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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗОЛОУЛОВЛЮВАННЯ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ ТЕС 
В.А.Татарчук. Пути повышения эффектив-

ности золоулавливания на энергоблоках ТЭС.
На основе анализа физических процессов в элек-
трических фильтрах крупных энергетических бло-
ков указаны пути повышения эффективности про-
цессов улавливания золы за счет кондиционирова-
ния и обеспечения равномерности распределения 
газового потока, поступающего в электрический
фильтр. Это позволит снизить затраты энергии на 
очистку газов, уменьшить износ основных его 
элементов, обеспечить надежность, долговечность,
экономичность и экологичность работы энерго-
блоков ТЭС.

V.A.Tatarchuk The ways of increasing the 
technological efficiency of ash collection on power 
units of Heat Power Plants. On the basis of analys-
ing the physical processes in the electric filters of 
large power units in Ukraine the ways to increase the 
technological efficiency of collection ash by condi-
tioning and providing regular distribution of gas 
stream entering electric filter are indicated. It allows to 
reduce the expenses of energy on gas cleaning, to de-
crease the erosion of filter’s elements, to increase reli-
ability, durability and economical efficiency of power 
units and to improve the economic and ecological fac-
tors of Heat Power Plants operation. 

 
У XX ст. діяльність людини стала істотно впливати на екологію, виникли ситуації взаємо-

дії суспільства і навколишнього середовища, які створюють небезпеку для життєдіяльності лю-
дини. Сьогодні доводиться говорити про екологічну безпеку для людини в цілому. Питання з
площини впливу діяльності людини на природу переросло в забезпечення безпеки дії змін при-
роди на людину.

Застосування сучасних екотехнічних засобів і пристроїв, що знижують забруднення повіт-
ряного середовища шкідливими продуктами і відходами, підвищує екологічну безпеку людини.

Екотехнічні пристрої, що знижують шкідливі викиди, можуть об’єднуватися в екотехнічні 
установки і системи. Електрофільтр теплових електростанцій розглядається як пристрій, що 
знижує шкідливі викиди твердих частинок в атмосферу, отже актуальними є дослідження щодо 
підвищення його ефективності.

Електрофільтри — найефективніші газоочисні апарати, оскільки експлуатаційні витрати 
на їх експлуатацію в порівнянні з іншими пиле- і золоуловлювачами набагато нижчі.

Установка для електричного очищення газів включає електрофільтр і агрегат живлення.
Газ, який необхідно очистити, надходить в електрофільтр, на електроди якого подається висока 
напруга, між електродами виникає коронний розряд, внаслідок чого відбувається заповнення 
міжелектродного простору негативно зарядженими іонами газу, які під дією електричного поля 
рухаються від коронующих електродів до осаджувальних 
(рис. 1).  

Ефективність класичних електрофільтрів η розрахо-
вується, як правило, у вигляді [2] 
 1 exp( / )wkL dη = − − ν , (1) 

де w — швидкість дрейфу заряджених частинок, м/с;
k — коефіцієнт неоднорідного розподілу, що відо-

бражає зсув частинок золи в ламінарні підшари;
L — довжина робочих полів електрофільтра, м;
v — швидкість димових газів в проміжках між оса-

джувальним та коронуючим електродами, м/с;
d — відстань між осаджувальними та коронуючими 

електродами, м.
З формули (1) виходить, що традиційні підходи до 

розв’язання проблеми ефективного золоуловлювання 
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Рис. 1. Механізм зарядки і осадження 
частинок в електрофільтрі: 1 — коро-
нуючий електрод; 2 —електрони; 3 —
іони; 4 — частинки пилу; 5 — осаджу-

вальний електрод 
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шляхом зниження швидкості димових газів в електрофільтрах змінюють вірогідність того, що 
всі частинки золи можуть опинитися в ламінарних підшарах і будуть в них уловлені, особливо 
їх високодисперсні фракції. Хоча, з другого боку, високотурбулізований газовий потік приво-
дить до зносу вже уловлених частинок золи і їх агломератів з поверхні осаджувальних електро-
дів. Одночасне підвищення швидкості на 2…3 м/с скорочує час перебування частинок золи в
активних проміжках до 4…5 с.

Основний інтенсифікований внесок в ефективність електрофільтра вносить коефіцієнт не-
однорідності розподілу концентрації летючої золи і, відповідно, швидкість дрейфу заряджених 
частинок, яка визначається як 

oc ф ф ф(1 / ) / 6k mw qE A L r r k= + πµ , (2) 

де q — заряд, набутий частинкою, Кл;
Еос — напруженість електричного поля біля поверхні осаджувальних електродів, В/м;
Аk — постійна, що характеризує властивості поверхні частинки;
Lm — вільна довжина пробігу дисперсних частинок, м;
rф — радіус еквівалентної сфери частинки, м;
kф — коефіцієнт форми еквівалентної сфери частинки;
µ — в’язкість газової фази, м2/с.
Основною проблемою при роботі електрофільтрів енергоблоків ТЕС є постійне забруд-

нення деяких золозмивних апаратів з необхідністю подальшого відключення деяких електрич-
них полів фільтра, що неприпустимо для підтримки гранично допустимої концентрації (ГДК)
викидів твердих частинок в атмосферу.

Тому актуальним є завдання підвищення ефективності роботи електрофільтрів за рахунок 
оптимального розподілу потоку газів в його проточній частині.

Необхідною умовою підвищення ефективності роботи електрофільтрів є збільшення рів-
номірності розподілу потоку газів на вході в електрофільтр і подальшого проходження його 
через напівактивні і неактивні зони.

Зниження ступеня очищення газу на ділянці, де швидкість потоку вище середнього зна-
чення, не компенсується підвищенням ступеня очищення на іншій ділянці, де швидкість газу 
нижче середнього значення. Це пояснюється нелінійною залежністю ступеня очищення газів 
від швидкості потоку.

У напівактивних зонах електричне поле ослаблене в порівнянні з полем в міжелектродно-
му просторі, і ступінь очищення там, відповідно, нижче.

У неактивних зонах електричного поля немає, тобто уловлювання пилу в них відсутнє. Де-
яке уловлювання пилу в неактивних зонах електрофільтра пояснюється дією гравітаційних сил.

Для того, щоб раціонально застосовувати засоби щодо підвищення ефективності електро-
фільтра, необхідно оцінити ступінь впливу згаданих чинників на величину втрати ефективності 
роботи установки.

Ідеально рівномірного газорозподілу на вході в електрофільтр, а також повної відсутності 
переміщення деякого об’єму потоку через напівактивні і неактивні зони досягти неможливо з
техніко-економічних причин. Проте, можна теоретичним і експериментальним шляхом встано-
вити інтервал прийнятної рівномірності потоку газу на вході в електрофільтр, при якому вики-
ди пилу в навколишнє середовище будуть істотно понижені відповідно до вимог енергозбері-
гаючих технологій.

Для попереднього визначення характеру впливу якості газорозподілу на ступінь очищення 
газів може бути використана формула [2] 
 ηi = 1 – (1 – ηср)Vcр/V

i, (3) 
де ηi — ступінь очищення газів в i-му перетині на вході в активну зону електрофільтра (шви-
дкість вимірюється анемометром); 

ηcp — середній ступінь очищення газів в електрофільтрі, одержаний шляхом вимірювань 
для всього апарата;
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vср, vi — середня швидкість газу і його швидкість в заданому перетині, м/с.
Поряд з газорозподілом одним з основних показників роботи електрофільтра є вольтампе-

рна характеристика корони. До виникнення в активній зоні електрофільтра коронного розряду 
електричне поле є практично електростатичним. При збільшенні робочої напруги до критично-
го рівня і виникненні коронного розряду між електродами починається інтенсивний рух заря-
дів, протікає струм корони. Вольтамперна характеристика корони в значній мірі залежить від 
відстані між різнойменними електродами, форми і діаметра коронуючих електродів, а також від 
інших чинників (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Залежність вольтампер-
ної характеристики від темпе-
ратури (а), тиску (б),  вологості 
(в), швидкості (г), складу газів 

(д)

Таким чином, при зниженні температури газів, зменшенні їх тиску, підвищенні вологості,
зменшенні швидкості та додаванні до газів різноманітних сумішей можна не тільки збільшити 
напруженість електричного поля, тим самим підвищуючи ефективність електрофільтра, а й зме-
ншити витрати на власні потреби апарата та його собівартість 

Отже, впровадження апаратів найефективнішого газорозподілу, зменшення температури, і
вологості газів дозволяють збільшити ресурс роботи елетрофільтра та зменшити собівартість 
очистки димових газів.
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