
podstawa do projektu powstania takiej instalacji w Polsce.

S¹ to elektrownie w Altheim, Bad-Blumau (Austria),

Husaviku (Islandia), Neustadt-Glewe, Unterhahing (Niem-

cy) i na Alasce (USA). Procesami technologicznymi wyko-

rzystanymi do produkcji pr¹du elektrycznego w tych

miejscach s¹ obieg organiczny Rankine’a oraz cykl Kalina.

Ocena wp³ywu parametrów wody geotermalnej
na efektywnoœæ jej wykorzystania do zasilania si³owni binarnej
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Na podstawie dotychczasowych badañ nad efektywno-

œci¹ pracy si³owni parowej z czynnikiem organicznym,

wykorzystuj¹cej energiê wód geotermalnych, stwierdzono

m.in., ¿e przy takiej samej sprawnoœci zastosowanie odpo-

wiedniego czynnika organicznego pozwoli³o na zwiêksze-

nie m.in. mocy si³owni w wyniku zwiêkszenia strumienia

czynnika kr¹¿¹cego w obiegu. Fakt ten oraz przeprowa-

dzone dodatkowe oceny w³aœciwoœci termodynamicznych

czynników organicznych i wody, jako czynników obiego-

wych w si³owni parowej, pozwoli³y autorom pracy dojœæ

do wniosku, ¿e poprawa efektywnoœci pracy si³owni, pole-

gaj¹ca na zwiêkszeniu jej mocy, jest mo¿liwa w przypadku

zast¹pienia jednoczynnikowej si³owni parowej instalacj¹

binarn¹, obejmuj¹c¹ dwie si³ownie sprzê¿one cieplnie za

pomoc¹ wymiennika typu skraplacz-parowacz. W pierw-

szej instalacji (wysokotemperaturowej) czynnikiem obie-

gowym jest woda. W drugiej instalacji (niskotemperaturowej)

czynnikiem obiegowym jest substancja organiczna. W obiegu

wodnym tak dobrano temperaturê skraplania, aby dla

niskowrz¹cego czynnika organicznego uzyskaæ mo¿liwie

du¿y strumieñ masowy, w wyniku czego nastêpuje zwiêk-

szenie mocy obiegu niskotemperaturowego.

Autorzy opracowali odpowiedni model matematyczny,

umo¿liwiaj¹cy wykonanie obliczeñ, pozwalaj¹cych na

porównanie efektywnoœci pracy zaproponowanej si³owni

binarnej z efektywnoœci¹ pracy elektrowni, w której czyn-

nikiem obiegowym jest woda, pracuj¹cych przy takich

samych skrajnych temperaturach parowania i skraplania.

Na podstawie prowadzonych obliczeñ stwierdzono, ¿e

wprawdzie sprawnoœæ si³owni binarnej jest nieco mniejsza

od sprawnoœci si³owni jednoczynnikowej, jednak¿e wiel-

koœæ uzyskiwanej mocy wzros³a prawie dwukrotnie.

Korzystne jest tak¿e to, ¿e istnieje mo¿liwoœæ wykorzysta-

nia w instalacji binarnej wiêkszej iloœci energii niskotem-

peraturowej. Ponadto stwierdzono zmniejszenie objêtoœci

w³aœciwej przy koñcu ekspansji w stosunku do si³owni jed-

noczynnikowej, co jest op³acalne z punktu widzenia dobo-

ru turbiny pracuj¹cej w instalacji binarnej.

Poza wynikami obliczeñ podano tak¿e wnioski koñco-

we, wynikaj¹ce z ich analizy, ze szczególnym uwzglêdnie-

niem wp³ywu temperatury skraplania i parowania w

wymienniku oraz rodzaju zastosowanego czynnika orga-

nicznego na efektywnoœæ pracy porównywanych si³owni.

Ocenê efektywnoœci pracy si³owni binarnej z si³owni¹

jednoczynnikow¹ przeprowadzono przy za³o¿eniu, ¿e

wszystkie procesy w rozpatrywanych si³owniach realizo-

wane s¹ zgodnie z obiegiem Clausiusa-Rankine’a na parê

nasycon¹ such¹, a ich efektywnoœæ mo¿na oceniæ na pod-

stawie sprawnoœci i mocy obiegu.

Elektrochemiczne badania korozyjne w instalacjach geotermalnych
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Badania elektrochemiczne przeprowadzono na dwóch

instalacjach przemys³owych eksploatuj¹cych nisko- i

wysokozmineralizowane wody geotermalne w Polsce.

Pierwsz¹ z nich reprezentuje zak³ad Geotermia Podhalañ-

ska, drug¹ Geotermia Stargard. Istotne z punktu widzenia

zjawisk korozyjnych parametry wód geotermalnych zbior-

nika podhalañskiego i Ni¿u Polskiego przedstawiono w

tablicy 1.

W obu zak³adach zbudowano stacjê monitorowania

korozji i w³aœciwoœci fizykochemicznych, w których pro-

wadzono nastêpuj¹ce badania:

- monitorowanie szybkoœci korozji stali i stopów

metod¹ pomiaru oporu polaryzacji (LPR),

- badania elektrochemiczne (polaryzacja metod¹ LSV,

spektroskopia impedancyjna EIS).

Badania polaryzacyjne LSV przeprowadzono in situ w

obu instalacjach przemys³owych. Zamieszczone na rycinie 1

przebiegi polaryzacji wskazuj¹ na obni¿enie szybkoœci

anodowego roztwarzania i wzrost potencja³u przebicia,

spowodowane wzrostem zawartoœci chromu w stopie

wskutek rosn¹cej odpornoœci warstewek korozyjnych

wzbogaconych w chrom. Analogiczn¹ zale¿noœæ stwier-

dzono w badaniach wykonanych w Geotermii Podhalañ-

skiej, co oznacza, ¿e stopieñ zasolenia wody nie odgrywa

dominuj¹cej roli.
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