ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПРАХОВИ

Сепаратор за частици, предназначен за горивни камери на биомаса

Цел: Намаляване на емисиите на прахови частици
от малки и средни горивни инсталации
През последните десетилетия замърсяването на въздуха
чувствително намаля. Проблем обаче остават праховите
частици, които се отделят не само от автомобилния
транспорт, но и при горенето на дървесина, чийто дял на
замърсяване е 25 процента*.
Междувременно са приети голям брой правила за
строги ограничения върху емисиите на прах. В Щутгарт
дори е възможно да се забрани отоплението на твърдо
гориво.
Праховите емисии обаче чувствително се намаляват
чрез поставянето на филтри за прахови частици.
* за 2010 г. в Германия
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Дървесина –
най-древният източник на топлина...
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От хилядолетия хората използват огъня за приготвяне на
храна, отопление или топене на метали. Първоначално
дървесината е използвана като гориво заедно с треви и
листа. С навлизането на индустриализацията през 19-и век
обаче нарастващите енергийни нужди се покриват във все
по-голяма степен чрез използване на въглища и нефт.
Растящите цени на изкопаемите горива и осъзнаването, че
един ден запасите от нефт и въглища ще се изчерпят, водят
до все по-голямото търсене на възобновяеми енергийни
източници. С най-голям дял от възобновяемите енергийни
източници е биомасата – 50 процента.

Използването на дървесина за производство на топлина
обаче вреди на климата и околната среда: Наистина,
при производството на енергия от биомаса се отделя
значително по-малко от вредния за климата CO2, отколкото
при изгарянето на изкопаеми източници на енергия, но
затова пък точно нивата на праховите емисии са доста повисоки от тези при горенето на газ и нефт.
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Прахови частици

Емисии на PM 2,5 – в Германия през 2010 г.
9%

Като естествена съставка на въздуха прахът е навсякъде.
По-фините частици във въздуха се наричат суспендирани
частици. Вследствие на малките си размери те летят постоянно из атмосферата и остават с дни и седмици, преди да
бъдат отмити от валежите.
Праховите частици се отделят основно при всички нефилтрирани процеси на промишлено горене (в индустрията,
стопанските дейности, електроцентралите, домакинствата,
транспорта).
В основата на дефиницията за праховите частици е залегнал National Air Quality Standard for Particulate Matter
(наричан съкратено PM стандарт) на USEPA (Американска
агенция за опазване на околната среда). Съгласно дефиницията на EPA, формулирана през 1987 г., праховите частици
са всички съдържащи се в общия прах частици, чийто аеродинамичен диаметър е под 10 μm.
Според направена от Световната здравна организация
(СЗО) оценка на влиянието на праховите частици върху здравето повишеното ниво на фини прахови частици
PM 2,5 е свързано с тежки последствия за здравето. Те
варират от дихателни нарушения, като кашлица, през все
по-чести астматични пристъпи, до рак на белите дробове.
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Наред с това се приема, че последствията са свързани и със
сърдечно-съдови заболявания (напр. сърдечен инфаркт),
които могат значително да съкратят продължителността на
живота.
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf.)

Състав на
суспендираните
прахови частици

Групиране на праха според големината на частиците, инхалиране
Суспендирани прахови частици

Едър прах

Суспендирани
прахови
частици

Ултрафин прах
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При филтрите за по-големите горивни камери като площ
за улавяне на праховите частици служи не стената, а специални прахоуловители. Почистването е абсолютно автоматизирано – или с вода (филтър AL-Top и филтърни
кутии), или механично чрез вибрация (филтърна кутия S и
филтърна кутия SZ).

8

02 При филтъра
OEKOTUBE електрод
с високо напрежение
освобождава електрони,
които вследствие на
електростатичните сили
се отвеждат към стените
на пещта.

03 Електростатичните
сили отвеждат електро
ните към стените на пещта.
Тези електрони зареждат
праховите частици, които
също се отвеждат към
стените.

04 Праховите частици
се събират и втвърдяват,
натрупвайки се във
формата на едри люспи.
Тези наслагвания
се отстраняват при
почистването на комина.

ЕЛЕКТРОДИ
ЕЛЕКТРОДИ

Праховите частици, отделящи се при горенето на дървесни пелети, стърготини и трески, попадат заедно с отработените газове в тръбата за отвеждането им. Във филтъра
OEKOTUBE от електроди с високо напрежение се освобождават електрони, които електростатичните сили отвеждат към стените на пещта. Тези електрони зареждат
праховите частици, които също се отвеждат към стените
на пещта. Там праховите частици се събират и втвърдяват,
натрупвайки се във формата на едри люспи. Тези наслагвания се отстраняват при периодичното почистване на
комина.

ЕЛЕКТРОДИ

Филтрите за прахови частици на Schräder се основават на
електростатичния принцип:

01 Праховите частици
се отвеждат заедно с
въздушния поток през
изпускателната тръба.

ЕЛЕКТРОДИ

Филтри за прахови
частици: Принципът

Още от древността е известно, че определени материали, като например кехлибар (на гръцки: електрон), след
натриване с кърпа или кожа привличат прахови частици.
Този принцип е описан от Талес от Милет още през 550 г.
пр.н.е.

Праховите частици полепват по улавящата ги повърхност и по електрода.
С нарастването на праховото наслагване по електрода чрез интелигентното
регулиране на електрическите величини се поддържа постоянно улавяне.
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Подходяща филтърна система за всеки вид пещ
Schräder предлага различни модели за диапазон на номиналната мощност от 4 до 1 200 kW:

OEKOTUBE

OekoTube е подходящ за горивни камери с мощност до 50 kW, следователно най-вече за единични пещи, камини, камери за камини,
кахлени печки и печки с пелети. Монтажът се извършва много бързо:
OekoTube се инсталира на изхода на изпускателната система. Необходимо е само свързване към електрическата мрежа за захранване
на филтъра.
OekoTube се е доказал в продължение на години. Технологията, разработена и утвърдила се във времето, гарантира безотказна експлоатация: При разгарянето уредът се включва чрез температурен датчик.
След това уредът автоматично превключва в режим на изчакване, в
който изразходва по-малко от 1 ват.

Предимствата на OekoTube:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Висока степен на улавяне: до 85%
За единични пещи с мощност до 50 kW
Температури до 400° C
Без загуба на теглителна сила или налягане
За нови инсталации или за дооборудване
Лесен монтаж
Голяма наличност (кратки срокове за доставка)
Изгодно съотношение между цена и качество
Ниски разходи за поддръжка и експлоатация
Без почистване в жилищното помещение
Автоматичен режим на работа
Здрава конструкция
Без износващи се части
Конструктивно одобрение, издадено
от Германския институт по строителни технологии
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OEKOTUBE-inside

OekoTube-inside се отличава от OekoTube единствено по мястото на
монтаж: Oeko-Tube-inside се монтира не на изхода на комина, а като
свързващ елемент между котела и изпускателната система в котелното помещение. Доставя се като готов модул, поради което отпада
подреждането на електродите. Изолаторът е отделен от електрониката за управление. Електрониката за управление се монтира на стена
в близост до филтъра.
Пружинното окачване на изолатора и гъвкавите електроди позволяват камерата да се почиства с метла, без да се демонтира. За целта е
достатъчно да се предвиди отворът за почистване да е в близост до
OekoTube-inside.

Предимствата на OekoTube-inside:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Висока степен на улавяне: до 85%
За единични пещи с мощност до 70 kW
Температури до 250° C
Без загуба на теглителна сила или налягане
За нови инсталации или за дооборудване
Монтаж в котелното помещение
Голяма наличност (кратки срокове за доставка)
Изгодно съотношение между цена и качество
Ниски разходи за поддръжка и експлоатация
Лесно почистване на комина:
Не се налага демонтиране на електрода.
• Автоматичен режим на работа
• Здрава конструкция
• Без износващи се части
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AL-TOP

Филтър AL-Top на Schräder е електростатичен апарат за улавяне на
прахови частици, предназначен за горивни камери на биомаса с
мощност до 300 kW. Улавят се до 80 процента от праховите частици.
Праховите частици, отделящи се при горенето на дървесни пелети,
стърготини и трески, се зареждат електростатично при постъпването
си в AL-Top и полепват по филтъра. Наслагванията по филтъра се почистват напълно автоматично чрез напръскването му с вода, поради
което отпада нужното за другите видове електрофилтри периодично
почистване и изхвърляне на праха.

Университет Отаго, град Дънидин в Нова Зеландия: Тук се произвежда
топлина с котел на дървесни стърготини. Филтърът AL-Top на Schräder
свежда до минимум емисиите на прахови частици от отоплителната
централа.

12

ФИЛТЪРНА КУТИЯ

Филтърната кутия е подходяща за горивни инсталации с мощност в
диапазона от 300 до 600 kW. Електростатичният апарат за улавяне на
прахови частици се монтира директно зад свързването на горивната
камера към изпускателната система. Той се отличава с правоъгълната
си и компактна конструкция. Вътрешността на филтъра се почиства
напълно автоматично. Отделните модули имат дюзи, които пръскат
вода за отстраняването на наслагванията от прахови частици. Интервалът на почистване се определя в зависимост от интензивността на
използване на котела, както и от качеството на горивото. Това гарантира безотказна експлоатация.

Хотел Los Jameros Playa, остров Ланзароте: Два котела на пелети при
обичайно потребление и газов котел за пикови натоварвания гарантират
снабдяването с топла вода на обекта. Филтърната кутия на Schräder 4K 300
се грижи за чистотата на въздуха.
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ФИЛТЪРНА КУТИЯ-S

Във филтърна кутия S, която се предлага в изпълнение за мощност до
400kW, отделящите се от котела газове първоначално се подреждат
по циркулационните си свойства и от входящата тръбна връзка се отвеждат надолу през байпаса. Те преминават през тръби от неръждаема стомана, където се извършва както електростатичното зареждане,
така и улавянето на праховите частици. Почистените по този начин
отработени газове достигат до комина. В зависимост от горивото, както и от състоянието и обслужването на горивната камера, степента на
улавяне е между 80 и 90 процента. При филтърна кутия S електродите и улавящите повърхности се почистват автоматично посредством
вибрационен механизъм (сухо почистване). По време на процеса на
почистване прахът пада в събирателен резервоар.
Модулните елементи с напрежение от 100 kW могат
да се монтират директно
на мястото на използването им („стандартен размер
на входа“). Това позволява
филтърна кутия S да се използва и за дооборудване.
През отворите за почистване и ревизионните отвори
може безпроблемно да се
извършва почистване и
дейности по поддръжка. Замърсеният улавящ модул може да се смени
само за няколко минути с подготвен
с нови електроди модул. Това чувствително скъсява прекъсванията.
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ФИЛТЪРНА КУТИЯ-SZ

Филтърна кутия SZ е модулно изграден прахоуловител за по-големи
горивни камери на твърдо гориво. Филтърна кутия SZ комбинира два
утвърдени принципа на улавяне: Пред електростатичния сепаратор
за частици е включен циклон.
Изключителното оформление и отличното поведение на потока във
вътрешността на филтърна кутия SZ са резултат от компютърни симулации при разработването. Димните газове най-напред се превеждат
през циклона, който улавя грубия прах.
В модула по-нататък по-малките прахови частици се зареждат електростатично чрез електродите и се отделят. Почистването на електродите и улавящите повърхности се извършва автоматично посредством вибрационен механизъм. Както и при филтърна кутия S, прахът
пада в събирателен резервоар.
Тъй като грубият прах се улавя още в първия модул, значително се
разреждат интервалите за почистване и поддръжка на електростатичния модул.
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От 80-те години Schräder разработва и произвежда тръ-

По отношение на енергийната ефективност Schräder за-

би за отвеждане на отработени газове от неръждаема

лага на оползотворяването на топлината от димните га-

стомана и днес е един от водещите производители на ко-

зове. Огромният потенциал от технологична топлина, от-

минна техника от неръждаема стомана в Германия. През

деляна при процеси в индустрията и стопанската дейност,

2008 г. Schräder повдига темите за чистотата на въздуха

далеч не се оползотворява. Първите, които осъзнават и се

и енергийната ефективност. Днес в продуктовата гама са

възползват от възможностите за икономии, са лидерите в

включени и филтри за фин прах и топлообменници.

съответните отрасли.

С разработените от Schräder филтри за фин прах, пред-

Още повече че инвестицията може да се възвърне само

назначени за горенето на дървесина, се постига намаля-

за една година. В момента за Schräder работят около

ване на праховите емисии с до 90%.

70 служители – в Камен (Северен Рейн-Вестфалия) и в
Бардина (Саксония).

Hemsack 11· 59174 Kamen
Tel.: +49 (0) 23 07/9 73 00-0
kamen@schraeder.com

Neue Siedlung 1 · 04509 Schönwölkau
Tel.: +49 (0) 3 42 08/7 41-0
badrina@schraeder.com

