
Politechnika Warszawska

Warsaw University of Technology

http://repo.pw.edu.pl

Publikacja / Publication
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OPERACYJNYCH LANCY 
WTRYSKOWEJ NA DYSTRYBUCJĘ REAGENTA W KOMORZE 
PALENISKOWEJ KOTŁA ENERGETYCZNEGO, 

  Kurkus-Gruszecka Michalina Karolina, Krawczyk Piotr, Badyda Krzysztof
Adres publikacji w Repozytorium URL / 
Publication address in Repository http://repo.pw.edu.pl/info/article/WUT3b173d8180d2447bbca4b18618f209b0/

Data opublikowania w Repozytorium / 
Deposited in Repository on 18 października 2019

Identyfikator pliku / File identifier WUT7c8e50c6f3264aa39d3f5a20d2ca8ed7
Identyfikator publikacji / Publication identifier WUT3b173d8180d2447bbca4b18618f209b0

Cytuj tę wersję / Cite this version

   Kurkus-Gruszecka Michalina Karolina, Krawczyk Piotr, Badyda Krzysztof:
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OPERACYJNYCH LANCY 
WTRYSKOWEJ NA DYSTRYBUCJĘ REAGENTA W KOMORZE 
PALENISKOWEJ KOTŁA ENERGETYCZNEGO, Rynek Energii, 
KAPRINT, vol. 5, no. 144, 2019, pp. 46-51



Str. 46 Rynek Energii Nr 5(144) - 2019 
  
 

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OPERACYJNYCH  
LANCY WTRYSKOWEJ NA DYSTRYBUCJĘ REAGENTA  

W KOMORZE PALENISKOWEJ KOTŁA ENERGETYCZNEGO 
  

Michalina Kurkus-Gruszecka, Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda 
 
Słowa kluczowe: lanca wtryskowa, SNCR, modelowanie CFD 
 
Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę numeryczną procesu wtrysku reagenta do komory paleniskowej kotła ener-
getycznego przy użyciu lancy wtryskowej, zachodzącego podczas pracy systemu odazotowania spalin w ramach technologii 
selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Technologia SNCR jest drugą (obok selektywnej redukcji kata-
litycznej) pod względem ilości zastosowań technologią odazotowania spalin w kotłach energetycznych na świecie. 
W ramach przeprowadzonych prac badano wtrysk reagenta dla przyjętych warunków optymalnych tj. temperatury z zakresu 
okna reakcji oraz geometrii komory paleniskowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku numerycznym. Szczególną 
uwagę poświęcono modelowaniu wtrysku kropel reagenta przy wykorzystaniu metody modelowania fazy dyskretnej (DPM). 
Wykorzystując zbudowany model, przeprowadzono szereg symulacji numerycznych dla różnych warunków operacyjnych 
lancy. Następnie dokonano oceny wpływu parametrów operacyjnych lancy na dystrybucję reagenta w komorze paleniskowej. 
Wyniki przeprowadzonych obliczeń omówiono oraz przedstawiono w formie graficznej. 
 
1. WSTĘP 
Celem prac opisanych w niniejszym artykule było 
określenie wpływu wybranych parametrów operacyj-
nych lancy wtryskowej na dystrybucję reagenta w ko-
morze paleniskowej kotła energetycznego. W celu zba-
dania pracy lancy zbudowano model matematyczny 
układu zaimplementowany w środowisku numerycz-
nym dedykowanym do rozwiązywania zadań nume-
rycznej mechaniki płynów (CFD). Badane przypadki 
dotyczą lancy stosowanej w technologii SNCR, z ang. 
selective non-catalytic reduction – selektywnej nieka-
talitycznej redukcji tlenków azotu (NOx). Technologia 
SNCR jest drugą (obok SCR – selektywnej redukcji 
katalitycznej) pod względem ilości zastosowań techno-
logią odazotowania spalin w kotłach energetycznych 
na świecie.  

Podstawą technologii SNCR jest niekatalizowana re-
akcja chemiczna wykorzystująca reagent na bazie 
amoniaku do redukowania NOx do azotu (N2) i wody 
(H2O) przez wstrzykiwanie tego reagenta do strumie-
nia gazów spalinowych w temperaturach w zakresie 
około 870-1100 °C. Reagent może reagować z wie-
loma składnikami spalin, jednak reakcja redukcji NOx 
jest korzystniejsza niż inne reakcje chemiczne w okre-
ślonym zakresie temperatur i w obecności tlenu, dla-
tego też jest uważana za selektywny proces chemiczny. 
Dwoma najpopularniejszymi reagentami stosowanymi 
w technologii SNCR są roztwory wodne mocznika  
i amoniaku. W literaturze można znaleźć modele CFD 
układów SNCR zainstalowanych na kotłach energe-
tycznych, stosujących jako reagent roztwór wodny 
mocznika [4,6,8]. Jednakże, autorzy niniejszego arty-
kułu nie znaleźli literatury traktującej o modelowaniu 

CFD wtrysku roztworu wodnego amoniaku w ukła-
dach SNCR.  

Na rys. 1 przedstawiono schemat procesu przygotowa-
nia reagenta w instalacji SNCR. Podawanie reagenta 
do komory odbywa się poprzez lance wtryskowe. 
Najczęściej stosuje się rozpylanie pneumatyczne, 
tj. wykorzystujące sprężone powietrze do atomi-
zacji reagenta postaci ciekłej. Poza parametrami 
konstrukcyjnymi lancy, podstawowym parame-
trem operacyjnym wpływającym na jakość rozpy-
lenia (a pośrednio na średnią średnicę kropel rea-
genta) jest parametr ALR (ang. Air to Liquid Ratio). 
Jest to stosunek fazy gazowej do fazy ciekłej podawa-
nych przez lancę. Przeprowadzono symulacje dla 
trzech wartości parametru ALR wynoszących około 
0,5, 0,25 oraz 0,05.   

 
Rys. 1. Schemat procesu przygotowania reagenta  

w instalacji SNCR 

2. OPIS MODELU 
Zbudowano model 3D pojedynczego wtrysku reagenta 
do komory paleniskowej przy wykorzystaniu 
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środowiska ANSYS Fluent. dedykowanego do obli-
czeń numerycznej mechaniki płynów. Do obliczeń wy-
korzystano dane geometryczne kotła energetycznego 
średniej mocy oraz wymiary otworu wtryskowego 
lancy typowe dla lanc stosowanych w systemach 
SNCR. Przeprowadzono szereg symulacji uwzględnia-
jących zmienną ilość wtryskiwanego reagenta oraz 
zmienną ilość podawanego sprężonego powietrza.  
W modelu wykorzystano moduł DPM (ang. disperssed 
particle method) dostępny w ww. oprogramowaniu.  

2.1. Podstawowe równania bilansowe 
Wykorzystane oprogramowanie do obliczeń CFD 
(ANSYS Fluent) pozwala na przeprowadzenie obli-
czeń dla ściśliwego przepływu turbulentnego w zapro-
jektowanej domenie 3D. Opracowany model nume-
ryczny wykorzystuje równania ciągłości, pędu, energii 
i stanu (równania 1 – 4): 

휕휌
휕푡

+
휕
휕푥

휌푢 = 0 (1) 

휕
휕푡
(휌푢 ) +

휕
휕푥

휌푢 푢 + 푝훿 − 휎 = 0 (2) 

휕
휕푡
(휌퐻) +

휕
휕푥

휌푢 퐻+푢 푝 − 푘
휕푇
휕푥

− 푢 휎

= 0 
(3) 

푝 = 휌푅푇 (4) 

gdzie: 
푖 = 1,2,3 [–] 
푯 – entalpia całkowita, Jkg-1, 
풌 – przewodność cieplna, Wm-1K-1, 
풑 – ciśnienie płynu, Pa, 
푹 – stała gazowa, Jmol-1K-1, 
풕 – czas, s, 
푻 – temperatura płynu, K, 
풖풊 – składowa prędkości w kierunku 풙풊 ,ms-1, 
풙풊 – współrzędna punktu obliczeniowego, –, 
풊풋 – delta Diraca, –, 
흆 – fluid density, kgm-3, 
흈풊풋 – tensor naprężeń lepkich, Nm-2. 

Wykorzystane zależności określające tensor naprężeń 
lepkich oraz lepkość efektywną płynu przedstawione 
są poniżej: 

휎 = 휇
휕푢
휕푥

+
휕푢
휕푥

−
2
3
휇
휕푢
휕푥

훿  
(5) 

 

휇 = 휇 + 휇  (6) 

gdzie: 
흁 – lepkość efektywna, Pas, 
흁ퟎ – lepkość molekularna, Pas, 
흁풕 – lepkość turbulentna, Pas. 

Do powyższego zestawu równań dodano model turbu-
lencji k-ε RNG, który stosuje się przy przepływach tur-
bulentnych z małą liczbą Reynoldsa [1,3] oraz model 
radiacji DO (ang. Discrete Ordinates).  

2.2. Geometria i siatka obliczeniowa 
Dla potrzeb analizy wtrysku reagenta do komory pale-
niskowej utworzono geometrię obliczeniową i siatkę 
obliczeniową. Geometria obejmuje przekrój komory 
paleniskowej z pojedynczym wtryskiem reagenta oraz 
odpowiada fragmentowi komory paleniskowej kotła o 
przekroju 8x8 m. Otwór wlotowy lancy umieszczono 
na środku jednej ze ścian komory, w równej odległości 
od wlotu i wylotu spalin oraz prostopadłych ścian do-
meny. Wlot spalin do domeny ustawiono na poziomie 
2 m pod otworem wlotowym lancy. 

 
Rys. 2. Geometria obliczeniowa 

Geometria wykorzystana do obliczeń CFD została od-
powiednio przygotowana w celu nadania poszczegól-
nym obszarom odpowiednich warunków brzegowych. 
Wydzielone zostały obszary wtrysku reagenta oraz po-
wietrza atomizującego, wlotu i wylotu spalin oraz 
ekranów kotła. Na rys. 2 strzałką zaznaczono miejsce 
wtrysku reagenta. 
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Rys. 3. Siatka obliczeniowa 

Następnie dokonano dyskretyzacji domeny poprzez 
odpowiednie zamodelowanie siatki obliczeniowej. Gę-
stość siatki została dobrana wg wartości lokalnych gra-
dientów parametrów takich jak ciśnienie lub prędkość 
czynnika. Siatkę utworzono przy wykorzystaniu me-
tody „Proximity and Curvature” składającej się  
z czworościanów. Geometria oraz siatka obliczeniowa 
przygotowana do obliczeń pojedynczego wtrysku rea-
genta przedstawione są na rys. 2 i 3. W tabeli 1 przed-
stawiono kluczowe parametry wykorzystanej siatki ob-
liczeniowej. Na rys. 4 przedstawiono widok przybli-
żony siatki obliczeniowej w miejscu wtrysku reagenta 
i powietrza atomizującego. 

Tabela 1.  
Kluczowe parametry wykorzystanej siatki obliczeniowej 

Parametr Wartość 
Liczba komórek 742 803 
Liczba węzłów 138 701 
Wartość średnia współczynnika  
proporcji 1,8409 

Średnia skośność komórek siatki 0,2253 
Średnia jakość elementów siatki 0,8387 

2.2. Modele czynników 
Wszystkie analizowane przypadki uwzględniają dwa 
stany skupienia oddziałujące na siebie wzajemnie  
w domenie. Do gazowego środowiska składającego się 
ze spalin kotła energetycznego wtryskiwany jest rea-
gent w formie ciekłej. Zarówno faza ciekła jak i ga-
zowa oraz ich wzajemne oddziaływanie zostały zamo-
delowane w środowisku numerycznym.  

Model spalin wprowadzanych do domeny obliczenio-
wej został opracowany przy wykorzystaniu podstawo-
wych obliczeń spalin kotłów energetycznych [7].  
Numerycznie spaliny zostały scharakteryzowane jako 
mieszanina komponentów: azotu, dwutlenku węgla  
i innych gazów trójatomowych, tlenu oraz pary wod-
nej. Wyznaczony skład spalin (udziały objętościowe) 

został przedstawiony w tabeli 2. Każdy z komponen-
tów spalin został odpowiednio zamodelowany poprzez 
szereg parametrów obejmujących właściwości termo-
dynamiczne, dynamiczne, radiacji. Dokładne wartości 
lub wykorzystane równania opisujące kluczowe para-
metry charakteryzujące komponenty spalin przedsta-
wione zostały w [1]. 
 

 
Rys. 4. Siatka obliczeniowa nr 1 – zagęszczenie elementów 

siatki w pobliżu wtrysku reagenta 

Dodatkowo, po odparowaniu kropel reagenta w spali-
nach pojawiają się pary amoniaku oraz zwiększa się 
udział pary wodnej, jak również udział tlenu i azotu 
spowodowany wtryskiem powietrza atomizującego. 
Połączenie składników spalin zostało zamodelowane 
przy wykorzystaniu modeli dostępnych w wykorzysta-
nym oprogramowaniu, tj. model „Species”. Zastoso-
wany model spalin charakteryzują takie parametry jak 
gęstość obliczana przy wykorzystaniu udziałów molo-
wych poszczególnych składników oraz równania gazu 
doskonałego, obliczana z wykorzystaniem udziałów 
masowych przewodność cieplna oraz lepkość. 

Tabela 2. 
 Skład objętościowy spalin 

Komponent spalin Udział objętościowy 
Dwutlenek węgla + inne gazy 
trójatomowe 0,115 
Azot 0,743 
Tlen 0,067 
Para wodna 0,075 

Model wtrysku reagenta został zbudowany na podsta-
wie danych operacyjnych rzeczywistej instalacji 
SNCR. Ponieważ w bibliotece charakterystyk płynów 
zamodelowanych do wykorzystania w module DPM, 
dostępnej za pośrednictwem programu ANSYS Fluent 
nie znajdował się ciekły amoniak, zamodelowano ten 
czynnik na podstawie literatury [9]. Przyjęte parametry 
charakteryzujące amoniak przedstawiono w tabeli 3.  
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Tabela 3.  
Parametry charakteryzująe ciekły amoniak. 

Parametr Wartość/zależność  
od temperatury  

Gęstość, kg/m3  683  
Ciepło właściwe, J/kg K  -5311,9 + 121,71 푇 – 

0,5051 푇2+ 0,0007 푇3  
Przewodność cieplna,  

W/m K  
0,665  

Ciepło parowania, J/kg  1368293  
Temperatura topnienia, K  100  
Temperatura wrzenia, K  239.85  

Udział składników lotnych, 
%  

100  

Współczynnik dyfuzji  
binarnej, m2/s  

3,05e-05  

Ciśnienie pary nasyconej, Pa  -1E+07 - 196704 푇 – 
909,48 푇2 + 1,4137 푇3  

Model pojedynczego wtrysku reagenta utworzony przy 
wykorzystaniu modułu DPM scharakteryzowany jest 
poprzez szereg parametrów dotyczących geometrii 
wtrysku jak i zależności termodynamicznych. W mo-
delu zastosowano wariant interakcji kropel z ośrod-
kiem ciągłym przy interwale iteracji 10, śledzenie nie-
stabilnych cząstek (ang. Unsteady Particle Tracking, 
zastosowano również modele sił wynikających z masy 
i ciśnienia działającego na krople (ang. Virtual Mass 
Force, Pressure Gradient Force. Uwzględniono rów-
nież wtórny rozpad kropel wykorzystując tzw. model 
SSD (Stochastic Secondary Droplet. Inne wybrane pa-
rametry charakteryzujące pojedynczy wtrysk reagenta: 
- geometria wtrysku, 
- rodzaj/typ cząstek, 
- pozycja i kierunek wtrysku, 
- temperatura reagenta i powietrza podawanego do 

lancy, 
- wydatek masowy reagenta, 
- wydatek masowy powietrza sprężonego, 
- prędkość wtryskiwanych kropel, 
- kąt rozwarcia wtrysku, 
- rodzaj rozkładu średnic kropel, 
- udziały masowe amoniaku i wody demineralizowa-

nej w reagencie. 

W modelu przyjęto stożkowy wtrysk o 25 rozmiesz-
czonych równomiernie strugach kropel. Wybrany typ 
cząstek to krople wieloskładnikowe, składające się  
z wodnego roztworu amoniaku. Przyjęty udział ma-
sowy składników w reagencie wyniósł 0,023 i 0,977 
odpowiednio dla amoniaku i wody. Pozycja i kierunek 
wtrysku zostały nadane przy wprowadzeniu odpowied-
nich współrzędnych lokalizacyjnych i kierunkowych – 

oś stożka wtrysku to prosta normalna do powierzchni 
ściany komory paleniskowej. Przyjęta temperatura 
wtryskiwanego reagenta wynosiła 300 K. Wykorzy-
stano rozkład średnic kropel Rosina-Rammlera, cha-
rakteryzowany przez parametry: minimalna, średnia, 
maksymalna średnica kropel, oraz parametr n opisu-
jący krzywą logarytmiczną rozkładu [2,5]. Parametry 
zmienne modelu charakteryzujące wtrysk reagenta dla 
poszczególnych symulacji przedstawiono w tabeli 4. 

2.3. Warunki brzegowe i parametry symulacji 
W celu dokładnej obserwacji wtrysku reagenta do 
przestrzeni komory paleniskowej przeprowadzono 
szereg symulacji dla pojedynczych wtrysków przy 
zmiennych warunkach brzegowych (ilość wtryskiwa-
nego reagenta, ilość sprężonego powietrza. Najważ-
niejsze warunki brzegowe modelu, nie podlegające 
zmianom w kolejnych symulacjach, przyjęte podczas 
tworzenia modelu to: 
- obliczeniowy typ wlotu domeny: „mass flow inlet”, 
- obliczeniowy typ wylotu domeny: „pressure ou-

tlet”, 
- obliczeniowy typ ekranów kotła: „wall”, 
- obliczeniowy typ wtrysków reagenta: „mass flow 

inlet + particle injection”, 
- obliczeniowy typ wlotu powietrza towarzyszącego 

„velocity inlet”. 

Na wlocie domeny zadano stały strumień spalin wy-
znaczony na podstawie [7] i wynoszący około 115 
kg/s. Turbulencja na wlocie oraz wylocie z domeny zo-
stała scharakteryzowana poprzez stopień intensywno-
ści 5% oraz średnicę hydrauliczną kanału spalin.  Po-
nieważ uwzględniono model radiacji, emisyjność ścian 
oraz wlotu do domeny została określona jako 0,9. Emi-
syjność wylotu określono jako interakcja brzegu do-
meny z kroplami reagenta została zamodelowana jako 
odbicie dla ścian i wlotu oraz ucieczka dla wylotu  
z domeny. Temperatura ścian domeny została przyjęta 
na poziomie 380 C.  

Kluczowym parametrem przy określaniu poszczegól-
nych symulacji był stosunek ilości sprężonego powie-
trza do ilości wtryskiwanego reagenta, tj. ALR. Ten 
oraz pozostałe zmieniane warunki brzegowe przedsta-
wiono w tabeli 4.  

Wszystkie symulacje przeprowadzono przy wykorzy-
staniu serwera (Intel® Xeon® CPU E5-2600 2,20 GHz 
wykorzystując od 4 do 8 węzłów obliczeniowych. 
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Tabela 4.  
Warunki brzegowe zmienne w poszczególnych symulacjach 

Nr. Symulacji Jednostka Sym. 1 Sym. 2 Sym. 3 
ALR - 0,48 0,25 0,06 
Wydatek masowy reagenta kg/s 0,0193 0,0269 0,0543 
Wydatek masowy reagenta l/h 70 97 195 
Wydatek masowy powietrza atomizującego kg/s 0,0095 0,0079 0,0031 
Prędkość powietrza atomizującego m/s 175,38 137,03 76,61 
Połowa kąta rozwarcia stożka deg 13,0 12,3 9,8 
Średnica maksymalna kropel μm 111 183 521 
Wartość średnia średnicy kropel μm 77 103 192 
Parametr n w rozkładzie RR  - 2,12 1,92 1,77 

 
3. WYNIKI ORAZ PODSUMOWANIE 

PRZEPROWADZONYCH SYMULACJI 
Przeprowadzono symulacje numeryczne dla szeregu 
stanów pracy lanc, uwzględniając zmienne warunki 
operacyjne takie jak ilość reagenta oraz ilość sprężo-
nego powietrza.  

 
Rys. 5. Czas trwania cząstek obliczony dla:  

a symulacji nr 1, b symulacji nr 2, c symulacji nr 3 

Na rys. 5 – 6 przedstawiono wyniki obliczeń w formie 
wizualizacji czasu trwania cząstek oraz stężenia par 
amoniaku. Po analizie wyników obliczeń można 
stwierdzić, że krople reagenta docierają w komorze pa-
leniskowej najgłębiej w przypadku najmniejszej war-
tości parametru ALR (0,06. Najmniejszą penetrację  
w kierunku środka komory paleniskowej uzyskano dla 
symulacji nr 1 (ALR wynoszący 0,48. 

 
Rys. 6. Stężenie amoniaku obliczone dla a symulacji nr 1,  

b symulacji nr 2, c symulacji nr 3 

Dystrybucja par amoniaku w kierunku środka komory 
paleniskowej w każdym z badanych przypadków pracy 
lancy nie przekracza 1/3 szerokości komory. Zdaniem 
autorów taka charakterystyka pracy lancy wtryskowej 
nie jest wystarczająca do osiągnięcia efektywnego 
działania układu SNCR. Za nieodpowiedni, zdaniem 
autorów, zasięg reagenta mogą odpowiadać relatywnie 
niskie stężenia amoniaku w modelowanym reagencie. 
Autorzy przewidują znaczną poprawę zasięgu reagenta 
w przypadku symulacji z dodatkowym powietrzem to-
warzyszącym, wprowadzanym wraz z reagentem, two-
rzącym rodzaj zewnętrznej warstwy osłaniającej rea-
gent przed przedwczesnym parowaniem.  

Praca przedstawiona niniejszym artykule jest podstawą 
do przeprowadzania dalszych badań lanc wtryskowych 
systemu SNCR, takich jak: tworzenie modeli wtrysku 
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reagenta z powietrzem towarzyszącym, budowa mo-
deli z wieloma lancami wtryskowymi, optymalizacja 
parametrów pracy lanc, modelowanie reakcji 

chemicznych zachodzących w komorze paleniskowej 
odpowiadających za redukcję tlenków azotu w spali-
nach.  
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INFLUENCE OF SELECTED INJECTION LANCE OPERATING PARAMETERS  
ON REAGENT DISTRIBUTION IN ENERGY BOILER COMBUSTION CHAMBER 

 
Key words: injection lance, SNCR, CFD modelling 
 
Summary. The article presents a numerical analysis of the reagent injection process into the energy boiler com-
bustion chamber using an injection lance. The process occurs during the flue gas denitrification system operation 
as part of selective nitrite reduction (SNCR technology. The SNCR technology is the second (in addition to selec-
tive catalytic reduction in terms of flue gas denitrification technology applications number in power boilers world-
wide. 
As part of the work presented, a mathematical model of thermal-flow processes taking place in the combustion 
chamber was developed, which was then implemented in a numerical environment. Particular attention was paid 
to modeling the reagent drops injection with the discrete phase modeling (DPM method. Using the created model, 
several numerical simulations were performed for different lance operating conditions. Therefore, an assessment 
of the lance operating parameters impact on the reagent distribution in the combustion chamber was made. The 
calculation results were discussed and presented in graphic form. 
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