generatory,

a wylot został dodatkowy rozdzielony na dwie części celem zwiększenia obszaru działania.

Generatory zostały umieszczone na najbliższych podestach obsługowych, gdyż mogą one być

oddalone od docelowego miejsca działania fali o kilkanaście metrów bez wpływu na siłę działania.

W związku z dużym zapotrzebowaniem kotła w paliwo oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją

w bunkrze generatory działają z dużą częstotliwością mieszczącą się w granicach 5÷6 minut.

Pracująca instalacja „rozpulchniania” w znacznym stopniu usunęła problem przerw w dostawie

paliwa do młynów węglowych, cały blok pracuje dużo bardziej stabilnie oraz prawie zniknęły

przerwy w podawaniu paliwa do całego układu energetycznego.
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Formy zawieszania się materiałów sypkich 

w bunkrach i zasobnikach.

Instalacja generatorów fal uderzeniowych do usuwania 

nawisów w bunkrach.


