
Анализ на работната среда на лопатките  
на направляващия апарат на ДВ-9÷12 

 

 Работната среда на лопатките на направляващия апарат на димния вентилатор 
(ДВ) се определя от режима на работа на котлоагрегата (КА). Като режимите биват два 
вида: 

- С включени електрофилтри (ЕФ); 
- С изключени ЕФ. 

 
 

1. Анализ на работната среда на лопатките на направляващия апарат на ДВ-9 и ДВ-10 
 

 1.1. При нормална работа на КА, в работа има 5÷8 прахоприготвящи системи 
(ППС) и с работещи ЕФ. КПД на ЕФ е приблизително 99,8 %, което води до значително 
намаляване на концентрацията на прах в димните газове, постъпващи в ДВ. 
Концентрацията на прах в димните газове при включени електрофилтри е около 80 
мг/нм3. 
 

 1.2. При пускови операции се преминава на работа през електрофилтър (ЕФ) 
за около 12 часа. Разчета на тези пускови 12 часа, през които не са включени в работа 
ЕФ, представлява приблизително следния: 

- 4 часа - изгаряне на мазут; 
- 6 часа - изгаряне на смес от въглища и мазут; 
- 2 часа - изгаряне на въглища. 

Предполагаемо запрашаване при пуск: 

- Мазут – 20 g/Nm³; 
- Смес от мазут и въглища – 15÷20 g/Nm³; 
- Въглища – 15 g/Nm³. 

Средно годишно се правят 5÷10 пуска годишно. Работните часове на ДВ са ≈ 7500, 
включително и пусковете. 

 

 

 

 

 



2. Анализ на работната среда на лопатките на направляващия апарат на ДВ-11 и ДВ-12 

 

 2.1. При нормална работа на КА, работната среда на лопатките на ДВ е 
аналогична с тази на ДВ-9 и ДВ-10. В работа има 5÷8 прахоприготвящи системи (ППС) 
и с работещи ЕФ. КПД на ЕФ е приблизително 99,8 %, което води до значително 
намаляване на концентрацията на прах в димните газове, постъпващи в ДВ. 
Концентрацията на прах в димните газове при включени електрофилтри е около 80 
мг/нм3. 
 

 2.2. При пускови операции работната среда на лопатките на направляващия 
апарат на ДВ се различава значително от тази на ДВ-9 и ДВ-10. На КА-11 и КА-12 са 
изградени газови горивни уредби с работен флуид – природна газ, предназначени за 
първоначално разпалване на КА, които променят значително разчета на работа на ЕФ 
при пускови операции. Като в случая имаме възможност да включим в работа ЕФ още с 
пускането на първата ППС в работа. Като първоначално тя работи с минимална 
производителност. Това от своя страна води до минимално натоварване на ЕФ, 
респективно на износването на лопатките на направляващия апарат на ДВ.  

 

Средно годишно се правят 5÷10 пуска годишно. Работните часове на ДВ са ≈ 7500, 
включително и пусковете. 

 

3. Анализ на състава и едрината на частиците пепел и димните газове определящи 
работната среда на лопатките на направляващия апарат на ДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състав на пепелта    

Елементи Означение 
Мерна 

единица Количество 
Силициев диоксид SiO₂ % 35÷50 

Двуалуминиев триоксид Al₂O₃ % 16÷32 
Двужелезен триоксид Fe₂O₃ % 7÷20 

Калциев оксид CaO % 2.5÷15 
Магнезиев оксид MgO % 1.5÷3.5 
Серен триоксид SO₃ % 2.5÷5.0 
Железен оксид FeO % ≈0.22 
Натриев оксид Na₂O % ≈1.11 
Калиев оксид K₂O % ≈1.14 

Ванадий V₂O₅ % ≈0.028 



 

 

Забележка: 

- Измерената концентрация на SO₃ е в зависимост от методиката на измерване. 
- При пускови режими ЕФ не са включени в работа и концентрацията на прах в 

димните газове е възможно да достигне до 40 g/Nm³. 
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Данни за газовете пред ДВ  

Величина Означение 
Мерна 

единица Диапазон 
Температура на газовете пред ДВ tдв °С 155÷180 

Съдържание на О₂ пред ДВ  О₂ % 7.0÷9.0 
Съдържание на NОx в газовете пред ДВ NОx mg/Nm³ 200÷350 

Съдържание на SO₂ в газовете пред ДВ(6% сух газ) SO₂ mg/Nm³ 13500÷20000 
Съдържание на SO₃ в газовете пред ДВ SO₃ mg/Nm³ 80÷1500 

Обем на димните газове пред ДВ (влажен) Fгаз-изч Nm³/ч * 10³ 350÷600 
Влагосъдържание на димните газове H₂O % 17÷25 

Температура на оросяване tорос °С 132÷142 

Концентрация на прах след ЕФ   mg/Nm³ 80 

Коефициент на полезно действие на ЕФ     99.8 


