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A naliza term odynam iczna i ekonom iczna bloku w ęglow ego na ultranadkrytyczne param etry pary z turbiną pom ocniczą

Streszczenie
Celem pracy była ocena m ożliw ości dalszego podnoszenia sprawności wytwarzania energii
elektrycznej poprzez m odyfikację struktury bloku węglowego. Idea obiegu z upustowoprzeciw prężną turbiną pom ocniczą TP polega na przeniesieniu wszystkich upustów pary z
części SP turbiny do turbiny pom ocniczej, zasilanej z wylotu WP. Rozwiązanie to prowadzi
do zm niejszenia różnic tem peratur w podgrzewaczach regeneracyjnych i redukcji strat
zw iązanych z generacją entropii. Przeprowadzono obliczenia dla koncepcyjnego bloku na
zaaw ansow ane ultra-nadkrytyczne param etry pary o m ocy 900 M W dla konfiguracji z
pojedynczym i z podw ójnym przegrzew em wtórnym pary i turbiną pomocniczą. Dodatkowo
przeprow adzono analizę term odynam iczną dla innych konfiguracji bloku: z równoległym
i szeregow ym chłodzeniem skraplaczy oraz z zewnętrznymi schładzaczami pary w układzie
regeneracji. W pracy zaprezentow ano analizę pracy bloku przy zm ienionych warunkach
obciążenia. Przeprow adzono porów nanie różnych konfiguracji napędów pom py wody
zasilającej: elektryczny z częstotliw ościow ą regulacją prędkości obrotowej w konfiguracjach
2xSE oraz 3xSE, turbinę kondensacyjną oraz upustow o-przeciw prężną turbinę pomocniczą.
Dla rozpatryw anych konfiguracji bloku bez i z TP przeprowadzono analizę wpływu integracji
z instalacją w ychw ytu CO 2 m eto d ą mokrej absorpcji chemicznej MEA. Dla wybranych
konfiguracji bloku przeprow adzono analizę ekonomiczną. W prow adzenie do obiegu turbiny
pom ocniczej pozw ala nieznacznie podw yższyć sprawność wytwarzania energii elektrycznej,
ale także zm niejszyć jednostkow e nakłady inwestycyjne. W efekcie obieg z turbiną
pom ocniczą uzyskuje korzystniejsze wskaźniki ekonomiczne.

