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Wymiana ciepła w przegrzewaczu grodziowym 
z uwzględnieniem zanieczyszczeń popiołowych

Heat transfer in platen steam superheater  
with ash deposits

W przypadku opalania kotłów węglem, stosunkowo mała 
ilość popiołu powoduje problemy z odkładaniem się zanieczysz-
czeń na ich powierzchniach ogrzewalnych [1,2]. Żużel i osady 
popiołowe odkładają się zazwyczaj na ścianach komory pale-
niskowej oraz przegrzewaczach grodziowych. Mogą odkładać 
się równomiernie na całej powierzchni ogrzewalnej kotła lub 
lokalnie, tworząc często nawisy o dużej masie. Zmusza to użyt-
kowników kotłów do częstego oczyszczania ścian komór paleni-
skowych i rur przegrzewaczy. W obszarze wyższych temperatur 
spalin popiół ulega stopieniu i odkłada się jako żużel na rurach 
przegrzewacza grodziowego. 

W przypadku niższej temperatury spalin zanieczyszczenia 
popiołowe są sypkie lub spieczone. Zanieczyszczenia przegrze-
waczy zmniejszają nie tylko strumień ciepła przepływający od 
spalin do rur, ale także powodują większy spadek ciśnienia na 
drodze przepływu spalin, przyczyniając się do większego zu-
życia energii przez wentylator wyciągowy spalin. W przypadku 
zanieczyszczania powierzchni przegrzewaczy temperatura pary 
przegrzanej za poszczególnymi stopniami przegrzewacza spa-
da, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszania strumieni masy 
wody wtryskiwanej do schładzaczy pary. Następuje również 
wzrost temperatury spalin za poszczególnymi stopniami prze-
grzewacza oraz obniżenie sprawności kotła.

Problem zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych 
nabrał jeszcze większego znaczenia z uwagi na konieczność 
współspalania biomasy w kotłach energetycznych opalanych 
pyłem węglowym lub fluidalnych. Zgodnie z zobowiązaniami 
przyjętymi przez Polskę udział energii ze źródeł odnawialnych 
powinien wynosić 20% w roku 2015 [3]. Monitorowanie stopnia 
zanieczyszczania ścian komory paleniskowej oraz powierzchni 
konwekcyjnych w trybie on-line możliwe jest dzięki opracowa-
nemu systemowi komputerowemu. Komputerowy układ do oce-
ny stopnia zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła 
pozwala na realizację obliczeń cieplno-przepływowych energe-
tycznego kotła parowego w trybie on-line. Rezygnując ze stałych 
cykli czasowych uruchamiania zdmuchiwaczy, częstotliwość 
włączania zdmuchiwaczy żużla i popiołu może być zoptymali-
zowana na podstawie wyznaczanego w trybie on-line rzeczywi-
stego stanu zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych kotła. 
Przyczynia się to do obniżenia zużycia wody i pary w zdmuchi-
waczach żużla i popiołu oraz zwiększenia trwałości rur przegrze-

waczy i ekranów kotła. Opracowany model matematyczny kotła 
parowego może zostać użyty również jako symulator pracy kotła. 
W artykule przedstawiony zostanie numeryczny model przegrze-
wacza grodziowego.

Modelowanie przegrzewaczy pary

Rozkłady temperatury pary, ścianek rur oraz spalin wyzna-
czone zostaną metodą bilansów elementarnych. Podstawą wy-
znaczenia ustalonych rozkładów temperatury czynników i ścia-
nek rur są równania bilansu energii zapisane dla obszaru kontro-
lnego. Do obliczeń  przyjęto  następujące założenia:
•	 prędkość	przepływu	spalin	i	pary	jest	stała	w	danym	prze-

kroju poprzecznym i równa wartości średniej,
•	 temperatura	spalin	i	pary	zmienia	się	tylko	w	kierunku	prze-

pływu tych czynników,
•	 wymiana	 ciepła	 między	 spalinami	 i	 parą	 zachodzi	 tylko	

w kierunku prostopadłym do osi rur,
•	 uwzględnia	 się	 spadek	 temperatury	 na	 grubości	 rur	 prze-

grzewaczy oraz przyrost temperatury w warstwie żużla lub 
popiołu na zewnętrznej powierzchni rur.

Przy sporządzaniu bilansu energii dla objętości kontrolnej 
przyjęto następujące oznaczenia:
nr  – liczba rur równoległych w całym przegrzewa- 

    czu,
 – strumień masy pary przepływający przez cały  

    przegrzewacz, kg/s,
 – strumień masy pary przepływającej przez jedną  

    rurę, kg/s,
nrząd – liczba rur w jednym rzędzie prostopadłym do  

    kierunku przepływu spalin,
 – strumień masy spalin przypadający na jedną  

   podziałkę o szerokości s1 i długości Lp, kg/s,

Strumień masy spalin przez jedną objętość kontrolną wy-
nosi:

(1)

mp = 
mprzeg 

nr

· 
· 

mprzeg 
· 

mspr = 
Δmsp 
nrząd

· 
· 
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Schemat obszaru kontrolnego dla rur przegrzewacza 
przedstawiono na rysunku 1.

Równanie bilansu energii dla pary

Bilans energii dla pary dla obszaru kontrolnego ma nastę-
pującą postać (rys. 1):

 (2)

Po uwzględnieniu, że średnie ciepło właściwe pary w prze-
dziale temperatury [Tp,j, Tp,j+1] określone jest wzorem:

 
(3)

równanie (2) można zapisać w następującej postaci:

 
(4)

gdzie:
 (5)

Przyjmując, że średnie ciepło właściwe pary można wyzna-
czyć ze wzoru: 

 (6)

równanie bilansu (4) przyjmuje postać:

 (7)

Z równania (7) wyznaczyć można temperaturę pary na wy-
locie z objętości kontrolnej:

 (8)

Po wprowadzeniu oznaczenia 

 (9)

i podzieleniu (8) przez mp cp, i otrzymuje się:

 (10)

gdzie N – liczba obszarów kontrolnych (komórek).
 
Należy zauważyć, że: Δx =  

Lr

N
   .

Symbol ΔNp,j+½ oznacza liczbę jednostek wymiany ciepła dla ob-
szaru kontrolnego o długości Δx .

Rys. 1. Schemat obszaru kontrolnego dla rur przegrzewacza

Rys. 2. Schemat szeregowego rozmieszczenia rur 
w przegrzewaczu, s1 – podziałka poprzeczna rozmieszczenia rur 

w pęczku (prostopadła do kierunku przepływu spalin),  
s2 – podziałka wzdłużna rozmieszczenia rur w pęczku (równoległa 

do kierunku przepływu spalin)

Rys. 3. Schemat przepływu czynników przez jedną rurę;  
mp - strumień masy pary przepływającej przez jedną rurę, 

 mspr - strumień masy spalin przypadający na jeden rząd rur 
równoległy do kierunku przepływu spalin

·
·

· –
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Równanie bilansu energii dla spalin

Równanie bilansu energii dla spalin przyjmuje postać:

 (11)

Przyjmując, że średnie ciepło właściwe dla spalin można 
wyznaczyć ze wzoru:

 
(12)

gdzie:

 (13)

równanie (11) można zapisać w postaci:

(14)

gdzie:
 (15)

Z równania (14) wyznacza się temperaturę spalin za danym 
rzędem rur:

 (16)

Po wprowadzeniu oznaczenia:

 (17)

i podzieleniu (16) przez msp cpsp, i otrzymuje się:

 (18)

gdzie: ΔNsp,i+½ oznacza liczbę jednostek wymiany ciepła dla ob-
szaru kontrolnego o długości Δx.

Wyznaczanie temperatury ścianki

Temperatura ścianki wyznaczona zostanie za pomocą me-
tody bilansów elementarnych. Przyjmuje się, że na powierzchni 
rur od strony spalin znajduje się warstwa żużla lub popiołu gru-
bości δz (rys. 4).

Podział ścianki rury i warstwy zanieczyszczeń na objętości 
kontrolne przedstawiono na rysunku 5.

Równania bilansu ciepła dla poszczególnych objętości kon-
trolnych mają następującą postać:

– węzeł 1

 (19)

gdzie: dc = (dw + dz) / 2 = rw + rz ,

– węzeł 2

                                                                                    ,   (20)

gdzie: ds = dz + δz = 2rz + δz ,

– węzeł 3

 (21)

· –

Rys. 4. Schemat ścianki rury z warstwą zanieczyszczeń 
na powierzchni zewnętrznej

Rys. 5. Schemat podziału ścianki rury i warstwy  
zanieczyszczeń na objętości kontrolne
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Równania (19) – (21) zostaną przekształcone tak, aby moż-
na je było rozwiązać metodą Gaussa – Seidela [4]:

 

(22)

 
(23)

 (24)

Równania (10), (18) i (22)–(24) wykorzystane zostaną do 
budowy modeli matematycznych poszczególnych stopni prze-
grzewaczy.

Model matematyczny przegrzewacza grodziowego

W celu przeanalizowania wpływu zanieczyszczenia prze-
grzewacza na temperaturę pary i spalin opracowany został 
na podstawie wyprowadzonych równań bilansowowych model 
matematyczny całego przegrzewacza. Przyjęto założenie, że 
na zewnętrznej powierzchni ścianek narastają osady popiołowe 
o jednakowej grubości. Temperatury spalin, ścianek i pary zosta-
ły wyznaczone przy wykorzystaniu metody objętości skończo-
nych. Poszczególne stopnie przegrzewacza zostały zamodelo-
wane jako krzyżowo-współprądowe lub krzyżowo-przeciwprądo-
we wymienniki ciepła. Jako przykład pokazano model matema-
tyczny przegrzewacza grodziowego (rys. 6 i 7). 

Przegrzewacz grodziowy jest wiszącym, czterobiegowym 
wymiennikiem ciepła. Składa się z czternastu grodzi umiesz-
czonych na wylocie z komory paleniskowej. Odległość miedzy 
poszczególnymi grodziami s1 = 0,52 m. Przegrzewacz grodzio-
wy jest krzyżowo-współprądowym wymiennikiem ciepła. Każda 
z grodzi składa się z trzynastu rur, przez które przepływa para 
przegrzana. Schemat podziału przegrzewacza grodziowego na 
objętości kontrolne pokazano na rysunkach 6 i 7.

Układ równań (10), (18) i (22)–(24) należy rozwiązać poda-
jąc warunki brzegowe: temperaturę pary wlotowej Tp,in  oraz tem-
peraturę spalin przed przegrzewaczem Tfe:

W1(1) = Tp,j and P1(I) = Tfe , I = 1, ..., N         (25)

Współczynnik wnikania ciepła na wewnętrznej powierzch-
ni rur αp i współczynnik wnikania ciepła od spalin do zewnętrz-
nej powierzchni rur αsp zostały wyliczone przy użyciu wzoru za-
wartego w [5]. Współczynnik wnikania ciepła od strony spalin 
αsp jest sumą konwekcyjnego αk i radiacyjnego αr współczynnika 
wnikania ciepła [6]:

αsp = αk + αr                                  (26)

αsp  – współczynnik wnikania ciepła od spalin do ścianki rury,  
    W/(m2K)

αr  – współczynnik wnikania ciepła przez promieniowanie (ra- 
   diacyjny współczynnik wnikania ciepła), W/(m2K)

αk  – konwekcyjny współczynnik wnikania ciepła, W/(m2K).

Wyniki

Przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonej dla prze-
grzewacza grodziowego pokazanego na rysunku 7. Obliczenia 
przeprowadzone były dla następujących danych: dz = 0.032 m,  
dw = 0.028 m, Tfe = 1147.4 oC, Tp,wlot = 374.7 oC, mp = 49.5 kg/s, 
msp = 66.4 kg/s. Zmierzony wzrost temperatury pary przy za-
nieczyszczonych powierzchniach przegrzewacza wynosi  
ΔTp =  66.6 K.

Rys. 6. Schemat podziału przegrzewacza grodziowego na 
objętości kontrolne

Rys. 7. Schemat przegrzewacza grodziowego: P1(I), P2(I), 
P3(I), P4(I), P5(I) – temperatura spalin, R11(I), R12(I), R13(I), … 
, R41(I), R42(I), R43(I) – temperatura zewnętrznej i wewnętrznej 

powierzchni ścianki oraz temperatura osadu popiołowego
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Na rysunku 8 pokazano wyniki symulacji. Widać, że gru-
bość warstwy zanieczyszczeń ma duży wpływ na temperaturę 
pary i temperaturę spalin. W przypadku dużych współczynników 
przewodzenia ciepła dla warstwy zanieczyszczeń λ wpływ ten 
jest znacznie mniejszy. Wraz ze wzrostem grubości warstwy za-
nieczyszczeń strumień ciepła przekazywany od spalin do pary 
rośnie. W przypadku, gdy współczynnik przewodzenia ciepła 
warstwy zanieczyszczeń jest niski, temperatura warstwy za-
nieczyszczeń znacząco wzrasta, co w rezultacie prowadzi do 
zmniejszenia wymiany ciepła między spalinami a parą.

Wnioski

Opracowany model matematyczny kotła pozwala na ana-
lizę zanieczyszczenia ścian komory paleniskowej i rur prze-
grzewacza pary. Może zostać użyty jako symulator pracy kotła 
parowego umożliwiający monitorowanie wpływu osadów po-
piołowych i żużla na działanie kotła. Przegrzewacz grodziowy 
zamodelowany został jako wymiennik krzyżowo-współprądo-
wy, bez wprowadzania założeń upraszczających, dzięki czemu 
otrzymane wyniki zbliżone są do rzeczywistych, zmierzonych 
w czasie pracy kotła.
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Rys. 8. Wpływ warstwy zanieczyszczeń zewnętrznej powierzchni ścianki przegrzewacza grodziowego na temperaturę pary (a), 
temperaturę spalin za przegrzewaczem grodziowym (b) oraz temperaturę zewnętrznej powierzchni ścianki  

i zmiany temperatury w warstwie zanieczyszczeń (c)
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