
Управљање процесомУправљање процесомУправљање процесом Управљање процесом 
сагоревања у котловимасагоревања у котловимасагоревања у котловима сагоревања у котловима 

блоковаблокова
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Зоран Стојановић, Милош Зоран Стојановић, Милош р ј ,р ј ,
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ПД Термоелектране „Никола ПД Термоелектране „Никола Д р р „Д р р „

Тесла“ Обреновац Тесла“ Обреновац 



ПРОЈЕКТНИ ПАРАМЕТРИПРОЈЕКТНИ ПАРАМЕТРИ

Н  Н  ТЕНТТЕНТ Б Б (2(2 620 МW620 МW) ) ђ    ђ    На На ТЕНТТЕНТ--уу Б Б (2(2 xx 620 МW620 МW) су) су уграђени  проточни уграђени  проточни 
котлови  торањске конструкције  котлови  торањске конструкције  следећихследећих
пројектних параметра:пројектних параметра:роје ара е рароје ара е ра
Продукција свеже паре  522,22 kg/s (1880t/h);Продукција свеже паре  522,22 kg/s (1880t/h);
Притисак свеже паре на излазу 186,5 bar;Притисак свеже паре на излазу 186,5 bar;р р у , ;р р у , ;
Температура свеже паре 540Температура свеже паре 540 оС;оС;
Продукција међупрегрејане паре 473,11 kg/s;Продукција међупрегрејане паре 473,11 kg/s;
Притисак  међупрегрејане паре 42 bar;Притисак  међупрегрејане паре 42 bar;
Температура међупрегрејане паре 540 оС;Температура међупрегрејане паре 540 оС;

ЛЛожиште котла је квадратног пресека 20 х 20ожиште котла је квадратног пресека 20 х 20m m 
висине 64 m  запремине 23000 m3висине 64 m  запремине 23000 m3висине 64 m, запремине 23000 m3.висине 64 m, запремине 23000 m3.



Вертикални пресек котлаВертикални пресек котлаВертикални пресек котлаВертикални пресек котла



Основно гориво за ложење котла је колубарски угаљ Основно гориво за ложење котла је колубарски угаљ р ј у р ур ј у р у
(лигнит) гарантоване топлотне вредности 6700 kЈ/kg, (лигнит) гарантоване топлотне вредности 6700 kЈ/kg, 
садржај влаге 47,8%, пепела 19%, сумпора 0,5%.садржај влаге 47,8%, пепела 19%, сумпора 0,5%.

Карарактеристике пепела за гарантовани угаљ су: Карарактеристике пепела за гарантовани угаљ су: 
температура синтеровања     1080 оС, тачка омекшавања температура синтеровања     1080 оС, тачка омекшавања 
1150 оС, тачка топљења 1345 оС.1150 оС, тачка топљења 1345 оС.

Угаљ који се довози у термоелектрану из копова Угаљ који се довози у термоелектрану из копова 
Колубара је Колубара је следећих особина:следећих особина:

    ћ ћ  5000  5000 9000 kЈ/k9000 kЈ/k-- доња топлотна доња топлотна моћ моћ -- од 5000 од 5000 додо 9000 kЈ/kg9000 kЈ/kg
-- садржај пепела садржај пепела –– од 12 доод 12 до 34%34%

ППрипрема рипрема угља се врши уугља се врши у осам вентилаторских млинова осам вентилаторских млинова 
типа N400.42типа N400.42.Млинови.Млинови преко својих горионика убацујпреко својих горионика убацују у 
самлевенисамлевени угаљ угаљ у ложиште. у ложиште. 

За остваривање номиналне снаге блока, са  угљем За остваривање номиналне снаге блока, са  угљем 
просечне топлотне вредности око 7000 kЈ/kg потребно је просечне топлотне вредности око 7000 kЈ/kg потребно је 
7 млинова у погону7 млинова у погону7 млинова у погону.7 млинова у погону.



Вентилаторски млин N400 42Вентилаторски млин N400 42Вентилаторски млин N400.42Вентилаторски млин N400.42



УУ раду котловског постројења се регулишу раду котловског постројења се регулишу 
следећи параметри:следећи параметри:

ККоличиноличинаа ваздуха за сагоревање  помоћу ваздуха за сагоревање  помоћу 
предкола вентилатора предкола вентилатора свежег ваздухасвежег ваздухапредкола вентилатора предкола вентилатора свежег ваздухасвежег ваздуха
ПодпритисакПодпритисак у ложишту помоћу предкола у ложишту помоћу предкола 
вентилатора димног гасавентилатора димног гаса
Количина напојне воде на улазу у котаоКоличина напојне воде на улазу у котао у у 
зависности од температуре паре иза зависности од температуре паре иза 
испаривача тј  задатог прегрејањаиспаривача тј  задатог прегрејањаиспаривача тј. задатог прегрејањаиспаривача тј. задатог прегрејања
Температура свеже паре на излазу из котла Температура свеже паре на излазу из котла 
помоћупомоћу три убризгавања три убризгавања уу р у рр у р
Темперетура међупрегрејане паре помоћу Темперетура међупрегрејане паре помоћу 
бифлукса и једног убризгавања бифлукса и једног убризгавања 



За старт блока користи се мазут и у ту сврху уграђена су За старт блока користи се мазут и у ту сврху уграђена су 
на котлу 16 горионика мазута  капацитета по 3 2 t/hна котлу 16 горионика мазута  капацитета по 3 2 t/hна котлу 16 горионика мазута, капацитета по 3,2 t/hна котлу 16 горионика мазута, капацитета по 3,2 t/h

Код ложења котла угљем ниске топлотне врдности Код ложења котла угљем ниске топлотне врдности 
(испод 6000 kЈ/kg) неопходна је употреба мазута за (испод 6000 kЈ/kg) неопходна је употреба мазута за (испод 6000 kЈ/kg) неопходна је употреба мазута за (испод 6000 kЈ/kg) неопходна је употреба мазута за 
подршку ватре да не би дошло до гашења. подршку ватре да не би дошло до гашења. 

Ложење котла угљем променљиве топлотне вредности Ложење котла угљем променљиве топлотне вредности Ложење котла угљем променљиве топлотне вредности Ложење котла угљем променљиве топлотне вредности 
отежава рад система регулације котла, што доводи и до отежава рад система регулације котла, што доводи и до 
одступања задатих вредности праметара паре. одступања задатих вредности праметара паре. 

Повећање номиналне снаге блокова ТЕНТ Б са 620 на Повећање номиналне снаге блокова ТЕНТ Б са 620 на 
670 MW захтева бољу организацију процеса сагоревања 670 MW захтева бољу организацију процеса сагоревања 
у ложишту котла и хомогенизован угаљ веће топлотне у ложишту котла и хомогенизован угаљ веће топлотне 
вредности.вредности.



ПОВЕЋАЊЕ СНАГЕПОВЕЋАЊЕ СНАГЕ БЛОКОВА ТЕНТ ББЛОКОВА ТЕНТ Б

Пројектом ЕКОПројектом ЕКО--РАМ, утврђено је да се снага РАМ, утврђено је да се снага 
блокова може повећати за 50 MWблокова може повећати за 50 MWблокова може повећати за 50 MWблокова може повећати за 50 MW..

Додатна снага се остварује повећањем Додатна снага се остварује повећањем рујруј
продукције паре за око продукције паре за око 88%.%.

Повећање снаге блока захтева и довођење у Повећање снаге блока захтева и довођење у Повећање снаге блока захтева и довођење у Повећање снаге блока захтева и довођење у 
котао веће количине горива, ваздуха и воде.котао веће количине горива, ваздуха и воде.

Остали жељени ефекти пројекта ЕКООстали жељени ефекти пројекта ЕКО--РАМ су:РАМ су:
-- повећање сигурности, расположивости, повећање сигурности, расположивости, 
поузданостипоузданостипоузданостипоузданости
-- енергетске ефикасностиенергетске ефикасности
-- смањење емисије NОx. смањење емисије NОx. јј



УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ САГОРЕВАЊА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ САГОРЕВАЊА ––
СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИСПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ

Уграђени усмеривачки елементи Уграђени усмеривачки елементи ––
жалузине на свим млиновимажалузине на свим млиновимажалузине на свим млиновимажалузине на свим млиновима
Уграђен систем за визуелизацију Уграђен систем за визуелизацију 
процеса сагоревањапроцеса сагоревања
Уграђен систем оптичких Уграђен систем оптичких Уграђен систем оптичких Уграђен систем оптичких 
пирометара пирометара 



УСМЕРИВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИУСМЕРИВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЖАЛУЗИНЕЖАЛУЗИНЕУСМЕРИВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИУСМЕРИВАЧКИ ЕЛЕМЕНТИ--ЖАЛУЗИНЕЖАЛУЗИНЕ

Уграђене су жалузине у каналима аеросмеше Уграђене су жалузине у каналима аеросмеше 
млинова  клапне секундарног ваздуха су млинова  клапне секундарног ваздуха су млинова, клапне секундарног ваздуха су млинова, клапне секундарног ваздуха су 
преподешене и добијени су следећи ефекти:преподешене и добијени су следећи ефекти:

Ватра у ложишту котла значајно је спуштена  Ватра у ложишту котла значајно је спуштена  Ватра у ложишту котла значајно је спуштена, Ватра у ложишту котла значајно је спуштена, 
активирана је решетка за догоревање и доњи део активирана је решетка за догоревање и доњи део 
ложишта;ложишта;
Температура у ложишту котла је уједначенија по висини  Температура у ложишту котла је уједначенија по висини  Температура у ложишту котла је уједначенија по висини, Температура у ложишту котла је уједначенија по висини, 
а на излазу из ложишта је нижа за 40а на излазу из ложишта је нижа за 40--70 оС;70 оС;
Размена топлоте кроз испаривач повећана је неколико Размена топлоте кроз испаривач повећана је неколико 
процената;процената;процената;процената;
Количина воде за убризгавањеКоличина воде за убризгавање је је смањена;смањена;
Проценат несагорелих честица у шљаци и пепелу Проценат несагорелих честица у шљаци и пепелу 
смањен је за око 0.5смањен је за око 0.5--1 %;1 %;смањен је за око 0.5смањен је за око 0.5 1 %;1 %;
Емисија NОx смањена је са 600 mg/Nm3 Емисија NОx смањена је са 600 mg/Nm3 
на 300на 300--360 mg/Nm3360 mg/Nm3..



ПРЕСЕК КАНАЛА АЕРОСМЕШЕПРЕСЕК КАНАЛА АЕРОСМЕШЕПРЕСЕК КАНАЛА АЕРОСМЕШЕ ПРЕСЕК КАНАЛА АЕРОСМЕШЕ 



УСМЕРАВАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИУСМЕРАВАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИ ЖАЛУЗИНЕЖАЛУЗИНЕУСМЕРАВАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИУСМЕРАВАЈУЋИ ЕЛЕМЕНТИ--ЖАЛУЗИНЕЖАЛУЗИНЕ



Систем камера за визуелизацију стања у Систем камера за визуелизацију стања у 
ложишту котлаложишту котла

Н  Н    ј     ј    8    8   На На сваком котлу је постављено сваком котлу је постављено по 8 камера и по 8 камера и 
то:то:
-- ччетири камере на нивоу доњих мазутних етири камере на нивоу доњих мазутних ччетири камере на нивоу доњих мазутних етири камере на нивоу доњих мазутних 
горионика кота 25m. горионика кота 25m. 
-- четири камере нчетири камере на коти 4m за визуелизацију а коти 4m за визуелизацију р рр р у јуу ју
зоне догоревања угља на ростовима.зоне догоревања угља на ростовима.
Слика са камера се преноси на монитор Слика са камера се преноси на монитор 
рачунара у командној сали  На основу рачунара у командној сали  На основу рачунара у командној сали. На основу рачунара у командној сали. На основу 
дигитализованог приказа стања у ложиштдигитализованог приказа стања у ложиштуу
котла и у зони догоревања угља на росту котла и у зони догоревања угља на росту у р у р уу р у р у
могућа је анализа температурног поља у било могућа је анализа температурног поља у било 
којој тачки посматрања камера.којој тачки посматрања камера.



Систем камера за контролу стања у ложиштуСистем камера за контролу стања у ложишту



Основни елементи опреме за видео надзор са Основни елементи опреме за видео надзор са 

пољем посматрањапољем посматрања



ПППриказ кПриказ комплетног система за видео надзоромплетног система за видео надзор



КАМЕРА ЗА НАДЗОР ПРОЦЕСА САГОРЕВАЊАКАМЕРА ЗА НАДЗОР ПРОЦЕСА САГОРЕВАЊАКАМЕРА ЗА НАДЗОР ПРОЦЕСА САГОРЕВАЊАКАМЕРА ЗА НАДЗОР ПРОЦЕСА САГОРЕВАЊА



Пирометарски систем за визуелизацију просторне Пирометарски систем за визуелизацију просторне 

расподеле температуре урасподеле температуре у ложиштуложишту

Систем се Систем се састоји од: састоји од: Систем се Систем се састоји од: састоји од: 
-- четиричетири двобојнадвобојна,,
-- два двоканална два двоканална 
нискотемпературнанискотемпературна,,
-- 24 једнобојна24 једнобојна
пирометрапирометрапирометрапирометра..
Рапоређени суРапоређени су на шест на шест 
нивоа (коте 33, 44, 54, нивоа (коте 33, 44, 54, 
60  63  73 )  60  63  73 )  60, 63 и 73m). 60, 63 и 73m). 



Визуелни приказ на монитору Визуелни приказ на монитору -- температурне температурне 

расподеле у ложишту котларасподеле у ложишту котла



ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК
Уградња жалузина у каналима аеросмеше млинова, Уградња жалузина у каналима аеросмеше млинова, 
система камера и пирометара на котлсистема камера и пирометара на котловимаовима блокова блокова 
ТЕНТ Б, остварена су побољшања која омогућују ТЕНТ Б, остварена су побољшања која омогућују 

ј   ј   б  ћ  ј   ј   б  ћ  поузданији и сигуранији рад блокова, повећање поузданији и сигуранији рад блокова, повећање 
енергетске ефикасности и смањење емисије штетниенергетске ефикасности и смањење емисије штетнихх
гасова.гасова.
Поред тога што систем камера и пирометара омогућава Поред тога што систем камера и пирометара омогућава Поред тога што систем камера и пирометара омогућава Поред тога што систем камера и пирометара омогућава 
праћење стања на росту, контролу пламена горионика, праћење стања на росту, контролу пламена горионика, 
мерењмерењее температура у попречном пресеку и по висини температура у попречном пресеку и по висини 
ложишта, даје и могућност управљања процесом ложишта, даје и могућност управљања процесом , д ј у у р р ц, д ј у у р р ц
саоревања.саоревања.
Добијањем информација о стању у ложишту котлова Добијањем информација о стању у ложишту котлова 
преко система камера и оптичких пирометара омогућено преко система камера и оптичких пирометара омогућено 
ј       ј       је управљање процесом сагоревања у ложиштима је управљање процесом сагоревања у ложиштима 
деловањем на уређаје и постројења ( жалузине, сихтер деловањем на уређаје и постројења ( жалузине, сихтер 
клапне, клапне секундарног и примарног ваздуха, клапне, клапне секундарног и примарног ваздуха, 
млинови, горионици мазута итд.).Наведени системи млинови, горионици мазута итд.).Наведени системи млинови, горионици мазута итд.).Наведени системи млинови, горионици мазута итд.).Наведени системи 
повећавају безбедност рада котлова при раду блокова са повећавају безбедност рада котлова при раду блокова са 
повећаном снагом, смањују број застоја блокова, повећаном снагом, смањују број застоја блокова, 
смањује се количине емитованих  смањује се количине емитованих  СО2, NOx у димним СО2, NOx у димним 
гасовимагасовима..



Уградња система камера и пирометара омогућила је Уградња система камера и пирометара омогућила је 
мање коришћење мазута за подршку ватре, мање мање коришћење мазута за подршку ватре, мање 
зашљакивање грејних површина котла  ниже зашљакивање грејних површина котла  ниже зашљакивање грејних површина котла, ниже зашљакивање грејних површина котла, ниже 
температуре излазних димних гасова, смањење температуре излазних димних гасова, смањење 
убризгавања у свежу и међупрегрејану пару.убризгавања у свежу и међупрегрејану пару.

Камере омогућавају контролу наслага на росту и Камере омогућавају контролу наслага на росту и 
предузимање мера за смањење удела несагорелих предузимање мера за смањење удела несагорелих 
честица угља.честица угља.честица угља.честица угља.

Систем камера и пирометара може се увести у Систем камера и пирометара може се увести у 
регулацију параметара котлова блокова ТЕНТ Брегулацију параметара котлова блокова ТЕНТ Б..регулацију параметара котлова блокова ТЕНТ Брегулацију параметара котлова блокова ТЕНТ Б..



Хвала на пажњи.Хвала на пажњи.Хвала на пажњи.Хвала на пажњи.


