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AUTOMATYZACJA PROCESU OBLICZEÑ EFEKTYWNOCI
RÓ¯NYCH TERMODYNAMICZNYCH WARIANTÓW PRACY
UK£ADÓW ORC
Streszczenie: Artyku³ powiêcony jest opisowi mo¿liwoci automatyzacji podstawowych
obliczeñ w procesie projektowania instalacji na bazie uk³adów ORC. Ju¿ na etapie pocz¹tkowym projektu niezbêdne jest prawid³owe oszacowanie mo¿liwoci zwi¹zanych z parametrami
ród³a dostêpnej energii oraz dokonanie wyboru odpowiednich wariantów pracy uk³adów.
Ka¿dorazowe wykonywanie schematycznego procesu obliczeñ w stosunku do ka¿dego sporód du¿ej iloci potencjalnych, dostêpnych na rynku, czynników roboczych mo¿e byæ nie
tylko czasoch³onne ale te¿ problematyczne, ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoæ baz czynników,
poziomów odniesienia ich parametrów oraz koniecznoæ poszukiwañ w ró¿nych ród³ach.
Istniej¹ce aktualnie na rynku oprogramowanie zoptymalizowane jest pod k¹tem podstawowego dotychczas zadania jakim by³y obliczenia stosowane w ch³odnictwie. Istnieje zatem
realne zapotrzebowanie na oprogramowanie zoptymalizowane pod k¹tem uk³adów ORC, pozwalaj¹ce w szybki i prosty sposób oceniæ parametry takie jak sprawnoæ projektowanego uk³adu,
parametry potrzebne do doboru wymienników, skraplaczy, czy turbin. Zaprezentowany program obliczeniowy ORCcalc ma w za³o¿eniu byæ odpowiedzi¹ na to zapotrzebowanie. Dziêki
zastosowaniu oprogramowania mo¿na zaoszczêdziæ czas i efektywniej przeprowadzaæ analizê
wielu wariantów jednoczenie, bior¹c jako kryterium np. sprawnoæ projektowanego uk³adu.
S³owa kluczowe: uk³ady ORC, oszczêdnoæ energetyczna, automatyzacja obliczeñ.

WPROWADZENIE
Poniewa¿ powszechnie znane parametry termodynamiczne wody jako czynnika
roboczego stosowanego w klasycznych si³owniach parowych nie by³y zadowalaj¹ce,
szczególnie przy niskich jej parametrach, ju¿ w latach szeædziesi¹tych ub. wieku poszukiwano czynników niskowrz¹cych pod k¹tem realizacji obiegu binarnego oraz zagospodarowania energii odpadowej o temperaturze nonika poni¿ej 400 oC [11].
Wzrost zainteresowania takimi czynnikami zintensyfikowa³ siê wraz z rozwojem
technologii opartej na uk³adzie ORC (Organic Rankine Cycle), jednak¿e wobec niskiej
jego efektywnoci energetycznej, wynikaj¹cej z niewysokiego poziomu temperatury
nonika, silnie odbiegaj¹cego od technologii opartej na silnikach t³okowych i wirniko1
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wych, wymagaj¹cych mimo wszystko stosowania paliw konwencjonalnych, rozwi¹zanie takie d³ugo nie znajdowa³o uznania. Dopiero zauwa¿enie mo¿liwoci wykorzystania tej technologii przy zagospodarowywaniu nisko- i redniotemperaturowych niekonwencjonalnych zasobów energii, szczególnie odpadowej i odnawialnej, zw³aszcza opartej
na spalaniu biomasy, wymusi³y wzrost zainteresowania tak¹ technologi¹.
Uk³ad ORC pocz¹tkowo przewidziany w OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) do wykorzystania ró¿nicy temperatury pomiêdzy wod¹ na powierzchni i w g³êbi
oceanu, do wytwarzania energii elektrycznej, jest obecnie intensywnie testowany w
instalacjach geotermalnych [3, 12], instalacjach do konwersji biomasy [2], a nic nie
stoi na przeszkodzie, aby wykorzystaæ go równie¿ do zagospodarowania ciep³a odpadowego [4, 10, 15].
Konstrukcjê najprostszego wariantu instalacji ORC przedstawiono na rysunku 1.
Jak wskazuj¹ wyniki badañ i dowiadczenia najbardziej znanych firm z bran¿y [1]
uk³ad taki zapewnia stosunkowo wysok¹ sprawnoæ w odniesieniu do nak³adów inwestycyjnych.
Dodatkowo mo¿na podj¹æ próbê podwy¿szenia sprawnoci uk³adu ORC, poprzez
zastosowanie podgrzewacza mieszankowego zasilanego z upustu turbiny. Wariant taki
nie sprawdzi siê jednak¿e w przypadku, gdy ród³o ciep³a plasuje siê w przedziale zbyt
niskich wartoci temperatury (poni¿ej 150 oC). W takim przypadku lepsze wyniki poprawy sprawnoci otrzymuje siê stosuj¹c regeneracyjny wymiennik ciep³a [6, 8].
Inne metody zwiêkszenia sprawnoci, np. poprzez zastosowanie w obiegu termodynamicznym przegrzewu czynnika przed turbin¹ w praktyce nie wykazuj¹ znacz¹cej
poprawy sprawnoci, a niekiedy wrêcz mog¹ j¹ obni¿yæ.
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Rys. 1. Uk³ad si³owni parowej, WP  wytwornica pary, T  turbina parowa, G  generator
energii elektrycznej, S  skraplacz i P  pompa
Fig. 1. Steam power plant system, WP  steam generator/evaporator, T  steam turbine,
G  electricity generator, S  condenser, and P  pump
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Przy projektowaniu uk³adu ORC pod konkretne zapotrzebowanie przemys³owe
pamiêtaæ nale¿y o uzyskiwaniu mo¿liwie wysokiej sprawnoci, lecz równoczenie,
a mo¿e przede wszystkim, o kosztach zwi¹zanych z jego uruchomieniem i eksploatacj¹
[5]. Problem mo¿e pojawiæ siê nie tylko podczas doboru konstrukcji, ale te¿ przy wyborze czynnika niskowrz¹cego, pracuj¹cego w instalacji. Czêsto zapewniaj¹ce wy¿sz¹
sprawnoæ oleje silikonowe s¹ w praktyce zbyt kosztowne i w konsekwencji zastosowanie tañszego butanu, czy innego dobrze znanego czynnika wykorzystywanego w
klasycznym ch³odnictwie, okazuje siê lepszym rozwi¹zaniem.

OPIS PROBLEMU
Proces projektowania instalacji opartych na uk³adach ORC (Organic Ranking Cycle) jest zawsze cile powi¹zany z dostêpnym ród³em energii, jego parametrami termodynamicznymi i fizykochemicznymi oraz przede wszystkim okrelonymi nak³adami
finansowymi przeznaczonymi na inwestycjê. Bior¹c to pod uwagê, istotne wydaje siê,
aby ju¿ w pocz¹tkowym etapie planowania instalacji zminimalizowaæ czaso- i roboczoch³onnoæ doboru w³aciwych parametrów pracy instalacji oraz czynnika roboczego
spe³niaj¹cego okrelone kryteria [5, 6, 8]. Jak wiadomo analityczna procedura oceny
pojedynczego wariantu pracy uk³adu ORC zabiera zwykle bardzo du¿o czasu, zw³aszcza gdy chcemy sprawdziæ wszystkie teoretycznie mo¿liwe przypadki pracy w kombinacji z ró¿nymi znanymi czynnikami roboczymi. Z tego powodu projektanci ograniczaj¹ siê zwykle do rozpatrywania jedynie typowych, dobrze im znanych i sprawdzonych wczeniej rozwi¹zañ, pomijaj¹c rozwi¹zania, byæ mo¿e lepsze, ale wymagaj¹ce
dodatkowych lub d³u¿szych analiz.
Kolejne etapy procesu projektowania obejmuj¹ niemniej wa¿ne kroki jak: wybór
wariantu pracy, dobór potrzebnych urz¹dzeñ wraz z ich parametrami wejciowymi i
wyjciowymi oraz oszacowanie kosztów zwi¹zanych z podjêtymi decyzjami. Poci¹ga
to za sob¹ rutynowe stosowanie kilku gotowych rozwi¹zañ do wszystkich projektowanych instalacji, a to z kolei stoi w sprzecznoci z indywidualnym charakterem poszczególnych dostêpnych róde³ energii odpadowej. Czêsto z pozoru dobry (pod wzglêdem
ekonomicznym) wybór, mo¿e byæ nie do przyjêcia z punktu widzenia wydajnoci pracy uk³adu lub odwrotnie. Rezygnuj¹c z przeanalizowania wszystkich mo¿liwych wariantów, czêsto nie dochodzi siê do optymalnego rozwi¹zania.
Wydaje siê ¿e indywidualne podejcie, wymagaj¹ce analizy szerokiej iloci wariantów, z których wiêkszoæ zostanie wyeliminowana, jako nietrafne, i pozostawienie tylko najbardziej obiecuj¹cych wariantów prowadzi do opracowania rozwi¹zañ optymalnych, najlepiej wykorzystuj¹cych istniej¹ce uwarunkowania ród³a. Aby stosowanie
takiego nieschematycznego, indywidualnego podejcia by³o czêciej brane pod uwagê,
nale¿y znacz¹co skróciæ czas potrzebny na ocenê pojedynczej teoretycznej konfiguracji. Jest to mo¿liwe poprzez opracowanie numerycznego programu do obliczania i termodynamicznej symulacji pracy uk³adu ORC w dowolnej konfiguracji i z dowolnym
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czynnikiem roboczym o znanych parametrach termodynamicznych. Przybli¿eniu zalet
stworzonego w tym celu programu jest powiêcone niniejsze opracowanie.
Punktem wyjcia do opracowania tego programu by³a wczeniejsza ¿mudna i czasoch³onna praca autorów, którzy analitycznie projektowali instalacje ORC opieraj¹c siê
w znacz¹cej mierze na dobrze zdefiniowanych modelach fizycznych. W ich trakcie
zebrano dowiadczenie niezbêdne do opracowania wytycznych do zbudowania programu, przy pomocy którego bêdzie mo¿na przeprowadziæ wiêkszoæ potrzebnych
obliczeñ szybciej, w sposób automatyczny (tzn. wyrêczaj¹cy u¿ytkownika; nie wymagaj¹cego ¿adnej interakcji, poza podaniem znanych warunków pocz¹tkowych; generuj¹cego na ich podstawie kompletne rozwi¹zania) lub przynajmniej pó³automatyczny
(tzn. wyrêczaj¹cego u¿ytkownika tylko czêciowo; generuj¹cego rozwi¹zania czêciowe lub wymagaj¹ce kontroli warunków brzegowych). Zaoszczêdzony w ten sposób
czas przek³ada siê na lepsze wykorzystanie dostêpnych rodków inwestycyjnych.

DOTYCHCZASOWA METODYKA POSTÊPOWANIA
Analityczne obliczenia np. teoretycznej sprawnoci uk³adu ORC, w po³¹czeniu z
empirycznymi danymi tabelarycznymi i wykresami charakteryzuj¹cymi dostêpne ród³o energii, stanowi¹ klasyczn¹ podstawê projektowania i oceny rozwi¹zañ technicznych. Korzystanie wy³¹cznie z zestawieñ tabelarycznych jest jednak obecnie rzadko
wykorzystywane i stanowi przede wszystkim element weryfikacji informacji otrzymywanych ze specjalistycznego oprogramowania. Wi¹¿e siê to g³ównie ze wspomnian¹
ju¿ automatyzacj¹ obliczeñ i gotowymi elektronicznymi bazami danych, udostêpnianymi (bezp³atnie lub na licencji) poprzez firmy produkuj¹ce czynniki robocze (g³ównie na
potrzeby ch³odnictwa).
Do najbardziej znanych programów komputerowych nale¿¹ min. Coolpack, GateCycle, Thermoflex, Cycle Tempo, Solkane. S³u¿¹ one g³ównie do projektowania instalacji do wytwarzania ciep³a technologicznego (w przypadku programu Coolpack równie¿ wody lodowej) na potrzeby wentylacji i klimatyzacji oraz do projektowania instalacji grzewczych (w programie Coolpack poprzez biblioteki modu³u FDBES  Heatpack).
Zaimplementowane w aplikacjach rysowanie schematu uk³adu polega zwykle na
wskazywaniu przebiegu instalacji przy zadeklarowanej rednicy ruroci¹gu. Programy
potrafi¹ automatycznie dobieraæ pozosta³e parametry techniczne (np. kolana, trójniki i
elementy redukcyjne) oraz wskazywaæ obliczone parametry fizyczne (np. masowe
natê¿enie przep³ywu czynnika, wartoci entalpii w poszczególnych punktach) pos³uguj¹c siê wbudowanymi w nie bazami danych.
Wymienione powy¿ej, istniej¹ce na rynku oprogramowanie, skierowane jest g³ównie do projektowania rozwi¹zañ maj¹cych zastosowanie w ch³odnictwie (Coolpack,
Solkane) lub te¿, jak w przypadku programu Cycle Tempo, do budowy dowolnych
instalacji przemys³owych. W obydwu podejciach dostrzec mo¿na pewne zalety i wady
takich rozwi¹zañ. W przypadku programów ch³odniczych obliczenia mo¿na, co praw-
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da, zaadoptowaæ do potrzeb uk³adów ORC, jednak wymaga to od u¿ytkownika wykonania szeregu obliczeñ porednich i koñcowego po³¹czenia wyników cz¹stkowych w
jedn¹ ca³oæ. Program Solkane zawiera wprawdzie zaimplementowany klasyczny uk³ad
ORC, jednak jego mo¿liwoci obliczeniowe s¹ zbyt ubogie.
W przypadku drugiej grupy programów (Cycle Tempo) problemem mo¿e byæ ich
zaawansowanie. Projektant w pocz¹tkowej fazie doboru czynnika pod okrelone ród³o energii powiêciæ musi spor¹ czêæ czasu na opracowanie ca³ego uk³adu. Nie bez
znaczenia staje siê tu odpowiednie przeszkolenie dotycz¹ce obs³ugi samego oprogramowania, które ze wzglêdu na swoj¹ uniwersalnoæ zawiera du¿¹ iloæ opcji. Ponadto
programy kompleksowe s¹ z regu³y doæ kosztowne w u¿ytkowaniu. Wymagaj¹ wykupienia licencji, która w zale¿noci od wersji mo¿e byæ nieop³acalna dla firmy specjalizuj¹cej siê wy³¹cznie w uk³adach ORC. W takim ujêciu zaleta wszechstronnoci oprogramowania staje siê jego wad¹.
Wobec powy¿szych przes³anek uzasadnionym sta³o siê opracowanie nowego oprogramowana, które nie zast¹pi zaawansowanych, uniwersalnych kombajnów, pozwoli
jednak na szybk¹ weryfikacjê danych projektowych i przeanalizowanie mo¿liwych
wariantów. Opracowano program ORCcalc, bazuj¹cy na obliczeniach stosowanych w
programach ch³odniczych, skierowanym wy³¹cznie na potrzeby uk³adów ORC. Jest
on bardziej rozwiniêciem programów dzia³aj¹cych na polu ch³odnictwa ni¿ szczególnym przypadkiem programów stricte in¿ynierskich. Jego zadanie polega na wstêpnej
obróbce i walidacji danych, wskazanie wytycznych projektowych i udzielenie odpowiedzi na pytanie, które rozwi¹zania s¹ teoretycznie mo¿liwe do realizacji. Informacja
taka stanowi dla projektanta wa¿ne ogniwo pomiêdzy doborem parametrów uk³adu,
a projektowaniem konkretnej instalacji.

WYNIKI ANALIZY  PROGRAM OBLICZENIOWY
Przeanalizowano metodykê projektowania trzech wariantów termodynamicznych
realizacji instalacji opartej o uk³ady ORC. Do analizy wytypowano najbardziej obiecuj¹ce z punktu widzenia sprawnoci i skomplikowania warianty: obieg klasyczny Rankinea, obieg z regeneracyjnym wymiennikiem ciep³a (RWC) oraz obieg z podgrzewaczem mieszankowym zasilanym z upustu turbiny (PM).
Na tej podstawie opracowana zosta³a pierwsza wersja programu ORCcalc, dostarczaj¹ca czterech narzêdzi wspomagaj¹cych stosowan¹ przez autorów metodykê projektowania uk³adów zagospodarowywania ciep³a odpadowego.
Program ORCcalc korzysta z istniej¹cej od wielu lat i nadaj rozwijanej przez NIST
(National Institute of Standards and Technology) bazy danych, zawieraj¹cej modele
matematyczne czynników i substancji u¿ywanych w m.in. ch³odnictwie, zwanej w
skrócie RefProp (Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database). Dane w niej zebrane opracowane s¹ na podstawie dotychczasowych wyników
dowiadczalnych i stanowi¹ odniesienie dla wszystkich najwa¿niejszych programów
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w bran¿y. W obecnej wersji, dla zachowania maksymalnej prostoty interfejsu u¿ytkownika, program ORCcalc korzysta wy³¹cznie z modeli oznaczonych w dokumentacji jako domylne (nawet jeli RefProp udostêpnia inne modele obliczeniowe wybranych
czynników). W zwi¹zku z powy¿szym, przewidywana dok³adnoæ obliczeñ jest cile
uzale¿niona od poprawnoci modeli matematycznych proponowanych przez NIST. Algorytmy obliczeniowe ORCcalc mog¹ j¹ pogarszaæ z racji stosowania operacji zmiennoprzecinkowych, jednak ogólne testy wskazuj¹, ¿e jest to wp³yw marginalny i pomijalny.
Generowanie wykresów i zestawieñ tabelarycznych

Proponowane narzêdzie w pe³ni zastêpuje termodynamiczne papierowe wersje tablic parowych bardzo wielu czynników. Pozwala okrelaæ zarówno wartoæ charakterystyk w zadanych punktach, jak i tworzyæ porównawcze wykresy i zestawienia tabelaryczne dla wybranych czynników dostêpnych w bazie modeli, w zadanych zakresach i jednostkach, co pokazuje zrzut z ekranu programu ORCcalc, zamieszczony na rysunku 2.
Funkcja generowania wykresów i zestawieñ tabelarycznych w praktyce s³u¿yæ
mo¿e kontroli zgodnoci otrzymywanych wyników parametrów termodynamicznych
z danymi modelowymi zawartymi w bazach danych czynników oraz do szybkiego
porównywania z innymi ród³ami, czy wynikami badañ eksperymentalnych. Oprócz
metody graficznej (rys. 2), wyniki mog¹ byæ równie¿ prezentowane w formie tabelarycznej (rys. 3), u³atwiaj¹cej dok³adne odczytywanie wartoci numerycznych. Mog¹
te¿ zostaæ zapisane w prostym formacie CSV (Comma Separated Values) daj¹cym siê
odczytywaæ przez inne programy kalkulacyjne, jak np.: Microsoft Excel, MathCad,
Scientific WorkPlace. Liczba punktów w serii generowanej automatycznie w podanym
zakresie jest konfigurowalna. Metoda ta dobrze sprawdza siê przy generowaniu wykresów porównawczych, jednak praktycznie niemo¿liwe jest takie ustawienie próbkowania i zakresu obliczeñ, aby automatycznie otrzymaæ wartoci dla wszystkich interesuj¹cych punktów. Z tego powodu, w formie tabelarycznej, dla wygenerowanej serii
istnieje mo¿liwoæ dodania punktów charakterystyki, wyliczonych dodatkowo w zadanych szczególnych miejscach, tak¿e spoza wytyczonego zakresu.
W opracowanej wersji program umo¿liwia tworzenie zestawieñ, w oparciu o za³o¿enie zmiennoci co najwy¿ej jednego parametru. W praktyce jest to jednak w zupe³noci wystarczaj¹ce do tworzenia typowych wykresów:
l wartoci jednego parametru Y w obliczu zmieniaj¹cego siê innego parametru X,
przy za³o¿eniu, ¿e czynnik znajduje siê w stanie nasycenia; np. wykres wartoci
temperatury czynnika pod cinieniem z zakresu 2,010,0 MPa; przydatny przy generowaniu wykresów stanu nasycenia;
l wartoci jednego parametru Y w obliczu zmieniaj¹cego siê innego parametru X przy
znanej i sta³ej wartoci ró¿nego od nich parametru Z; nie zak³ada stanu nasycenia;
np. wykres wartoci entalpii czynnika przy temperaturze z zakresu 60120 oC pod
zadanym cinieniem 12,0 MPa; przydatny przy generowaniu wykresów przemian
izotermicznych, izobarycznych, itp.
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Rys. 2. Graficzne zestawienie parametrów termodynamicznych wybranych czynników
Fig. 2. Graphical comparison of thermodynamic parameters of selected fluids

Rys. 3. Tabelaryczne zestawienie parametrów termodynamicznych wybranych czynników
Fig. 3. A tabular summary of thermodynamic parameters of selected fluids
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Obliczenia parametrów termodynamicznych analizowanego uk³adu

W oparciu o narzucone wartoci temperatury pracy uk³adu (np. na wylocie z wytwornicy pary, w punkcie koñca ekspansji w turbinie oraz w skraplaczu), program
pozwala obliczyæ w³asnoci termodynamiczne czynnika roboczego w poszczególnych
charakterystycznych punktach uk³adu. Dodatkowo, prezentuje teoretyczn¹ wypadkow¹
sprawnoæ netto/brutto wykorzystania energii ród³owej. Obliczenia stanów punktów
przeprowadzane s¹ w sposób automatyczny, co pozwala eksperymentowaæ z parametrami wejciowymi modeli i obserwowaæ na bie¿¹co zmiany poszczególnych parametrów uk³adu (rys. 4).
Opracowany program ORCcalc zawiera w sobie pewne elementy weryfikacji parametrów termodynamicznych, otrzymanych z modelu numerycznego (rys. 5). Nie jest
to jednak pe³na in¿ynierska analiza wykonalnoci uk³adu, jednak jak ju¿ wspomniano na
wstêpie, narzêdzie to ma za zadanie umo¿liwiæ jedynie szybsz¹ (ni¿ analityczna) wstêpn¹
ocenê mo¿liwoci realizacji fizyczno-technicznej uk³adu, w oparciu o zadany czynnik
roboczy i odpowiedzieæ na pytania, np.: czy w zadanych temperaturach i stanie skupienia czynnik nie bêdzie wymusza³ zbyt wysokich/niskich cinieñ?, lub te¿, czy przewidywana maksymalna teoretyczna sprawnoæ jest op³acalna z technicznego punktu widzenia i warta zainteresowania?

Rys. 4. Parametry termodynamiczne w punktach charakterystycznych uk³adu
Fig. 4. Thermodynamic parameters of the systems characteristic points
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Rys. 5. Weryfikacja wyników numerycznych
Rys. 5. Numerical data verification

Dziêki automatyzacji obliczeñ podstawowych cech uk³adów klasy ORC, program
umo¿liwia interaktywne sprawdzenie wielu czynników, zanim jeszcze projektant bêdzie
musia³ zag³êbiæ siê w techniczne szczegó³y konstrukcji instalacji. Niemniej jednak
uwzglêdniono mo¿liwie du¿o ostrze¿eñ  komunikatów informuj¹cych u¿ytkownika
oprogramowania o nieprawid³owych lub szczególnych warunkach pracy  u³atwiaj¹cych ocenê obliczeñ pod k¹tem realizacji technicznej instalacji (rys. 5). Sygnalizowane
s¹ m.in. takie sytuacje jak: wejcie w obszar podcinienia atmosferycznego, przekroczenie parametrów krytycznych czynnika, czy te¿ spadek temperatury w uk³adzie ORC
poni¿ej temperatury nasycenia.
W opracowanej wersji program umo¿liwia automatyczne obliczanie punktów charakterystycznych wszystkich trzech przeanalizowanych wczeniej modeli, w oparciu
o podane temperatury pracy oraz wybrany czynnik roboczy. S¹ to: model klasyczny,
model z wykorzystaniem regeneracji wewnêtrznej w postaci regeneracyjnego wymiennika ciep³a (RWC) oraz model wykorzystuj¹cy upust pary z turbiny i podgrzewacz
mieszankowy (PM). Schematy poszczególnych modeli oraz ich interpretacja na wykresie termodynamicznym w uk³adzie Belpairea (wykres T-S) wywietlana jest obok
wyboru wartoci temperatury (rys. 4 i 5).
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Wykresy porównawcze sprawnoci ró¿nych czynników roboczych

W celu lepszego zobrazowania zale¿noci parametrycznych, program ORCcalc
umo¿liwia równie¿ prezentacjê wyników otrzymanych z numerycznych modeli w postaci wykresu sprawnoci w funkcji temperatury. Obliczenia przeprowadzane s¹ w
sposób identyczny jak wy¿ej, jednak dziêki prezentowaniu jedynie sprawnoci, mo¿liwe jest jednoczesne obliczenie jej wartoci w zadanym zakresie temperatur i dla wielu
czynników roboczych na raz, dla dowolnego z trzech zawartych obecnie w programie
modeli uk³adów ORC (klasyczny, RWC i PM).
Wykres ten pozwala szybko wytypowaæ listê zamienników dla wybranego wczeniej czynnika roboczego, oraz oszacowaæ jak bardzo bêd¹ one odbiegaæ od pierwotnie
zamierzonego. Przyk³adowo, na za³¹czonej ilustracji (rys. 6) zaprezentowana jest teoretyczna charakterystyka czynnika R123 (przy temperaturze ród³a ciep³a wahaj¹cej
siê miêdzy 80 oC a 120 oC, z za³o¿eniem temperatury za turbin¹ 43 oC, oraz 27 oC za
RWC i 23 oC za skraplaczem) oraz jej porównanie z izobutanem (R600a) i butanem

Rys. 6. Zestawienie osi¹ganej sprawnoci teoretycznej uk³adu przy ró¿nych czynnikach
roboczych, w funkcji temperatury ród³a ciep³a
Rys. 6. Overview of theoretical system performance achieved with different fluids working
in dependence of temperature of the heat source
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(R600). Wyniki obliczeñ na podstawie modeli numerycznych tych substancji (rys. 6)
wskazuj¹, ¿e warto rozpatrywaæ mo¿liwoæ zastosowania w tym zakresie czynnika
R123 oraz R600. Izobutan najprawdopodobniej bêdzie osi¹ga³ kilkuprocentowo gorsz¹
sprawnoæ.
Na wykresie (rys. 6) ¿aden z 35-ciu punktów obliczeniowych nie zosta³ oznaczony
przez program jako b³êdny lub w¹tpliwy, automatyczna weryfikacja wyników nie wykry³a ¿adnych interesuj¹cych cech pracy modelowanego uk³adu, jak np. praca w podcinieniu (poni¿ej cinienia atmosferycznego). Jednak, jako ¿e jest to jedynie wynik
teoretycznej sprawnoci, oraz ¿e automatyczna weryfikacja doboru pozosta³ych parametrów jest ograniczona do zestawu specyficznych warunków przewidzianych przez
autorów, warto przed ostatecznym wyborem czynnika zrewidowaæ wszystkie wartoci fizykochemiczne punków pracy.
Analiza mo¿liwoci odbioru strumienia ciep³a

Kolejnym istotnym narzêdziem oferowanym przez program ORCcalc jest dualny
wykres dopasowania temperaturowo-cieplnego, opisuj¹cy odbiór ciep³a od ród³owego (dla uk³adu ORC) wymiennika ciep³a. Przedstawia on zarówno charakterystykê
och³adzania czynnika w uk³adzie pierwotnym (ródle ciep³a), z którego ciep³o (np.
odpadowe) zostaje odprowadzone, jak i charakterystykê ogrzewania czynnika roboczego we wtórnym uk³adzie ORC (który to ciep³o odprowadza).
Automatyczne rysowanie dualnego wykresu wymaga, podobnie jak w pozosta³ych
modu³ach programu, podania warunków pracy badanego uk³adu ORC oraz wskazania
czynników roboczych do przeanalizowania. Dla obiegu pierwotnego wymagane jest
podanie rodzaju czynnika, cinienia pod jakim siê znajduje, oraz temperatury pocz¹tkowej, od której rozpoczyna siê jego proces ch³odzenia. Dodatkowo, program wymaga
podania temperatury koñcowej, pozwalaj¹cej zakoñczyæ rysowanie wykresu obiegu
pierwotnego na interesuj¹cej wartoci. Na rysunku 7 przedstawiono odbiór ciep³a od
ród³a w postaci strumienia propanu pod cinieniem 2,20 MPa. Jest to rzeczywisty
przypadek na którym weryfikowano poprawnoæ dzia³ania programu, podczas realizacji zlecenia w przemyle rafineryjnym, gdzie sprawdzano mo¿liwoæ odbioru i wykorzystania ciep³a odpadowego do produkcji energii elektrycznej [5]. Zakres jego sch³adzania przyjêto pomiêdzy 251 oC a 55 oC, dziêki czemu na wykresie pojawi³ siê obszar
przemiany fazowej propanu ze stanu lotnego w stan ciek³y (poziomy przeskok b³êkitnej
linii w lewej dolnej czêci wykresu). W przyk³adzie tym zaprezentowano równie¿ teoretyczny odbiór ciep³a poprzez uk³ad ORC z regeneracj¹ (linia pomarañczowa), oparty
na czynniku roboczym R123. Jego widoczne na ilustracji warunki pracy ustalono tak,
aby doæ cile dopasowaæ charakterystyki wymiany ciep³a.
Dodatkow¹ mo¿liwoci¹ regulacji wykresu kontrolnego jest podanie wartoci przep³ywów masy (na przyk³adzie wybrano stosunek 3.90 : 9.40). Z prawej strony okna
(rys. 7) program prezentuje wynikow¹ sprawnoæ uk³adu ORC pracuj¹cego w takich
warunkach, oraz wartoæ mocy wynikaj¹c¹ z punktów pracy uk³adu oraz podanych

109

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

Rys. 7. Wartoæ strumienia ciep³a, transportowanego przez propan i mo¿liwy do odebrania
przez czynnik roboczy uk³adu ORC strumieñ ciep³a wraz z obliczeniem mo¿liwej do wygenerowania mocy elektrycznej
Fig. 7. The value of heat flow transported by propane and possible to retrieve by the ORC
working fluid, together with calculations of the possible electrical power generation

strumieni masowych. Mo¿liwe jest jednoczesne ledzenie przebiegów odbioru ciep³a
dla wielu czynników roboczych w tych samych warunkach pracy (np. mo¿liwe jest
porównanie R123 z R600 wytypowanym w poprzednim przyk³adzie), jednak dla przejrzystoci ilustracji wykrelono charakterystykê jedynie dla jednego czynnika.

PODSUMOWANIE I DALSZE KIERUNKI BADAÑ
Przeprowadzone rozwa¿ania dotycz¹ zagospodarowania dostêpnego ciep³a odpadowego, poprzez jego konwersjê w energiê elektryczn¹ w uk³adach ORC. Jak wykazano w niniejszej pracy s¹ to zagadnienia istotne, zarówno z punktu widzenia oszczêdnoci energii, jak te¿ szeroko rozumianej i ochrony rodowiska, czêsto nies³usznie pomijane w dyskusji na temat poprawy efektywnoci energetycznej przedsiêbiorstw.
Przedstawiony w paragrafie 4 sposób wstêpnej analizy i optymalizacji wyboru czynnika roboczego i koñcowego wariantu realizacji uk³adu ORC, zautomatyzowany poprzez
program ORCcalc, stanowi wygodne narzêdzie pracy projektanta takich instalacji. Program pozwala na szybkie przeprowadzenie dzia³añ od doboru w³aciwych poziomów
temperatury uk³adu pocz¹wszy, poprzez oszacowanie koñcowej sprawnoci i na przewidywanej mocy elektrycznej skoñczywszy. Zw³aszcza wykres dopasowania cieplnego

110

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

dwóch czynników roboczych mo¿e byæ pomocny w projektowaniu instalacji zagospodarowania ciep³a odpadowego np. w przemyle petrochemicznym, gdzie czêsto ciep³o o
wysokich parametrach termodynamicznych mo¿e byæ lepiej wykorzystane.
Przeprowadzona weryfikacja dzia³ania programu. poprzez porównanie uzyskanych
przy jego pomocy wyników z wczeniejszymi analitycznymi obliczeniami, przeprowadzonymi dla rzeczywistej instalacji, szczegó³owo przedstawionymi w pracach [5, 7, 9,
13, 14] wykaza³a zgodnoæ mieszcz¹c¹ siê w granicach 95%.
W przysz³oci planowane jest dalsze wzbogacenie funkcjonalnoci programu zak³adaj¹ce jego rozwój w trzech g³ównych kierunkach:
l dodanie obs³ugi innych baz, dla zwiêkszenia iloci dostêpnych czynników roboczych oraz umo¿liwienie wyboru alternatywnego modelu celem porównania charakterystyk tego samego czynnika generowanych z ró¿nych modeli;
l dodanie mo¿liwoci rysowania wykresów trójwymiarowych lub warstwicowych,
prezentuj¹cych zale¿noci Y = f(X, Z), ukazuj¹cych zmiany wartoci cechy w obliczu zmieniaj¹cych siê dwóch innych cech;
l dodanie nowych modeli uk³adów ORC, a tak¿e, byæ mo¿e, prosty graficzny edytor
pozwalaj¹cy definiowaæ je dowolnie. Jeli oka¿e siê to pomocne, warto rozwa¿yæ
rozbudowanie zestawu parametrów wejciowych modeli, jednak mo¿e to poci¹gn¹æ koniecznoæ konfiguracji kolejnoci obliczania punktów charakterystycznych,
zw³aszcza przy ewentualnym edytorze graficznym. Mo¿e to jednak spowodowaæ
znaczne skomplikowanie z punktu widzenia u¿ytkownika, co stoi w sprzecznoci z
za³o¿eniami i filozofi¹ tego programu.
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AUTOMATION OF THE EFFICIENCY CALCULATION PROCESS
FOR DIFFERENT THERMODYNAMIC VARIANTS OF THE ORC SYSTEMS
Summary
The article describes a potential possibility of automating the calculation process in ORCbased system design. At an early stage of the project it is necessary to correctly estimate the
values associated with parameters of the available energy sources and the selection of appropriate options of the working system. Performing the schematic calculation process for
every potential working fluid available on the market may not only be time-consuming but
also may prove difficult because of a wide range of fluid databases, their performance benchmarking and a necessity of a wide-spread search. The software currently existing on the
market is optimized for basic tasks implemented in the calculation of cooling processes.
Therefore, there is need for an ORC-optimized software, allowing quick and easy evaluation
of parameters such as efficiency of the proposed system, the parameters needed for the
selection of heat exchangers, condensers, and turbines. The ORCcalc software presented in
this manuscript is a response to this demand. The use of this software allows time-saving and
an effective analysis of many configurations simultaneously, choosing different criteria i.e.
efficiency of the proposed system.
Key words: ORC systems, energy saving, automation of the calculation process.
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