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Abstract
One of the most important devices of the environment protection, especially
the air pollution control is the electrostatic precipitator. These devices are highly
effective in flow gas cleaning. In many cases the collection efficiency of modern
electrostatic precipitator devices are higher than 99 percent.
“Precipitator design has long been considered an art rather than an engineering science.“† . Essential tools for changing this condition are accurate numerical
electrostatic precipitator models. Although the basic idea behind the electrostatic
precipitator is simple, there are a lot of factors influencing the process of the precipitation. According to this, creating a numerical electrostatic precipitator model,
which calculates the processes during the precipitation correctly, is a complex task.
This is particularly true for nowadays pulse energised electrostatic precipitators.
In the pulse mode energised electrostatic precipitator not DC voltage is used
but steep voltage pulses. By such supply voltages the changes in the voltages
are often in ms or µs range. The numerical precipitator model should be able to
follow these changes and the effects of these on the precipitation. Nevertheless the
model should calculate the phenomena in the precipitator correctly even for long
time operation, where some of the changes could be really slow. These should be
also taken into account in the modelling.
On the Budapest University of Technology and Economics a numerical electrostatic precipitator model were created by the colleagues of the Department of
Electric Power Engineering and the Department of Fluid Mechanics. In my work I
improved this model to meet the above mentioned requirements.
I made the existing model to be able to calculate the pulse energised electrostatic precipitator. To allow this I replaced the module which calculated the ionic
and dust space charge. Further modification was the replacement of the module
which calculates the back corona. The original module calculated the back corona
with a fuzzy approximation while the new module uses a correct physical calculation. Furthermore the new module uses information from the donor-cell method to
have more accurate results. The modified model is able to model the pulse mode
energised ESP and the results of the calculations are more accurate than the results of previous models.

†

according professor Senichi Masuda (Tokyo University, Japan) [Masuda, 1975]
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Összefoglaló
A környezetvédelem, ezen belül a levegőtisztaság-védelem egyik fontos eszköze az elektrosztatikus porleválasztó berendezés. Ezek a berendezések ipari méretekben hatékonyan képesek megtisztítani az áramló gázokat a bennük szállított
mikron közeli méretű részecskéktől. A leválasztási fokuk sok esetben meghaladja
a 99%-ot.
Hogy az elektrosztatikus porleválasztó berendezések tervezése ne „művészet”
maradjon† , nagy szükség van a működésük modellezésére. Bár az elektrosztatikus porleválasztás alapelve egyszerűnek tűnik, valójában nagyon sok tényező befolyásolja a leválasztás folyamatát. Ennek megfelelően egy olyan numerikus elektrosztatikus porleválasztó modell létrehozása, amely fizikailag helyesen írja le a
folyamatokat, igen összetett feladat. Különösen igaz ez a mai modern impulzus
üzemű táplálást használó elektrosztatikus porleválasztó berendezések modellezésére.
Az impulzus üzem lényege, hogy a tápfeszültség nem egyenfeszültség, hanem nagy meredekségű impulzusok sorozata. Az ilyen tápfeszültség esetében a
változások gyakran esnek a ms vagy akár a µs nagyságrendjébe. A numerikus
modellnek képesnek kell lennie ezen gyors változások követésére, illetve a hatásaik modellezésére. Mindemellett ha az elektrosztatikus porleválasztó működését
megfelelő pontossággal szeretnénk modellezni, akkor a vizsgálat során mind a
rendkívül gyors, mind a lassú változásokat figyelembe kell venni.
Munkám során a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem két tanszékének, a Villamos Energetika Tanszék és az Áramlástan Tanszék munkatársai
által közösen létrehozott numerikus elektrosztatikus porleválasztó modellt fejlesztettem tovább úgy, hogy az minél inkább megfeleljen a fenti követelményeknek, és
a számítási idő se legyen túlságosan hosszú.
A modellt alkalmassá tettem az impulzus üzem gyors változásainak követésére egy új, tértöltéseket számító modul kifejlesztésével. További pontosítást jelentett
a modellen az ellenkorona jelenséget számító modul létrehozása, amely az eredeti fuzzy közelítésnél pontosabb, fizikai megközelítést használ. Az új modellben
további információkat használok fel a donor-cella módszer számításaiból az ellenkorona jelenség leírásához. Az új modell képes az impulzus üzem modellezésére
és az eddigi modelleknél pontosabb a számítások eredménye.

†

„A porleválasztók tervezését régóta inkább a művészetek közé sorolják, mintsem a mérnöki
tudományok közé.” Senichi Masuda (Tokyo Egyetem, Japán) [Masuda, 1975]
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1.
Bevezetés
Manapság kiemelt figyelmet kap a környezetvédelem, ezen belül pedig a levegő tisztaságának védelme. Az egész világon egyre szigorodnak azok az előírások,
amelyek a levegőbe jutó por mennyiségét szabályozzák. A PM10 , PM2.5 előírások1 a levegőbe kerülő 10 mikronnál kisebb és 2,5 mikronnál kisebb porszemcsék
mennyiségét szabják meg. Ezekkel az előírásokkal, és ezek betartatásával próbálják csökkenteni az emberi tevékenységek által a légkörbe kerülő szennyező
anyagok mennyiségét.
Az egyik leghatékonyabb eszköz az iparban a levegőbe jutó pormennyiség
csökkentésére az elektrosztatikus porleválasztó berendezés2 (Electrostatic Precipitator, ESP). Egy ilyen berendezés telepítési költségei igen jelentősek, és az
üzemeltetésük is költségekkel jár. Áramló gázok tisztítására alkalmas más típusú
berendezésekhez képest az ESP berendezések telepítési költségei magasabbak,
de hosszútávú üzemeltetési költségei kedvezőbbek, eredő leválasztási fokuk pedig eléri vagy meghaladja más típusú berendezésekét. Sajnos ez nem mondható
el a finom, ultrafinom frakciók leválasztási fokára. Mivel az ESP berendezéseket
kedvező tulajdonságaik miatt igen széles körben használják, ezért nagyon fontos
a finom és ultrafinom frakciók leválasztásához a meglévő technológiák korszerűsítése.
Az egyre szigorodó előírások teljesítéséhez az ESP-k folyamatos fejlesztése szükséges. Az egyik fejlesztési irány a berendezés táplálásának módosítása
volt. A korszerű berendezések már nem egyenfeszültséggel, hanem feszültségimpulzusokkal működnek.
Az iparban használt elektrosztatikus porleválasztó berendezések közül még
sok a hagyományos egyenfeszültségű táplálással üzemel. Ahhoz, hogy ezek a berendezések is olyan leválasztási fokkal tudjanak üzemelni, amely lehetővé teszi a
szigorúbb előírások betartását, szükség van a berendezések felújítására. Az egyik
1
2

PM: Particulate Matter, Fine particles – Finom szemcsés porok.
Másik elnevezése az Elektrofilter.
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1. B EVEZETÉS

legfontosabb lépése a felújításnak az, hogy a hagyományos egyenfeszültségű táplálást korszerű impulzus üzemű táplálásra cserélik [Masuda & Hosokawa, 1988].
Tapasztalati úton kialakított különböző feszültség impulzusokat alkalmaznak a berendezésekben ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban töltsék fel a porszemcséket és csökkentsék a kialakuló ellenkorona-jelenséget, így növelve a leválasztás
fokát és csökkentve a felhasznált energia mennyiségét.
A felújítás során nagyon hasznos (esetenként elengedhetetlen) eszköz lehet
egy számítógépes (numerikus) modell, amely segítségével lehetőség nyílik a berendezés a felújítás során megváltozó paramétereinek modellezésére. Az impulzus üzemű táplálás paramétereinek beállítása nagyon fontos lehet, hiszen előállhatnak olyan esetek (a gáz áramlási sebességéből, a por tulajdonságaiból és
egyéb fizikai jellemzőkből adódóan), amikor az impulzus üzem paramétereinek
helytelen megválasztása drasztikus leválasztási fok romláshoz vezethet. A modell
segítségével költséghatékonyan lehet az új táplálás lehetséges paraméterei közül
kiválasztani az adott felhasználáshoz legalkalmasabbakat.

1.1. Motiváció
Az ESP működésének elvi alapja első pillantásra nem tűnik nagyon bonyolultnak. Az elve az, hogy a korona elektródokra kapcsolt nagyfeszültséggel korona
kisülést hoznak létre. Ezek a kisülések töltéshordozókat juttatnak a gázban lévő
részecskékre3. Az így feltöltött részecskékre a koronázó elektródok és a földelt
felfogó elektródok között kialakuló villamos térben erő hat, amely a gáz áramlási
irányára merőlegesen, a felfogó elektródok felé mozdítja el a töltött részecskéket.
A részecskék elérik a felfogó elektródokat és ott megtapadnak, majd innen a leválasztott réteg valamilyen módon (pl. kopogtatás, mosás) eltávolítható.
Ezt az egyszerű elvet először 1824-ben Hohlfeld próbálta ki a gyakorlatban4 ,
azonban ezt a kísérletet nem követték további kutatások és ipari alkalmazás. Az első sikeres ipari alkalmazás Cottrell nevéhez fűződik, aki 1908-ban szabadalmat is
nyújtott be az eszközre. Ezek a berendezések megbízhatóan működtek. Az 19103

A részecskék lehetnek porszemcsék, cseppek, korom, pernye stb. Az egyszerűség kedvéért
sok esetben csak porszemcseként illetve porként hivatkozom rájuk a későbbiekben.
4
Papír füstjét választotta le egy üveg hengerben. [Hohlfeld, 1824]

2

1. B EVEZETÉS

es években az iparban már 100 tonna/nap porterhelésű berendezések üzemeltek [White, 1963].
Az egyre szélesebb körben elterjedő ESP berendezések hatására elkezdődtek a kutatások és a modellezés, mert szükségessé vált, hogy a berendezések
paramétereit előre meg tudják határozni. 1920-ban W. Deutsch és E. Anderson
dolgozott ki számítási módszert az ESP berendezések leválasztási fokának meghatározására. Ezekkel a kutatásokkal kezdődtek meg az ESP berendezések működésének pontosabb megértését szolgáló kutatások.
Az ESP berendezések széleskörű ipari elterjedésével új problémákra figyeltek fel a felhasználók és a kutatók. Ezek a problémák bizonyították, hogy az ilyen
berendezések működési alapelve ugyan egyszerűnek tűnik, de az elektrosztatikus porleválasztás folyamatát számos tényező befolyásolja. Nagyjából az 1970-es
évek közepén egészen új megvilágításba került az elektrosztatikus porleválasztás
elméleti háttere. Ekkor vizsgálta I. P. Verescsagin az ESP berendezések leválasztó
terében igen fontos szerepet játszó tértöltéseket (1974-ben). Közel ugyan ebben
az időben S. Masuda professzor a nagy fajlagos ellenállású porok leválasztásakor
kialakuló ellenkorona-kisülésekre hívta fel a figyelmet (1975-ben), amelyek megjelenése igen jelentős mértékben rontja a leválasztási fokot [Kiss, 2004].
Ezen felfedezések hatására további kutatások kezdődtek, melyek során kifejlesztettek egy energiatakarékosabb és sok más előnyös tulajdonsággal rendelkező
táplálási módot, az impulzus üzemű táplálást [Berta, 1987]. Az előbbiekben említett problémák hatékony megoldásának érdekében indították be az International
Conference on Electrostatic Precipitation elnevezésű konferencia sorozatot (az első ilyen konferenciát 1981-ben rendezték), melyeken azóta is komoly kutatások és
fejlesztések eredményeit ismertetik a kutatók és ipari szakemberek.
Az impulzus üzemű táplálással kapcsolatos kísérletek közben felfedezték a
meredek homlokú impulzusok gázbontó hatását, felismerték az ESP berendezések lehetőségeit a DeNOx , DeSOx folyamatokban (kén-oxidok és nitrogén-oxidok
eltávolítása gázokból). Az impulzus üzemű táplálás egyik újítása a ROPE elnevezésű táplálás, amit 2001-ben mutattak be [Berry et al., 2001]. Természetesen
nem csak a táplálás, hanem egyéb területeken is fontos kutatások folytak, ezek
eredményei a többfokozatú leválasztók [Masuda & Hosokawa, 1984], a „skew gas
flow” elnevezésű technológia [Hein, 1987b], [Hein, 1987a], [Hein et al., 1998] vagy
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az agglomerátor [Harrison et al., 2004]. További speciális fejlesztési irányok is kialakultak, kapcsolódva a koronakisülések által létrehozott plazma kémiai hatásaihoz. Ennek egyik területe az ózongenerálás, melyet többek között illékony szerves
anyagok kezelésére is alkalmaznak [Masuda & Kiss, 1987], [Kiss & Masuda, 1989].
A méréstechnika és a számítástechnika gyors fejlődése lehetővé tette az elektrofilterek egyre pontosabb méréseit és modellezését is. A modellek eleinte csak
bizonyos fontosnak ítélt jelenségeket vettek figyelembe, majd egyre összetettebb
modellek készültek. Számos numerikus porleválasztó modell készült, melyek nagy
része számítja ugyan az iontértöltést, de a földelt és a nagyfeszültségű elektródok
között folyamatos ionáramot feltételez. Ez a számítási eljárás az egyenfeszültségű
táplálást elég jól képes modellezni, de nem alkalmas az impulzus üzem modellezésére.
A Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések
Csoportja az Áramlástan Tanszékkel közösen létrehozott egy numerikus modellt
az ESP berendezések működésének vizsgálatára. Ez a modell az ESP berendezések egyenfeszültségű üzemét képes modellezni, figyelembe véve többek között
a portértöltést és az iontértöltést, a por paramétereinek bizonytalanságát és több
porfázis kezelésére is képes. A modell moduláris felépítése folytán a figyelembe
vett fizikai jelenségek köre könnyen bővíthető, illetve a számítás módja könnyen
változtatható. A modell csak korlátozott mértékben volt képes követni a feszültség
változások miatt létrejövő portértöltés és iontértöltés változásokat, így csak olyan
táplálással működő porleválasztó modellezésére volt képes, ahol a feszültség változásai nem voltak néhány ms-nál gyakoribbak. Manapság azonban a porleválasztó berendezésekben használt táplálások között gyakran található olyan, ahol
az impulzusok a µs-os tartományba esnek.

1.2. A kutatás célja
A cél a meglévő porleválasztó modell továbbfejlesztése volt az impulzus üzemű táplálás modellezésére, valamint az ellenkorona-kisülések pontos figyelembe
vételére.
A munka során első lépésként az impulzus üzem gyors változásainak követésére kellett lehetőséget találnom. Ehhez a modell moduláris felépítése nyújtott le4
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hetőséget. Az állandósult állapot tértöltésének számítására alkalmas modult kellett
lecserélnem egy olyan modulra, amely képes az impulzus üzem által okozott gyors
tértöltés változásokat számítani. Az így kialakult komplex vizsgálatokra alkalmas
modell képes a villamos és áramlási tér, az impulzus üzemű táplálás, polidiszperz
porok együttes figyelembe vételére.
Másik fontos cél volt, az ellenkorona-kisülések modellezésének pontosítása.
Ehhez létre kellett hoznom egy ellenkorona-kisülést számító modult. Az ellenkoronakisülések létrejöttének egyik meghatározója a felfogó elektródon felhalmozódott
por töltése. Ahhoz, hogy ezt figyelembe tudja venni a modell, számítania kell a
felfogó elektródokra kerülő por mennyiségét, az így kialakuló porréteg vastagságát és töltését. A kialakuló ellenkorona-kisülés folyamán por és töltések kerülnek
vissza a gázáramba, amelyek növelik a porleválasztóból kikerülő por mennyiségét,
azaz romlik a leválasztási fok. Az impulzus üzem változásainak figyelembe vételét
lehetővé tévő módszer újszerű alkalmazásával a felfogó elektródokra kerülő por
töltésének és az ellenkorona-kisülések által generált töltéseknek a figyelembe vétele is lehetséges a tértöltések számításakor.
Az ellenkorona-kisülések természetesen nem csak a felfogó elektródokra lerakódott por mennyiségétől és paramétereitől függenek, hanem a táplálás és kopogtatás paramétereitől is. A villamos táplálás (impulzusok) paramétereinek és a
por paramétereinek ismeretében a modellel meghatározható, hogy az adott körülmények között kialakul-e ellenkorona-kisülés, illetve mikor alakul ki. Amennyiben létrejön a kisülés, a modell segítségével meghatározhatóak azok a táplálási
és kopogtatási paraméter beállítások, melyek megakadályozzák az ellenkoronajelenség kialakulását a leválasztás során.
Az így kialakított numerikus elektrosztatikus porleválasztó modell az eddig alkalmazott modelleknél pontosabban képes modellezni a porleválasztás során kialakuló folyamatokat, így pontosabban lehet meghatározni vele a várható leválasztási fokot.
A modell hitelesítését laboratóriumi mérésekkel, modell kísérletekkel és szakirodalomból származó adatok segítségével végeztem. Az ellenkorona-jelenség eredményeit a korábbi modell eredményeivel és a szakirodalomban található eredményekkel is összehasonlítottam.
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2.
Az elektrosztatikus porleválasztók
modellezése
2.1. Az elektrosztatikus porleválasztó modellek története
Az elektrosztatikus porleválasztás alapelve az, hogy a gáz által szállított részecskéket töltéssel látjuk el, ezek a töltött részecskék a porleválasztó utcákban
kialakuló villamos tér hatására a gázáramra merőlegesen elmozdulnak és ezen
elmozdulás hatására — a porleválasztó elhagyása előtt — elérik a földelt felfogó
elektródokat (2.1 ábra).
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések alkalmazása során hamar megjelent az igény arra, hogy a berendezések leválasztási fokáról már a tervezésük
közben lehessen valamilyen ismerettel rendelkezni. Eleinte csak az addig megépített berendezések használata során szerzett tapasztalatok alapján történt a tervezés, de a nem teljesen pontos ismeretek miatt a tervezés során elkövetett apró
hibák is ahhoz vezethettek, hogy az elkészült berendezés leválasztási foka nem
lett megfelelő. Az ilyen esetekben a berendezés egyébként is jelentős beruházási költségeit tovább növelte a leválasztási fok javításához szükséges módosítások
költsége. Ezek a problémák a modellek gyors fejlesztését segítették elő.
Feltöltött porszemcse
Fgá

Felfogó elektród

Porszemcse mozgásiránya
Fet

2.1. ábra. A töltött porszemcsére ható erők. Fgá jelöli a gázáram által, Fet pedig a
villamos térerősség által a porszemcsére kifejtett erőhatást.
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Alapvetően kétféle modellezési technika létezik az elektrosztatikus porleválasztó berendezések modellezésére. Az egyik a kisméretű, arányos modell berendezések megépítése1 , a másik lehetőség a numerikus modellek használata. A kicsinyített ESP berendezések esetében nehézséget okozhat az, hogy a különböző
fizikai folyamatok a kisebb méretű berendezésben nem pontosan azonos módon
játszódnak le, mint a teljes méretű berendezésben. Az ilyen jelenségek figyelembevételével elég jól használható a végleges berendezések tulajdonságainak és
leválasztási fokának meghatározására.
A numerikus modellek használatának több előnye is van a kicsinyített modellek használatához képest. Az egyik előnyét a költségek jelentik. Egy elkészített
numerikus modellel többféle elrendezés könnyen modellezhető, míg a fizikai modellek esetén az elrendezés megváltoztatása — ha egyáltalán lehetséges — plusz
költségeket jelent. Egy másik előnye a numerikus modelleknek, hogy a fizikai folyamatokat a teljes méretű berendezésre modellezik, így nincs szükség a méretkülönbségből adódó átskálázásra. Vannak azonban hátrányai, illetve nehézségei
is a numerikus modelleknek. Az egyik ilyen hátrányuk a pontatlanság, amit a modellezés során figyelembe vett és elhanyagolt folyamatok, jelenségek határoznak
meg. Ebből adódóan az évek során igen sokféle modellt készítettek a kutatók, attól
függően, hogy az elektrosztatikus porleválasztás mely részfolyamatai érdekelték
őket, mely folyamatokat tartottak fontosnak, illetve milyen mértékű elhanyagolásokat használnak.

2.1.1. A Deutsch-Anderson modell
Az első komoly numerikus modell Evald Anderson és Walther Deutsch nevéhez
fűződik. Az ő gyakorlati tapasztalatainak és elméleti megfontolásainak az eredménye a (2.1) egyenlet, amit nagyon gyakran Deutsch-Anderson egyenletként emlegetnek. Ezeket az eredményeiket az 1920-as évek elején publikálták [White, 1963],
[Lawless, 1984], és még napjainkban is nagyon sok esetben a numerikus modellek
alapjául szolgálnak. Anderson gyakorlati úton bizonyította a leválasztás hatásosságának exponenciális összefüggését a gáz áramlási sebességével, míg Deutsch

1

pilote scale ESP
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elméletileg adott magyarázatot erre az összefüggésre.

µ = 1 − e−

wth L
hv

(2.1)

Az egyenletben szereplő jelölések a következőek:

µ: leválasztási fok
wth : elméleti vándorlási sebesség
L: leválasztó utca hossza
h: félutca szélesség (korona elektródok és felfogó elektródok közötti távolság)
v : gáz áramlási sebessége

wth =

Q∞
p E
Cu
3πµf d dp

(2.2)

wth : elméleti vándorlási sebesség
Q∞
p : a dp átmérőjű, gömb részecske telítési töltése (Cochet töltési egyenletnek
megfelelően)

µf d : folyadék dinamikai viszkozitása
E : villamos térerősség
dp : részecske átmérő
Cu: Cunningham korrekciós faktor
A (2.1) egyenletben szereplő vándorlási sebességet elméleti úton a (2.2) egyenlet segítségével lehet meghatározni. A (2.2) egyenlet a porszemcsék telítési töltésre töltődését feltételezi és nem veszi figyelembe ennek a folyamatnak az időfüggését. A Cunningham-féle korrekciós faktorra (Cu) a porszemcsék µm-nél kisebb
mérettartományában van szükség. Néhány térerősség értékre a számított vándorlási sebesség a 2.2 ábrán látható. A szaggatott vonallal az 1 kV/cm térerősség
esetében a Cunningham korrekciós faktor (Cu) nélkül számított vándorlási sebesség értékek vannak ábrázolva [Suda, 2007]. Jól látható az eltérés a korrekciós
faktorral számított görbéhez képest, főleg az 1 µm-nél kisebb mérettartományban.
Sok esetben a modellek csak az elméleti vándorlási sebesség y irányú összetevőjével számolnak, mivel a porleválasztó utcában a villamos térerősség x és
8
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z irányú komponenseinek hatásai elhanyagolhatóak [Suda, 2007]. Ezzel a (2.2)
egyenletben a wth helyett wth,y illetve E helyett Ey fog szerepelni, melyek az adott
mennyiségek y irányú komponensei. Ezt a módosítást mutatja a (2.3) egyenlet.

wth,y =

Q∞
p Ey
Cu
3πµf d dp

(2.3)

Gyakori, hogy a modellekben a vándorlási sebességet egyszerűsített formában használják (példa erre Riehle és Löffler modellje [Riehle & Löffler, 1995]). Ez
az egyszerűsített forma az ionmozgékonyság analógiájára a por mozgékonyságára jellemző mennyiséget (bp ) vezet be, azaz az adott méretű és töltésű porszemcse
egységnyi villamos térerősség hatására milyen sebességre tesz szert. Így nagyon
egyszerűen számítható a vándorlási sebesség a következő szerint: wth = bp E .
Ezzel azonban a modellt igen leegyszerűsítik, mivel bp egy adott térerősség, töltés és sebességtér2 esetére határozza meg mozgékonyságot, így a térerősség, a
porszemcse töltését és az áramlási tér hely- és időfüggését egyáltalán nem veszi
figyelembe ez a modell.
Valós alkalmazásokban a µm-nél kisebb méretű szemcsék leválasztása problémás. Ez nem felel meg a 2.2 ábrán látható görbesereg alapján levonható következtetésnek. Ennek oka a Deutsch-féle modell azon feltételezése lehet, hogy a

Elméleti vándorlási sebesség wth [m/s]

100

10

E=20 kV/cm
E=15 kV/cm
E=10 kV/cm
E= 9 kV/cm
E= 8 kV/cm
E= 7 kV/cm
E= 6 kV/cm
E= 5 kV/cm
E= 4 kV/cm
E= 3 kV/cm
E= 2 kV/cm
E= 1 kV/cm
E= 1 kV/cm Cu nélkül
dp = 1,5 µ m

1

0,1

0,01

0,001
0,01

1

0,1

10

100

Porszemcse átmérő, d p [ µm]

2.2. ábra. Töltött porszemcsék elméleti vándorlási sebessége (wth ) különböző villamos térerősségeknél [Suda, 2007]

2

áramlási eredetű ellenállás erő
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porszemcséket úgy kezeli, mintha azok azonnal telítési töltéssel rendelkeznének.
Valójában a szubmikronos részecskék töltődési mechanizmusából adódóan a töltődésük lassabb, így nem érik el a telítési töltésüket a porleválasztó utcában való
végighaladásuk alatt, így a felfogók irányában a vándorlási sebességük nem éri
el az elméleti értéket [Marquard et al., 2004]. Ennek megfelelően a szubmikronos
részecskék leválasztása hosszabb leválasztó utcát igényel.

2.1.2. A Deutsch-Anderson modell továbbfejlesztése
A Deutsch-Anderson modellt többen is továbbfejlesztették. A fejlesztések során
mindig olyan modellt próbáltak kialakítani, amelyik jobban közelíti a valóságban
mért értékeket. A Matts-Ohnfeldt modell esetében a részecske méretének szórását
próbálták figyelembe venni egy k tapasztalati tényezővel, melyet legtöbb esetben
0,5 érték közelében választanak meg. A (2.4) egyenlet az így módosított egyenlet.

µ = 1 − e−( Q wth)
Ac

k

(2.4)

Egy másik módosítással Cooperman a porvisszalépést veszi figyelembe a modelljében. Ezt a módosítást a vándorlási sebesség változtatásával érték el, amely
a (2.5), a (2.6) és a (2.7) egyenletek használatával valósult meg.



wcooperman = v (a2 + 2b)0,5 − a
vh
2D
hwth
b = (1 − f )
2D
a=

(2.5)
(2.6)
(2.7)

Az egyenletben a jelölések a következőek:

f : modell paraméter
D : modell paraméter
v : gáz áramlási sebessége
h: félutca szélessége
Az f és D paraméterek jelentése vitatott, mert nem bizonyított, hogy bármilyen
fizikai folyamathoz egyértelműen kapcsolódnának. Az eredeti elgondolás szerint
10
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f a felfogóra lerakodó és az onnan visszakevert részecskék számának arányát
jelölte volna, míg D a por diffúziójával lett volna kapcsolatban. A paraméterek ezen
összefüggéseit azonban nem lehet egyértelműen kimondani.
A Deutsch-Anderson modell egy harmadik módosítása a Robinson modell. Itt
az eredeti egyenletet 3 paraméterrel módosították. A paraméterek a szemcsék
nem egyenletes eloszlásának hatásait valamint a kétféle porvisszalépés hatásait modellezik. Az eredő (2.8) egyenlet két paraméteres egyenletté egyszerűsödik.
Az egyenlet két paraméterét a (2.9) és a (2.10) egyenletekkel lehet meghatározni,
amelyekben X a felfogó elektródoknál a por koncentráció és a por koncentráció
középértékének aránya, a a felfogón megtapadt és a visszalépett por aránya, és b
a visszalépett por és a bemenő pormennyiség aránya. Az a, b és X három paraméternek van elméleti jelentése, de nem határozható meg közvetlenül, így inkább
az A és B paramétereket használják [Lawless, 1984].

µrobinson = (1 − B)e−A

wth L
hv

+B

(2.8)

A = X(1 − a)

(2.9)

B = b(1 − a)

(2.10)

Természetesen a modellek fejlesztése során további modellek is készültek, de
ezen modellek túlnyomó többsége valamilyen numerikus eljárást használ a leválasztási fok meghatározására. Ezek a numerikus modellek is eltérő módokon kezelik a különböző folyamatokat, illetve más-más folyamatokat hanyagolnak el, illetve
vesznek figyelembe.
Minél több folyamatot és paramétert vesz figyelembe egy modell, annál pontosabban és megbízhatóbban lesz képes előrejelezni a modellezett porleválasztó
berendezés leválasztási fokát. Manapság a pontosabb modellek figyelembe veszik
többek között a porszemcse méret eloszlását, számolnak az ion- és portértöltéssel, figyelembe veszik a porok fajlagos ellenállását, számolnak az ellenkoronakisülések kialakulásával és ennek hatásaival is, valamint az ESP geometriai kialakításán kívül figyelembe veszik a villamos táplálás és kopogtatás zónákra osztottságát is.
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Nagyon sok modell készül a huzal-sík elrendezésű porleválasztók modellezésére. A legtöbb modell, mint a fentebb leírt Deutsch-Anderson modell és annak
módosításai is, a porleválasztás modellezését kétdimenziós (2D) problémaként kezelik. Ez azt jelenti, hogy a porszemcsékre ható gravitációs erő hatásával nem számolnak, azaz a porszemcsék süllyedését elhanyagolják. Sok esetben a 2.3 ábrán
láthatóhoz hasonlóan csak egy fél utcát vesznek figyelembe a szimmetria miatt,
így tovább csökkentve a számítási igényt.
Bizonyos vizsgálatokhoz szükség van háromdimenziós (3D) modellekre is, ezek
jellemzően a speciális geometriai kialakítás miatt szükségesek. Ezekben a modellekben a korona elektródok vagy felfogó elektródok speciális alakja által az áramlási térben és villamos térben okozott hatásokat is figyelembe kívánják venni. Ilyen
3D modellre példák Brocilo és Chang modellje [Brocilo et al., 2008], ahol a korona
elektródok geometriájának hatásait vizsgálják a porszemek töltődésére, Farnoosh
és Adamiak [Farnoosh et al., 2011a] valamint Yamamoto [Yamamoto et al., 2006b]
modelljei, akik 3D áramlásokat modelleznek különböző koronázó elektródok figyelembe vételével, míg Dumitran [Dumitran et al., 2003] a tüskés korona elektródok3
hatását vizsgálja a részecskék töltődésére. Ezek, és az ezekhez hasonló 3D modellek a legtöbb esetben a teljes porleválasztó utca helyett annak csak egy rövid
szakaszát modellezik, mert a modellezéshez szükséges számítási idő különben
túlságosan megnövekedne.

2.3. ábra. Az elektrosztatikus porleválasztó keresztmetszete [Kiss et al., 1998]

3

barbed wire corona electrode
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2.2. Az elektrosztatikus porleválasztók modellezésének nehézségei
Az elektrosztatikus porleválasztás folyamata az egyszerűnek tűnő alapelv ellenére meglehetősen összetett folyamat. A 2.1.1. alszakaszban és a 2.1.2. alszakaszban bemutatott modellek jól közelítik az ESP berendezések leválasztási fokát,
de nem veszik figyelembe a leválasztás során lezajló folyamatokat, azok hatásait a
leválasztásra. Ezen modellek így csak a tapasztalati úton megszerzett információk
segítségével hangolhatók úgy, hogy megfelelően közelítsék a leválasztási fokot.
Amennyiben például olyan anyagú por leválasztási fokát szeretnénk meghatározni ezen modellekkel, amelynek leválasztásáról nincsen tapasztalat, de magának
az anyagnak a jellemzőit ismerjük, akkor ezek a modellek a hangolás hiánya vagy
pontatlansága miatt adott esetben nem képesek megfelelően számítani a leválasztás hatásosságát.
Egy pontos modell megalkotása közben több komoly áramlástani és villamos
probléma leírására, illetve modellezésére van szükség. Sok esetben ezek a folyamatok nem is egyértelműen sorolhatóak villamos vagy áramlástani kategóriába,
mert bizonyos esetekben ezeket csak a két terület együttes használatával lehet
kezelni. Ha megfigyeljük az elektrosztatikus porleválasztóban lejátszódó folyamatokat, akkor kiderül, hogy ezek jól csoportosíthatóak, így viszonylag egyszerűen
összefoglalhatóak.
Magát a porleválasztási folyamatot három fő tényező és a közöttük lejátszódó
kölcsönhatások határozzák meg. A három fő tényező a szállító közeg, a porfázis
és a villamos tér. A szállító közeg a turbulens gázáram. Ennek a porleválasztásra hatással lévő tulajdonságai a sebessége, a viszkozitása, a hőmérséklete és
a turbulencia mértéke. A porfázis a gázban szállított porszemcsék összessége,
amelyeknek a méret eloszlása, a szemcsék térbeli eloszlása, a relatív permittivitása és a fajlagos ellenállása befolyásolja a leválasztást. A villamos tér a porleválasztás szempontjából a porleválasztóban kialakuló villamos térerősséggel, az ionárammal és a töltött részecskék mozgásából adódó árammal jellemezhető. Ezen
három tényező között kialakuló kölcsönhatások határozzák meg a porleválasztás
folyamatát.
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A porfázis és a szállító közeg kölcsönhatása alakítja ki a kétfázisú áramlást. A
kétfázisú áramlás a gázáramban szállított részecskék diszperziójával (keveredésével) és a turbulencia mértékével jellemezhető. A gázáramban szállított részecskék
eloszlásának meghatározásához figyelembe kell venni a fázisok egymásra hatását
és ennek az egymásra hatásnak a turbulencia módosító hatását.
A villamos erőtér és a szállító közeg kölcsönhatása alakítja ki az elektrohidrodinamikus áramlási teret (electro-hydrodynamic flow, EHD flow). A koronakisülések
során létrejövő nagy mennyiségű ionizált gázmolekulára hatással van a korona
elektródok által keltett villamos erőtér. Ez az erőhatás elmozdítja a gázmolekulákat (ionszél) [Lowke et al., 1998], [Suda et al., 2006], [Farnoosh et al., 2011b], és
így hatással van az áramlásra, illetve a turbulenciát is módosítja. A gázáramban
szállított feltöltött részecskék pedig hatással vannak az elektródok által kialakított villamos erőtérre és a koronakisülések kialakulására is (corona quenching)
[Riebel et al., 2002], [Luebbert & Riebel, 2011].
A harmadik lehetséges kölcsönhatás a porfázis és a villamos erőtér kölcsönhatása. Ez a porszemcsék feltöltődését, illetve töltésleadását határozza meg. A
leválasztás szempontjából fontos a feltöltődés hely- és időfüggése, valamint a por
tértöltése, illetve térbeli eloszlása [Lawless, 1996], [Böttner, 2003].
Ezen tényezők és kölcsönhatások, a porfázis kivételével mind függenek a porleválasztó geometriai kialakításától is. Az elektrosztatikus porleválasztó működését meghatározó összetevők és folyamatok ezen tömör leírását szemlélteti a 2.4 ábra.

2.2.1. Áramlási tér modellezése
Az első numerikus elektrosztatikus porleválasztó modellek a leválasztó utcában kialakuló gázáramlást a lehető legegyszerűbb módon vették figyelembe, azaz
a leválasztó utca keresztmetszetében konstans sebességprofilt használtak. Ez a
választás a számítások szempontjából igen kedvező, hiszen a számítási igény elég
kicsi.
Az áramlási tér pontosabb modellezésének igényével megjelentek az analitikus
sebességprofilt használó modellek. Itt már lehetőség van a fali határréteg-áramlás
pontosabb figyelembe vételére. Ez a leírás még lamináris áramlást tételez fel. Ma-
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napság már sok esetben olyan modelleket használnak, amelyek számítják a turbulens áramlásokat is. Ezt a számítástechnika fejlődésével megjelenő numerikus
szimulációs módszerek (Computational Fluid Dynamics, CFD) tették lehetővé. A
CFD szimulációkban a turbulens áramlások számítására többféle modell is készült,
például k − ε turbulencia modell, nagy örvény szimuláció (Large Eddy Simulation,
LES), direkt numerikus szimuláció (Direct Numerical Simulation, DNS). Ezekkel
a modellekkel lehetőség van a turbulens diffúziós tényező meghatározására és
emellett a nagy számítási igény nehézségei miatt a sokáig elhanyagolt jelenségek, mint a korona elektródok geometriai kialakítása okozta áramlási nyomának
figyelembe vételére a modellben [Suda, 2007].

2.2.2. Elektrohidrodinamikus áramlási tér
A numerikus szimulációs technikák fejlődésével az elektrohidrodinamikus áramlási tér modellezésében is komoly előrelépések történtek. Az elektrohidrodinamikus áramlási tér az áramlási tér és a villamos erőtér egymásra hatásának eredménye. Itt a modellezés során figyelembe veszik az ionszél turbulens áramlásra

2.4. ábra. Az elektrosztatikus porleválasztás szereplői [Riehle, 1992], [Kiss, 2004],
[Suda, 2007]
15

2. A Z ELEKTROSZTATIKUS PORLEVÁLASZTÓK MODELLEZÉSE

kifejtett hatását is. A turbulens áramlások módosulása komolyan befolyásolja a
porszemcsék mozgását is a leválasztó utcában, így a leválasztás hatásosságát is
befolyásolja.
Egy egyszerű felső becslést ad a villamos szél sebességére a (2.11) egyenlet
[Berta, 1987]. Az egyenlettel az villamos szél sebessége (v) közelíthető adott sűrűségű (ρg ) és relatív permittivitású (εr ) gázban az adott pontban lévő villamos térerősség (E ) hatására. Napjaink számítástechnikai eszközeivel már lehetőség nyílik arra, hogy a szimulációk során megfelelő módon figyelembe lehessen venni az
ionszél áramlási térre gyakorolt hatásait [Suda et al., 2006], [Chang et al., 2006],
[Parasram & Taylor, 2001].
v=

r

ε0 εr
E
ρg

(2.11)

Az ionszél hatásait figyelembe vevő modellekben leggyakrabban a k − ε turbulencia modellt használják. Legegyszerűbben a porszemcsék mozgása egy olyan
egyenlet megoldásával számítható, ahol a villamos szél áramlás módosító hatása
egy további taggal egészíti ki a mozgásegyenletet, amelyet így viszonylag egyszerűen be lehet építeni a CFD szimulációba.
Mivel az ionszél nagyságát befolyásolja a villamos térerősség, így a pontos
számításokhoz figyelembe kell venni a portértöltés és iontértöltés villamos térerősséget befolyásoló hatását is. Léteznek olyan modellek, amelyek ezekkel a hatásokkal is számolnak (például Ullum LES modellje [Ullum, 2003]), de ezek a modellek
a még mindig nagy számítási igény miatt csak a leválasztó utca rövid, 1–2 korona elektródot magába foglaló szakaszát modellezik. Ezen modellek kiterjesztése a
teljes leválasztó utca hosszra a számítási igény megnövekedése miatt nem lehetséges, illetve a teljes utca hosszára vonatkozó következtetések levonása a rövid
szakasz alapján nem célravezető.

2.2.3. Kétfázisú áramlás modellezése
Az ESP leválasztási fokának számításához szükséges a kétfázisú áramlás modellezése, ami a porleválasztóban áramló, szállító gáz és a porszemcsék mozgása a gázáram hatására. A porkoncentrációt a porleválasztó utca egyes helyein a
gáz által szállított porszemcsék mozgása határozza meg. A transzportfolyamatok
16
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modellezéséhez figyelembe kell venni a fázisok közötti kölcsönhatásokat is, amelyek csak bonyolult modellekkel írhatóak le. Egy ilyen hatás például a porfázisról a
gázáramra ható erők hatása, amelyek módosítják például a gázáramban kialakuló
turbulenciákat.
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések utcáiban kialakuló kétfázisú
áramlások szekunder fázisát, azaz a porfázist kétféle módszerrel lehet modellezni,
az egyik a Lagrange-féle leírás, a másik az Euler-féle leírás. Az alkalmazott módszertől függően különböző hatásokat lehet figyelembe venni, és más hatásokat
nem.
A Lagrange-féle leírás alkalmazásakor porszemcsék pályáját lehet kiszámítani, míg az Euler-féle leírással a por koncentráció-eloszlása határozható meg. A
részecske pályák meghatározásának (particle trajectory method, PTM) többféle
módszerét használják, mint például a folytonos véletlenszerű mozgás (continuous
random walk, CRW) módszer, a véletlen generált ingadozó sebességkomponens
(simulated particle flow with random generated fluctuating velocity, SRF) módszer
vagy az örvénytranszport modell (eddy-lifetime, EL), (lásd a 2.2 táblázatot).
A Lagrange-féle leírás esetében a por koncentráció-eloszlás meghatározását
a porszemcsék pályájának számítási igénye és a megfelelően nagy darabszámú
porszemcse szám együttesen nem teszi lehetővé elfogadható számítási időn belül
a mai számítástechnikai eszközökkel. Általában a Lagrange-féle leírást alkalmazó
modellek néhány ezres nagyságrendű porszemcse számmal működnek. A leválasztási fok számítása ezzel a leírással elég egyszerű, mert a felfogó elektródot
elérő pályákon haladó porszemek kerülnek leválasztásra, míg a többi elhagyja a
leválasztót. A leválasztási fokot a felfogót elérő porszemek és a belépő porszemek
számának aránya adja.
Az Euler-féle leírásmód számítási igénye kisebb, mint a Lagrange-féle leírásmódé. A portranszport és porkoncentráció-eloszlás számítása szempontjából is
előnyös az Euler-féle leírásmód, míg az egyes porszemcsék pályájának, turbulens
áramlásban való mozgásának meghatározására a Lagrange-féle leírás alkalmasabb [Schmid & Vogel, 2003]. Az Euler-féle leírásmód egy további előnye abban
rejlik, hogy a portértöltés és iontértöltés által létrehozott töltéseloszlásnak, illetve az ionszél hatásának figyelembe vételekor jóval hatékonyabban használható
[Suda, 2007].
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2.2.4. Villamos tér modellezése
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések leválasztó utcájában működés
közben kialakuló villamos erőtér modellezése összetett probléma. A korona elektródok és felfogó elektródok közé kapcsolt feszültség létrehoz egy villamos teret. A
kialakuló koronakisülések töltéshordozókat juttatnak a leválasztóutcába, amelyek
a gázáramban szállított por felületén megtapadva feltöltik a porszemcséket. Ezek
alapján az elektródok által létrehozott villamos tér (Ee ), az iontértöltés (Eion ) és a
portértöltés (Epor ) által létrehozott villamos tér együttesét kell modellezni (2.12),
[Palotai et al., 1987]. Az áramló gázban szállított feltöltött porszemcsék hatnak a
korona elektródok által a porleválasztó utcába jutó töltésmennyiségre azáltal, hogy
megváltoztatják a korona elektródok közvetlen közelében kialakuló térerősséget.

E = E e + E por + E ion

(2.12)

Ez a hatás függ a por feltöltöttségétől és a porszemcsék számától az adott térrészben, azaz a porkoncentráció eloszlásától, ami a turbulens áramlás és a villamos
tér együttes, pormozgást befolyásoló hatására alakul ki. A töltéssűrűségek ismeretében a (2.13) egyenletnek megfelelően kiszámítható a félutca bármely pontjában
a potenciál, azaz meghatározható a félutcában a potenciáleloszlás is. A potenciáleloszlás és a tértöltés sűrűség kiszámításához szükséges nemlineáris egyenletek
és az szoros csatolás miatt ezekhez a számításokhoz numerikus szimulációt érdemes alkalmazni [Anagnostopoulos & Bergeles, 2002].

1
ϕ(P ) =
4πε0 εr

Z

1
ρV
dV +
r
4πε0 εr

V

Z

A1

Az egyenletben a jelölések a következőek:

ϕ(P ): potenciál
ε0 εr : permittivitás
A1 : felfogó elektród felülete
V : a félutca térfogata
ρA , ρV : felületi és térfogati töltéssűrűség
r : távolság a P ponttól
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A korai modellekben a számítások egyszerűsége érdekében homogén, konstans
térerősséget vettek a leválasztó utca teljes keresztmetszetében. A pontosabb eredmények érdekében később a villamos térerősség közelítő analitikus leírását alkalmazták, amit a számítások gyorsasága miatt még viszonylag új modellek esetében
is alkalmaztak [Riehle, 1992]. Az idők során többféle numerikus szimulációs megoldást hoztak létre a villamos tér és a tértöltés eloszlás számítására, melyeket
igen széles körben alkalmaznak. Az egyenletrendszerek megoldására használják
a véges differenciák módszerét, és a végeselem-módszert. Ezeket sokszor kombinálják a karakterisztikák módszerével. Alkalmazzák a peremelem módszert is, amit
szintén kombinálnak a karakterisztikák módszerével is. Kevésbé gyakran használt
alternatív módszerek is léteznek, mint az R függvények [Barbarics & Iványi, 1996],
[Barbarics et al., 1996] és karakterisztikák módszerének kombinációja, a donorcella módszer végeselem-módszerrel kombinálva, a töltés szimuláció módszert
[Elmoursi & Castle, 1987], illetve a véges differenciák és végeselem-módszer kombinációját szintén használják a modellezéshez.
A numerikus módszerek a számításokhoz a teret valamilyen módon felosztják4 .
Ezt a felosztást hívják egyszerűen rácsnak. A megfelelő rács lehetővé teszi bonyolult geometriai elrendezések terének számítását is. A karakterisztikák módszerével
kombinált numerikus eljárások pontosságát nem csak a rácsok egyes elemeinek
mérete, azaz a felosztás finomsága befolyásolja, hanem az is, hogy a generált rács
mennyire illeszkedik a karakterisztikák vonalaira. Ha a karakterisztika vonalak nem
megfelelő pontosságúak, akkor az iterációs eljárás nem biztos, hogy eredményre
vezet.
A megfelelő rácsozás kialakítása további problémákat vet fel. Egy olyan rácsozás, amely megfelelően követi a geometriát, nagyon sok esetben bonyolult egyenletekhez vezet, megnehezít a számításokat. Az egyszerűbb egyenleteket eredményező rácsozás reguláris és ortogonális kell legyen. A reguláris felosztás azt jelenti, hogy a cellák mérete és alakja azonos, csak azonos méretű reguláris polinomokból áll. A síkot így egyenlő oldalú háromszögekkel, négyzetekkel és szabályos
hatszögekkel lehetséges felosztani. A térben a reguláris és ortogonális felosztás
azonos méretű téglatestekből állhat. Ahhoz, hogy egy ilyen rács megfelelő legyen
az elektrosztatikus porleválasztó számításához, a rácsnak finomabb felbontású4

például Delauney-háromszögelés, Voronoi-sokszögek, stb.
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nak kell lennie a korona elektród környékén. Ez azonban azt jelenti, hogy az egész
félutcában ilyen finomságú a rács, ami feleslegesen megnöveli a számítási igényt.
A kisebb számítási igényt jelentő, nem azonos méretű, ortogonális rácselemekre
való felosztás bonyolultabb egyenleteket eredményez ugyan, de még így is jelentősen csökkenteni lehet a számítási igényt [Elmoursi & Castle, 1987].

2.2.5. A portöltődés modellezése
A gázokban szállított porszemcsék feltöltésének többféle módja létezik, melyek
különböző fizikai és kémiai hatásokra vezethetőek vissza [Horváth et al., 1984],
[White, 1963]. Ezek a jelenségek annyira általánosak, hogy akár a természetes,
akár az emberek által létrehozott különböző keverékek esetén inkább a töltéssel
nem rendelkező részecskék, porszemcsék a ritkák. Nagyon sok esetben azonban
— az elegyet kívülről szemlélve — a töltéssel rendelkező részecskék összes töltése zérus, azaz csak töltés megosztás van az elegyen belül. Az elektrosztatikus
porleválasztó berendezésekben nagyon fontos cél az, hogy lehetőleg az összes, a
gázáramban szállított porszemcse azonos polaritású töltéssel rendelkezzen.
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezésekben a por ilyen feltöltésének
hatékony módja a koronakisülések használata. A koronakisülések nagy mennyiségű töltéshordozót juttatnak az ESP utcájába. Az így kialakult iontértöltéses téren
keresztül haladnak a gázáram által szállított porszemcsék. A szállított porszemcsék feltöltődése úgy megy végbe, hogy az ionok ütköznek a porszemcsékkel és
megtapadnak azok felületén. Az ütközésnek két oka lehetséges, az egyik a villamos térerősség erővonalai miatt bekövetkező ütközés, a másik a mozgások okozta véletlen ütközés. Ennek megfelelően kétféle töltődési folyamatot különböztetünk
meg, a tértöltődést5 és a diffúziós töltődést.
A tértöltődésre Rohmann hozott létre egy modellt, és tőle függetlenül, néhány
évvel később M. Pauthenier és M. Moreau-Hanot is létrehozott egy nagyon hasonló
modellt, amit azóta elég elterjedten használnak [White, 1963]. Ezek a modellek
elég jól írják le az 1 µm átmérőnél nagyobb részecskék töltődését nagy villamos
térerősség esetében, a kisebb méretű részecskék töltődésének leírására azonban
nem alkalmasak.
5

szokás iontöltődésnek is nevezni
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2.1. táblázat. Porszemcsék egymástól mért relatív távolsága (a/dp arányok)
1,5 µm szemcseátmérőjű porszemcsék esetén a sűrűség (ρp ) és a porkoncentráció (cpor ) függvényében [Suda, 2007]
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A diffúziós töltődésre Arendt és Kallman alkotta meg az első modellt, amit a
későbbiek során egyszerűsítettek. Ez a modell a 0,1 µm átmérőjűnél kisebb porszemcsék töltődését írja le helyesen, kis villamos térerősségek esetében.
Mind a tértöltődés modell, mind a diffúziós töltődés modell gömb formájú porszemcséket tételez fel a töltődés számításakor, mivel ez vezet a legegyszerűbb
számításokhoz. Ezen kívül mindkét típusú töltődési modell feltételezi, hogy az azonos méretű porszemcsék azonos mértékben töltődnek fel, és hogy a porszemcsék
a gázban elegendően nagy távolságban vannak egymástól ahhoz, hogy az egymásra hatásuk elhanyagolható legyen. Ez utóbbi feltételezés minden olyan esetre
igaz, ahol a porszemcsék távolsága az átmérőjüknél 5..10-szer nagyobb.
A gyakorlatban jellemzően a cpor =1 mg/m3 és a cpor =100 g/m3 porkoncentráció közötti értékek figyelhetőek meg. A 2.1 táblázatban néhány esetre látható a
porszemcse átmérő és a távolság aránya (a/dp ) a porkoncentráció és a porszemcsék sűrűségének függvényében az 1,5 µm átmérőjű szemcsékre. Látható, hogy
az elég nagynak számító 100 g/m3 porkoncentráció esetén a por sűrűségétől függően a porszemcsék távolsága az átmérőnél legalább 16-szor nagyobb.
A diffúziós modell érvényességére a 0,1 µm átmérő a felső határ, míg a tértöltődés modellre az 1 µm átmérő az alsó határ. A kettő közötti tartományban a
porszemcsék töltődésének leírása nehézségekbe ütközik. Erre a problémára egy
lehetséges megoldás a köztes tartományban a kétféle töltődés együttes figyelembe vétele. Erre a Cochet által kidolgozott modell ad egy megfelelő közelítést olyan
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térerősség értékekre, amelyek az elektrosztatikus porleválasztó berendezésekben
előfordulnak [Riehle, 1992]. Ez a modell a (2.14) egyenletnek6 megfelelően számítja a porszemcsék telítési töltését. A (2.15) egyenlet a porszemcsék feltöltődésének
időfüggését adja meg, míg a (2.16) egyenlettel a töltődés időállandója határozható
meg.
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εr − 1
2
= 1+
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+
dp
1 + 2λ/dp εr + 2
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t
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(2.14)
(2.15)

4ε0
ρion µi

(2.16)

A kétféle töltődési mechanizmusra magyarázat lehet az, hogy a nagyobb méretű részecskék a viszonylag nagy térerősség esetén már befolyásolják a villamos
erőtér erővonalait, torzítják azokat, és az ionok ezeket az erővonalakat követve
érik el a porszemcse felületét (ezt szemlélteti a 2.5a ábra), míg a nagyon kis porszemcsék esetében ez a torzító hatás nem jelentkezik annyira. A kisméretű porszemcsék töltődésére kétféle elmélet létezik, az egyik szerint csak a véletlenszerű
mozgásuk következtében ütköznek az ionok a porszemcsékkel, és a töltődés kisVillamos
Erővonalak

Porszemcse
Ion

Porszemcse
Ion

Ionok pályája

E

(a) Tértöltődés

(b) Diffúziós töltődés

2.5. ábra. Porszemcsék töltődési folyamatai [Kiss, 2004]

6

Cochet egyenlet
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sé befolyásolja a porszemcse körüli ionsűrűséget (ezt szemlélteti a 2.5b ábra), míg
a másik elmélet folytonos diffúziós töltődést feltételez, mivel az ionok szabad úthosszát kisebbnek tételezi fel, mint a porszemcse átmérője [Lawless, 1996]. Ez a
mechanizmus a tértöltődéssel ellentétben külső villamos erőtér mentes esetben is
működik, az egyetlen feltétele a szabad töltéshordozók jelenléte [Riehle, 1992].
Természetesen a kutatások olyan irányban is elindultak, hogy meg tudják határozni a porszemcsék alakjának hatását a feltöltődés folyamatára [Chang, 1981],
[Shin et al., 2010], és ezzel pontosítsák a töltött porszemcsék által kialakított portértöltés hatását. Az alak hatása azért lehet jelentős, mert erősen befolyásolja a
porszem telítési töltését. Ha a porszem alakja nem gömb, akkor a különböző görbületi sugarak térerősség torzító hatása miatt kisebb feltöltöttség esetén is kialakulhat
akkora térerősség, ami eltávolítja a töltéseket a porszem felületéről (koronahatár)
[Kiss, 2004]. Bizonyos kutatások azt az eredményt hozták, hogy a porszemcsék
az elektrosztatikus porleválasztóban nem érik el telítési töltésüket [Riehle, 1996],
[Marquard et al., 2004], aminek egyik magyarázata a porszemcsék alakjából adódó töltésleadás is lehet.

2.3. Numerikus ESP modellek
A modellezés fontosságát mutatja az, hogy rengeteg különböző numerikus
elektrosztatikus porleválasztó modell készült. A szakirodalomban megtalálható néhány numerikus elektrosztatikus porleválasztó modell összefoglalása található meg
a 2.2 táblázatban. A táblázatból jól látható, hogy a különböző modellek különböző modellezési eljárásokat használnak annak megfelelően, hogy az elektrosztatikus porleválasztás mely részfolyamatait tartják fontosnak a leválasztás fokának
befolyásolásában, és ezeket veszik figyelembe a számításokban. A táblázatban
a modellezés paraméterei csoportosítva vannak a modellezett jelenségek szerint,
úgymint a villamos erőtér modellezése, porszemcse töltődés, áramlási tér és kétfázisú áramlás modellezése. A publikált paraméterek közül kiemelten fontos az ionés portértöltés modellezése, az ionszél figyelembe vétele és a korona elektród
geometriai kialakításának modellezése. Fontos szempont még a kétfázisú áramlás Euler-féle vagy Lagrange-féle kezelési módja is.
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Az impulzus üzemű táplálás 1972-es szabadalmaztatásától kezdődően, egyre
több elektrosztatikus porleválasztó berendezést építettek impulzus üzemű táplálással. Ezzel szemben a 2.2 táblázatban szereplő modellek közül, csak két modell
képes az impulzus üzem modellezésére.
Léteznek olyan egyszerűbb modellek, amelyek képesek az impulzus üzemű
porleválasztók közelítő modellezésére. Az impulzus üzemet képes modellezni Bucella modellje, amelyben csak 1 µm szemcseátmérőnél nagyobb porszemcséket
vesz figyelembe, így elhanyagolja a tértöltődést a modelljében [Buccella, 1997],
[Buccella, 1999]. Liang és kollégáinak modellje az impulzus üzemet olyan esetben
modellezi helyesen, amikor csak 1 µs-nál rövidebb impulzusokat alkalmaznak a
táplálásban [Liang et al., 2002]. Rajanikanth modelljében elsősorban a feszültségáram karakterisztika meghatározására koncentrál, így a villamos teret, a tértöltéseket relatíve pontosan modellezi, de sok más fontos jelenséggel nem számol
[Rajanikanth & Prabhakar, 1994]. Popa és kollégái modellje a villamos erőteret és
az iontértöltést helyesen modellezi, de egyszerű, sok elhanyagolást tartalmazó
modellt használ a por töltődésének modellezésére és az áramlási tér modellezésére [Popa et al., 2011].
A fentebbi modellekre jellemző, hogy csak a jelenségek egy bizonyos körére fókuszálnak, és így próbálják az impulzus üzemet modellezni. Mindegyikről
elmondható, hogy nem modellezik az ionszelet, a porvisszalépést és az ellenkorona-kisülést sem. Abdel-Samal modelljében a villamos jelenségek közül elsősorban a korona kisülések és ellenkorona-kisülések modellezésével, és az eközben kialakuló tértöltésekkel foglalkozik, de nem modellezi az impulzus üzemet
[Abdel-Salam, 1991].
Létezik a fent felsoroltaknál összetettebb két modell, amelyek az impulzus üzemet, az áramlási teret és ezek egymásra hatását is eléggé pontosan figyelembe
veszik. Ez a két modell, illetve a modellek elődje, szerepel a 2.2 táblázatban.
Az egyik ilyen összetett numerikus modell Meroth modellje [Meroth et al., 1999],
amely képes az impulzus üzem modellezésére. Ez a modell az impulzus üzem
modellezése mellett azonban nem veszi figyelembe a porleválasztás folyamata
szempontjából igen jelentős hatással bíró portértöltés. A porvisszalépést és az ellenkorona-jelenségét is elhanyagolják a modellezés során. A modell az áramlási
teret k − ε turbulencia modellel modellezi, figyelembe veszi az ionszelet, de nem
24
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veszi figyelembe a por hatását a gáz áramlására és a korona elektródok áramlást
befolyásoló hatását sem.
A másik nagyon összetett modell, amely képes az impulzus üzem modellezésére Gallimberti [Gallimberti, 2004] és Bacchiega [Bacchiega et al., 2004] modellje. A modell 2.2 táblázatban megjelenített paraméterek alapján, még nem volt
képes sem az impulzus üzem számítására, sem az ellenkorona-jelenség figyelembe vételére. A szerzők által 2004-ben publikált, továbbfejlesztett modell azonban
már képes mind az impulzus üzem, mind az ellenkorona-kisülések bizonyos szintű modellezésére. A modellben az áramlási teret a modellezés legelején egyszer
számítják, és utána ezt használják. Ennek egyik következménye, hogy nem veszik
figyelembe a porszemcsék gázáramra gyakorolt hatását, amit azzal indokolnak,
hogy csak kis porkoncentrációkkal számolnak. A kis porkoncentrációk esetén a
portértöltés hatása a koronakisülésekre nem jelentkezik olyan nagy mértékben,
mint nagy porkoncentráció esetében, így ezt a jelenséget is elhanyagolják. Nem
veszik figyelembe az ionok rekombinációját sem.
Összegzésként el lehet mondani, hogy a két utóbbi modell az alkalmazott elhanyagolásokkal együtt is jól közelíti a valós elektrosztatikus porleválasztó berendezésekben lejátszódó folyamatokat, nem képesek azonban figyelembe venni a
bejövő por tulajdonságainak megváltozását, illetve annak hatását a leválasztás folyamatára és az ellenkorona-kisülésre.
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2.2. táblázat. Numerikus ESP modellek és főbb paramétereik [Suda, 2007]
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k − ε k − ε turbulencia modell
BL
Határéteg egyenlet megoldása
DNS
Direkt numerikus szimuláció
LES
Nagy örvény szimuláció
EL
Örvénytranszport modell

Kétfázisú áramlás modellezés
Euler-féle leírás
0 / ∞ Nincs/teljes keveredés
Const. Konstans Dp érték mindenhol
Loc.
Helyi Dp érték
Lagrange-féle leírás
CRW Folytonos véletlenszerű mozgás
SRF Véletlen generált ingadozó sebesség
komponens
PTM Beépített porszemcse pálya modell

3.
Impulzus üzem vizsgálatára
alkalmas modell kidolgozása
3.1. Elektrosztatikus porleválasztó modellek típusai
A numerikus elektrosztatikus porleválasztó modellek elsődleges célja a valós
ESP berendezések leválasztási fokának számítása. A valós berendezések leválasztási fokát igen sok tényező befolyásolja, mint azt a 2. fejezetben részleteiben
is bemutattam. A különböző modellek más és más folyamatokra fókuszálnak ahhoz, hogy minél pontosabban legyenek képesek meghatározni a leválasztási fokot
annak megfelelően, hogy mely paraméterek változása esetében fontos számukra
a leválasztási hatásosság megváltozása.
Léteznek olyan modellek, amelyek egyszerűek és gyorsak, de ezek a modellek
csak egyes paraméterek közelítő meghatározására alkalmasak. Ezek alapja legtöbb esetben valamilyen szakértői rendszer, gyakorlati tapasztalatok és mérések
alapján felállított tudásbázissal. Ezen típusú modellek főként szabályozási feladatokhoz, illetve a rendszer üzem közbeni beállítására szolgálnak, az eredményeik
csak közelítések, nem pontos számítások.
A másik fő modelltípus, ami az összetett folyamatok viszonylag részletes figyelembe vételével, a fizikai paraméterekkel végezve a számításokat, egy állandósult állapot pontos számítására alkalmas. Ezek a modellek nagy számítási igényűek, és nem elég gyorsak ahhoz, hogy szabályozási feladatokat lássanak el velük.
Alkalmasak viszont arra, hogy tervezés során az adott körülmények között nagy
pontossággal megbecsüljék az adott üzemállapotban a leválasztás hatásosságát
[Kiss, 2004].
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3.2. A BME ESP modell továbbfejlesztése
A Villamos Energetika Tanszék és az Áramlástan Tanszék által közösen kifejlesztett modell a 3.1. szakaszban leírt modelltípusok közül a részletes és pontos
számításra alkalmas modellek csoportjába tartozik [Kiss, 2004], [Suda, 2007].
A 2.2 táblázatban láthatóak a modell paraméterei. A villamos tér modellezésére
a peremelem módszernek és a véges térfogatok módszerének kombinálását használja a modell, és képes figyelembe venni az iontértöltés és portértöltés hatásait
is. A porszemcsék töltődésének számításához kombinált tértöltődés és diffúziós
töltődés modellt használ, azaz modellezi a feltöltődési folyamatot. Az áramlási tér
modellezésekor a CFD numerikus szimuláció a k − ε turbulencia modellt használja, emellett modellezi a korona elektród geometria hatását és az ionszél hatását
a turbulens áramlásra. A kétfázisú áramlás modellezésére az iontértöltés és portértöltés figyelembe vételéhez Euler-féle modellt használ a helyi diffúziós tényező
(Dp ) számításával és a porkoncentrációt számítja, de emellett a Lagrange-féle leírási módszer egy kissé módosított eljárását is használja nem egyes porszemcsék,
hanem porszemcse halmazok mozgási pályájának leírására. Fontos még megemlíteni, hogy a modell számítja a porvisszalépést is, amiben egy fuzzy rendszer
segítségével figyelembe veszi a por visszakeveredéséből adódó, a kopogtatáskor
jelentkező és az ellenkorona-kisülés okozta porvisszalépést is, a fuzzy rendszer
gyakorlati méréseken alapuló tudásbázisának megfelelő pontossággal.
A modell képes az egyenfeszültséggel táplált elektrosztatikus porleválasztó berendezések üzemének modellezésére, és bizonyos, viszonylag lassú feszültségváltozások hatásainak követésére is1 . Ez azonban nem felel meg az impulzus
üzemű táplálás által létrehozott gyors feszültségváltozások hatásainak modellezéséhez.
Az elektrosztatikus porleválasztó modell moduláris felépítésű, hasonlóan több
más modellhez, mint például Gallimberti modellje [Gallimberti, 1998], vagy Brocilo
és Chang modellje [Brocilo et al., 2003]. Ez a moduláris felépítés lehetővé teszi az
egyszerű fejlesztést az egyes modulok egyszerű cseréjével vagy módosításával.
A célom a létrehozott modell továbbfejlesztése volt olyan módon, hogy a modell
képes legyen az impulzus üzem vizsgálatára, illetve az ellenkorona-jelenségének
1

Részletesebben írok a modellről a C függelékben.
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pontosabb vizsgálatára. Ezen jelenségek modellezése még napjainkban is aktuális feladat, a modellek csak kis része képes az impulzus üzem modellezésére
vagy az ellenkorona-kisülések hatásainak figyelembe vételére. A modell moduláris
felépítésének köszönhetően viszonylag egyszerűen lehetséges a számítást végző
részek módosítása, illetve cseréje.

3.2.1. Az ionok és porszemcsék mozgása a villamos erőtérben
A BME ESP modell — a létező modellekhez hasonlóan — a porleválasztó
berendezések üzemét bizonyos feltételezésekkel számítja. A modell egyik ilyen
feltételezése, hogy a koronakisülések által kialakított ionáramot állandó értékűnek
feltételezi. Az egyenfeszültséggel táplált ESP berendezések esetében ez a feltételezés nem okoz jelentős hibát a modell számításaiban, hiszen az ionáramot kialakító koronakisülések intenzitása az állandó feszültség miatt közelítőleg állandó.
Az impulzus üzemű táplálás esetében az állandó ionáram feltételezése nem lehetséges. Egy szokásos táplálási mód az, hogy egy koronahatárnál kisebb egyenfeszültségre szuperponálnak impulzusokat, amelyek már nagyobbak a koronahatárnál, sőt esetenként az átütéshez szükséges feszültségnél is2 . Ennél a táplálási módnál csak az impulzusok idején van koronakisülés a korona elektródokon,
egyébként nincsen.
A koronakisülések kapcsán érdemes még megemlíteni a Trichel-impulzusokat.
Ez a jelenség csak negatív koronakisülések esetében jelentkezik és csak elektronegatív gázokban [Sattari et al., 2010]. A Trichel-impulzusok a koronakisülés intenzitásának gyors változásai, 1,3 ns felfutási idő, néhány 10 ns időtartam és néhány 10 µs periódusidő jellemzi őket. Az impulzusok periódusideje a koronakisülés
áramától függ. A jelenség az elrendezéstől függően csak egy bizonyos feszültség
tartományban jelentkezik. Ha a feszültség meghalad egy értéket, akkor az impulzusok megszűnnek.
A jelenségre magyarázat lehet a koronakisülések által a gázban létrehozott különböző tértöltések hatása a koronakisülésre. A gázban háromféle töltéshordozó
van jelen, pozitív és negatív ionok valamint elektronok, amelyek a villamos térerősség hatására különböző sebességre gyorsulnak és különböző irányban mozognak.
2

Ezekben az esetekben az impulzus rövidsége miatt nem alakul ki átütés
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A korona elektród közvetlen környezetében kialakuló elektronlavina eredményeképpen pozitív ionok maradnak az elektród környezetében. A korona elektródtól
a földelt elektród felé mozgó elektronok a korona elektródtól távolabb negatív ionokat alkotnak az elektronegatív gáz molekuláival. A pozitív iontértöltés elősegíti
az elektródon a koronakisülés kialakulását, mivel megnöveli a térerősséget. A pozitív és negatív tértöltések között azonban lecsökken a villamos térerősség, ami
lecsökkenti az elektronlavina terjedését, azaz gátolja a koronakisülést. Így a koronakisülés intenzitása és a pozitív ionok keletkezési sebessége lecsökken addig,
amíg a pozitív ionok el nem érik a korona elektródot. Akkor a pozitív iontértöltés
eltűnésével a térerősség ismét megnövekszik, és beindul az elektronlavina, megindul a következő impulzus [Sattari, 2011], [Tran et al., 2009].
Ez a jelenség is befolyásolja az ionáramot, de a porszemcsék mozgási sebességéhez viszonyítva rendkívül gyors, így egyenfeszültségű táplálás esetén nem
modellezik, impulzus üzemű táplálás esetén azonban a táplálásban alkalmazott
impulzusok hossza nagyságrendileg már elég közel van a Trichel-impulzusok periódusidejéhez. Az impulzus üzem esetén más megfontolásból lehetséges elhanyagolni a Trichel-impulzusok modellezését. Az impulzus üzem egyik nagy előnye,
hogy nagyobb csúcsfeszültséget alkalmazhatnak anélkül, hogy az elrendezés átütne. Mivel a Trichel-impulzusok csak egy bizonyos feszültség tartományban jelentkeznek, így az impulzusok megnövelt feszültsége már elég nagy ahhoz, hogy ne
jelenjenek meg a Trichel-impulzusok, hanem folytonos, úgynevezett parázsló koronakisülés alakuljon ki. Ezek alapján a modell módosításakor feltételezhetjük, hogy
a koronakisülések jelenlétekor a leválasztótérbe juttatott töltéshordozók mennyisége állandó, míg az impulzusok közötti időszakban — amikor a feszültség a koronahatárnál kisebb értékű — nem jut töltéshordozó a leválasztóutcába [Klippel, 2000].

3.2.2. A gyors iontértöltés változások számítása
A Trichel-impulzusok következtében létrejövő iontértöltés változásokkal nem
kell ugyan foglalkozni, de az egyenfeszültségű tápláláshoz képest az impulzus
üzem közben az iontértöltés igen gyorsan változik. Az ionmozgékonyságot figyelembe véve meg lehet határozni azt, hogy az egyes ionok milyen idő alatt érik el a
felfogó elektródot, azaz mennyi időre van szükségük a félutcán való áthaladáshoz.
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3.1. táblázat. Pozitív és negatív oxigén ionok mozgékonysága T=300 K hőmérsékletű levegőben [V IEHLAND ]

O2+
O2−
2
E/N [Td] µi [cm /Vs] E/N [Td] µi [cm2 /Vs]
5,00e+0
6,00e+0
8,00e+0
1,00e+1
1,20e+1
1,50e+1
2,00e+1
2,50e+1
3,00e+1
3,50e+1
4,00e+1
5,00e+1
6,00e+1
7,00e+1
8,00e+1
1,00e+2
1,20e+2
1,40e+2
1,70e+2
2,00e+2
2,50e+2

2,48e+0
2,48e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,49e+0
2,50e+0
2,50e+0
2,51e+0
2,52e+0
2,56e+0
2,60e+0
2,62e+0
2,60e+0
2,58e+0
2,51e+0

5,00e+0
6,00e+0
8,00e+0
1,00e+1
1,20e+1
1,50e+1
2,00e+1
2,50e+1
3,00e+1
3,50e+1
4,00e+1
5,00e+1
6,00e+1
7,00e+1
8,00e+1
1,00e+2
1,20e+2
1,40e+2
1,70e+2
2,00e+2
2,50e+2

2,52e+0
2,52e+0
2,52e+0
2,52e+0
2,52e+0
2,53e+0
2,54e+0
2,55e+0
2,56e+0
2,58e+0
2,60e+0
2,64e+0
2,69e+0
2,75e+0
2,81e+0
2,91e+0
2,98e+0
3,01e+0
3,00e+0
2,96e+0
2,84e+0

Az ionok mozgékonyságát természetesen többféle tényező is befolyásolja, többek
között a gáz nyomása és hőmérséklete. A 3.1 táblázatban a pozitív és negatív oxigén ionok mozgékonyságának értékei láthatóak a villamos térerősség és a semleges molekulák koncentrációjának hányadosától (E/N )3 függően. Ezen értékek
grafikus megjelenítése a 3.1 ábra, amelyen a zöld görbe a negatív ionok, a piros
görbe a pozitív ionok mozgékonyságát mutatja. Az ionok mozgékonyságát ismerve
meghatározható az az időtartam, amely az ionoknak ahhoz szükséges, hogy keresztülhaladjanak az ESP félutcáján, és elérjék a felfogó elektródot. A 3.1 ábrán jól
látható, hogy a pozitív és negatív ionok mozgékonysága elég nagy tartományban
csak kevéssé változik.

3

A mértékegység townsend (Td) 1

Td = 10−21 Vm2
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A koronakisülések közben lezajló folyamatok két régióra oszthatóak, az első régióban a felgyorsított elektronok által történő ionozások száma meghaladja
a rekombinációk számát, ez az ionizációs tartomány. Ebben a tartományban az

E/N > 120 Td redukált térerősség jellemző. A másik tartomány a korona plazma
tartomány, ahol a szabad elektronok száma és mozgási energiája még lehetővé
teszi az ionozást, de az ionok száma már nem növekszik tovább. Ez a tartomány

E/N = 80 Td redukált térerősség értékig tart [Chen & Davidson, 2003]. A koronakisülések e két tartománya az elektródok közötti térnek jellemzően csak nagyon
kis hányadát teszi ki, ahogyan azt a 3.2 ábrán a porleválasztó modellről készült
fényképen is megfigyelhetjük, így a tér többségében az E/N < 80 Td érvényes,
ami a 3.1 ábrán a bal oldali tartomány, ahol 2, 48 m2 /Vs < µi < 2, 81 m2 /Vs az
ionmozgékonyság értéke.
Ezek alapján a villamos térerősség csökkenését figyelembe véve az elektródok között, az átlagos ionmozgékonyságot nyugodtan vehetjük µi = 2, 6 m2 /Vs
értékűnek az ionok félutcában töltött idejének számításához. A megépített labora3,1

O+ levegőben, 300 K
O- levegőben, 300 K

ICEcat, http://www.icecat.laplace.univ-tlse.fr
Generated on 21 Jan 2012. All rights reserved.
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3.1. ábra. Pozitív és negatív oxigén ionok mozgékonysága T=300 K hőmérsékletű
levegőben [V IEHLAND ]
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tóriumi modellre érvényes számítás látható a (3.1) egyenletekben. Ez a számítás
elvégezhető ipari méretű porleválasztó berendezésekre is, ahol a félutca szélessége jellemzően 10 cm és 25 cm között szokott lenni, míg a laboratóriumi modellünkben ez a méret 3 cm.

µi = 2, 6 · 10−4 m2 /Vs
20 kV
Eps =
3 m
µi · Eps = 2 · 10−4 [m2 /Vs] · 2 · 104 · 3−1 · 102 [V/m]
≈ 1, 73 · 102 [m/s]
3 · 10 [m]
≈ 1, 73 · 10−3 [s]
1, 73 · 102 [m/s]

(3.1a)
(3.1b)

(3.1c)

−1

t=

(3.1d)

Ez a számítás az impulzus üzem modellezésénél azért fontos, hogy meg tudjuk
határozni azt, hogy az alkalmazásra kerülő módszer milyen finom időlépéseket kell
használjon az iontértöltés gyors változásának követéséhez. A számításból látható,
hogy az az idő, amit az ionok a félutcában tartózkodnak, ms nagyságrendű.

3.2.3. A modell módosítása
A modell eddig az iontértöltést iterációs módszerrel számította, ahol a (3.2)
egyenletrendszer megoldását kereste.

div E = (ρion + ρpor )/ε0 εr
j = ρion µi E + ρpor v por
div j = 0

(3.2a)
(3.2b)
(3.2c)

E = − grad ϕ

(3.2d)

Az impulzus üzem gyors paraméter változásainak követéséhez az állandósult
állapotot feltételező iontértöltést és portértöltést számító modult le kellett cserél-
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jem egy olyanra, amely képes kezelni a gyors változásokat is. Többféle lehetőség is kínálkozik az impulzus üzem közben jelentkező gyors villamos tér és
tértöltéssűrűség számítására. Az egyik lehetőség az R-függvények alkalmazása
[Barbarics, 2002] a villamos tér és a tértöltések hatásának számítására. A másik
lehetőség a donor-cella módszer alkalmazása [Choi et al., 2001].
Az új modul a számítást a donor-cella módszer használatával végzi. A donorcella módszer felhasználásával a modell figyelembe tudja venni az ionáram gyors
változásait, így akár a µs-os idejű impulzusok esetében is képes számítani az ionés portértöltést a porleválasztó berendezésben.
A továbbfejlesztés egy másik célja volt az ellenkorona-kisülések pontosabb kezelése4 , kialakulásuk idejének kiszámítása. A modell eddig is képes volt az ellenkorona-jelenség figyelembe vételére, amit egy fuzzy módszerre épülő modul
számított. Az ellenkorona pontosabb vizsgálatához ezt a modult kellett lecseréljem egy olyan modulra, amely az ellenkoronát a por paraméterei és a villamos
paraméterek alapján számítja, így a modell pontosabban képes figyelembe venni
az ellenkorona-kisülések leválasztási fokot rontó hatásait. Segítségével lehetőség
van arra is, hogy a táplálási paraméterek és a leválasztandó porok tulajdonságainak ismeretében meghatározzam, hogy kialakul-e ellenkorona-kisülés az adott
körülmények között. Ebből adódóan az impulzus üzemű táplálás paramétereit lehet később úgy beállítani, hogy az ellenkorona kialakulásának lehetősége minél
kisebb legyen, így biztosítva a jobb leválasztási fokot.
Az ellenkorona-kisülések kialakulási helyének és idejének meghatározásához
ez a modul számítja a felfogó elektródon felhalmozódó porréteg vastagságát, és
ennek segítségével határozza meg az ellenkorona-kisülés létrejöttéhez szükséges
feltételek meglétét. Ehhez figyelembe veszi a lerakódott porréteg töltését, fajlagos
vezetőképességét, relatív permittivitását és a felhalmozódás közben eltelt időt is.
A modell blokkdiagramja a 3.3 ábrán látható, ahol már a módosítások is szerepelnek. Az egyik módosításom az ellenkorona modell blokkjának beiktatása a
koronamodell mellé, a másik módosításom az ionáramot számító modul cseréje
az ionvándorlást számító modulra.

4

Az ellenkorona-kisülésekről részletesebben a B függelékben írok.
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3.2. ábra. A koronakisülések képe a modell porleválasztó berendezésben
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Adatszerkezet

Gázáramlás számítása

Elektródok villamos erőterének számítása

Tértöltéses villamos erőtér számítása

Korona modell

Ellenkorona modell

Villamos erőtér számítása

Ionvándorlás számítása

Portöltődés modell

Pormozgás számítása

Tértöltéseloszlás számítása

Leválasztott pormennyiség számítása

Porvisszalépés modell (ellenkoronával)

Ciklus 1

Ciklus 2

Porleválasztás hatásosságának számítása

3.3. ábra. A módosított BME ESP modell blokkdiagramja
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4.
Impulzus üzem által létrehozott
tértöltés modellezése
4.1. A donor-cella módszer alkalmazása
Az ionáram az elektrosztatikus porleválasztó berendezés félutcájában az alkalmazott impulzus üzemű táplálás hatására nem folytonos, hanem az alkalmazott
impulzusoknak megfelelően változik [Halldin et al., 1996]. Az impulzus üzemben
működő porleválasztó berendezések modellezéséhez a modellnek képesnek kell
lennie az ionok mozgásának követésére. Ehhez egy olyan leírási módszerre van
szükség, amely képes kezelni az ionok gyors mozgását, illetve az impulzusoknak
megfelelő ionmenyiség változását is. Erre jó megoldást ad a donor-cella módszer.
A modellek többsége állandósult ionárammal számol, ahol érvényes az egyes
számított cellákra a (4.1) egyenlet, azaz a töltésmegváltozás megfelel a felületeken
áthaladó áramsűrűség által szállított töltéseknek, a cellákra pedig igaz az, hogy
a cellába befelé irányuló áramsűrűség és a cellából kifelé irányuló áramsűrűség
összege zérus.

∆Q =

XZ
i

JAi dA

−→

A

X

J =0

(4.1)

Ezzel szemben az impulzus üzem modellezéséhez szükség van arra, hogy
figyelembe vegyük a töltések mozgását a félutcán keresztül. A töltéshordozók
mennyisége a feszültségimpulzusoknak megfelelően változik, így figyelembe kell
venni az egyes cellákban a töltések felhalmozódását, amit a (4.2) egyenlet ír le. Ez
a töltésfelhalmozódás jellemzően a feszültségimpulzus hatására meginduló, illetve
megszűnő ionáram hatása [Meroth et al., 1999], hiszen a portértöltés változása a
porszemcsék jelentősen kisebb mozgási sebessége miatt csak sokkal lassabban
történik.
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ρt+δt
ion i,j =

X

J (t)

X

−→

A

J 6= 0

(4.2)

4.1.1. A donor-cella módszer
A donor-cella módszer egy olyan numerikus módszer, amellyel lehetséges a
változó, töltés-csatolt problémák megoldása. Ennek megfelelően a módszer alkalmas az elektrosztatikus térben a koronakisülések által létrehozott ionáram számítására a porleválasztó berendezések modellezése során [Meroth et al., 1999]. Itt
az ionok mozgásának számítására használjuk a korona elektródok és ionok által
együttesen létrehozott villamos térben. A módszer ilyen jellegű használhatóságát
mutatja az ózongenerátorok modellezésére történt alkalmazása is [Jenei, 2006].
Mint a numerikus módszerek általában, a donor-cella módszer is rácsot használ a számításokhoz. Ezt a rácsot például síkban Voronoi-sokszögek alkothatják,
illetve ennek a duális párjaként a Delanuay-háromszögek jelölik ki a sokszögek
középpontjait. Ez természetesen a térbeli felosztásra is igaz. Ezen a nem reguláris rácson a módszer a cellák középpontjai közötti potenciálkülönbségek alapján a
cellák között folyó áramsűrűséget számítja a (4.3) és a (4.4) egyenleteknek megfelelően [Levin & Hoburg, 1990]. A (4.3) egyenlet az i,j cellába az egyik szomszédos
cellából befolyó áramsűrűséget adja, míg a (4.4) egyenlet az i,j cellából egy másik
szomszédos cellába befolyó áramsűrűséget adja.

Ji−1,j = ρion i−1,j · µi ·

Ji,j+1 = ρion i,j · µi ·

ϕi−1,j − ϕi
Li−1,i

(4.3)

ϕi,j − ϕi
Lj,j+1

(4.4)

ρion i−1,j , ρion i,j : töltéssűrűség a cellában
Ji−1,j , Ji,j+1: cellák közötti áramsűrűség
µi : ion mozgékonyság
ϕi−1,j − ϕi , ϕi,j − ϕi : cellák középpontjai közötti potenciálkülönbség
Li−1,i , Lj,j+1: cellák középpontjai közötti távolság
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Ezzel az eljárással a (4.5) egyenletnek megfelelően az összes szomszédos
cellából és cellába folyó áramsűrűséget és a cellában történő rekombinációt lehet figyelembe venni. Ezt szemlélteti a 4.1 ábra téglalap cellára, természetesen a
cellák tetszőleges Voronoi-sokszögek lehetnének, ahol minden oldalra adott a befolyó és kifolyó áramsűrűség. A módszer így még nem alkalmas az impulzus üzem
közben létrejövő töltésváltozások követésére.

Jj,i Lj,i + Jk,i Lk,i + Jl,i Ll,i + Ri Ai = 0

(4.5)

Jk,i , Jj,i : cellák közötti áramsűrűség
Lk,i , Lj,i : cellák közötti távolság
Ri : rekombinációs arány a cellában
Ai : cella területe

4.2. A szimuláció időlépésének meghatározása
A módszer a következő módosítással már alkalmas az impulzus üzem modellezésére is. A módosítás lényege, hogy nem a cellákba befolyó és az onnan kifolyó
áramokat számítja az eljárás, hanem a cellába belépő és az onnan kilépő töltések
mennyiségét [Meroth et al., 1999]. Ezt a számítást a (4.6) egyenlet szerint lehet
elvégezni, ami a tn , tn+1 időintervallum alatt bekövetkezett töltésváltozást adja az
adott cellában. Ha m = n értékű, akkor az eljárás explicit, ha viszont m = n+1 értékű, akkor implicit. A (4.6) egyenletben az ionmozgékonyság, a térerősség és az
ionsűrűség megadja azt a töltésmennyiséget, amellyel az adott lépésben a cellában lévő töltésmennyiség megváltozik, azaz az µi Eijk ρm
ion i szorzat adja az egyes
cellák irányában elmozduló töltéseket. A cella töltésmegváltozása a cella minden
egyes oldalán keresztülhaladó töltések előjeles összege.
n
ρn+1
ion i = ρion i −

∆t X
µi Eij ρm
ion i |lij |
|Ωi | j∈N

n
ρn+1
ion i , ρion i : iontöltés-sűrűség a tn+1 és tn időpillanatban
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(4.6)
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∆t: időlépés
E : villamos térerősség
lijk : Voronoi poligon oldalának a hossza (3D-ben a felülete)
Ωi : cella terület (3D-ben a térfogata)
N : szomszédos cellák száma
A (4.6) egyenlet explicit megoldásánál nagyon fontos az időlépés meghatározása, implicit esetben a (4.6) egyenlet csak iterációval oldható meg. Az időlépés
meghatározásához egy felső korlátot a (4.7) egyenlőtlenség ad [Courant et al., 1928].

4.1. ábra. Donor-cella
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Amennyiben az időlépést ennél rövidebbnek határozzuk meg, akkor az eljárás
konvergálni fog. Ennek magyarázata az, hogy az ionok mozgása akkor követhető
helyesen, ha a mozgási sebességükből adódóan egy időlépés alatt a legkisebb
cellák középpontjai közötti távolságnál kisebb távolságot tesznek meg.

∆t <

∆s
2µi E

(4.7)

∆t: időlépés
∆s: cellák közül a legkisebb mérete
µi : ion mozgékonyság
E : villamos térerősség

4.3. A donor-cella módszer előnyei
Az impulzus üzem gyors iontértöltés változásainak követésén kívül a donorcella módszernek további előnyei is vannak. Ahogyan azt a 4.1.1. alszakaszban
már említettem, a donor-cella módszerhez alkalmazott felosztás nem kell reguláris legyen. Az eddigi számítások során reguláris rácsra volt szükség1 , ami azt
eredményezte, hogy a CFD számítások által generált rács nem volt használható, az onnan kapott eredményeket át kellett alakítani a villamos számításokhoz
szükséges reguláris rácshoz. A donor-cella módszert alkalmazva használható az

4.2. ábra. Egy lehetséges FLUENT által generált rácsozás az ESP egy korona
elektródjának félutca szegmensében [Suda, 2007]

1

A számítás leírása a C függelékben található
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áramlástani szimulációhoz használt felosztás. Egy ilyen felosztás látható a 4.2 ábrán. Az áramlástani számításokhoz használt felosztás a korona elektródok és a
felfogó elektródok közelében finomabb, mint a félutca keresztmetszetének középső részén. A villamos számítások szempontjából ez a felosztás szintén előnyös.
A koronakisülések által a félutcába juttatott töltéshordozók mozgása és a villamos
térerősség változása a korona elektródok környékén indokolttá teszi a finomabb
felosztást. Az áramlástani szimulációk igénylik a felfogó elektródok közelében a
határréteg áramlások szimulációjához a finom felosztást, ami a villamos térerősség és iontértöltés szempontjából nem annyira fontos. A rácsozás felfogó elektród
körüli finom felbontását az ellenkorona-kisülések modellezésekor (az 5. fejezetben) még ki fogom használni.
Az iontértöltés változásának számított eredménye látható a 4.3 ábrán. Az ábrán a felső élen középen van az egyetlen korona elektród, az alsó élen pedig a
felfogó elektród, azaz csak egy korona elektród körüli szegmens jellemzőit számítottam. A 4.3a ábrán a táplálás feszültségimpulzusának bekapcsolása utáni állapot
látható. Jól láthatóan megnövekedett az iontrétöltés sűrűség a korona elektród közvetlen környezetében, míg távolabb kicsi az iontértöltés koncentráció. A 4.3b ábrán látható, hogy az ionok koncentrációja az egész számított félutca szegmensben
megnövekedett és itt még a feszültségimpulzusnak megfelelő nagyobb feszültség
van a korona elektród és a felfogó elektród között. A 4.3c ábrán már egy olyan
állapot látható, ami a feszültségimpulzus utáni kisebb feszültségszint megjelenése után alakul ki. Látható, hogy a koronahatár alá csökkent feszültség hatására
nem keletkezik több ion a korona elektród környezetében, az addig ott található
ionok pedig a felfogó elektród felé mozdultak el. Így a korona elektród környezetében ismét lecsökken az iontértöltés-sűrűség, ahogyan azt Zhang és Adamiak is
megállapította [Zhang & Adamiak, 2008].
Ezek az eredmények megfelelnek Klippel mérési eredményeinek [Klippel, 2000],
aki azt találta, hogy a feszültségimpulzus megjelenése után az ionáram annyival
később mérhető a felfogó elektródon, amennyi idő az ionok félutcán áthaladásához
szükséges. Az impulzus végén a feszültség lecsökkenése után az ionáram megszűnése kicsit később történik, ami a feszültség csökkenés miatti ionvándorlási
sebesség csökkenésével magyarázható.
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Az impulzusok közötti feszültségszint hatásait vizsgálva Elayyan és kollégái
méréseikkel megállapították [Elayyan et al., 2002], hogy az impulzusok közötti feszültségszint komolyan befolyásolja a félutcában maradó ionok vándorlási sebességét, azaz az ionáram lecsengési idejét. A másik hatása az alkalmazott korona
küszöbfeszültségnél kisebb, de ahhoz közeli egyenfeszültségnek, hogy az ionáram
gyorsabban alakul ki, aminek oka az lehet, hogy az egyenfeszültség miatt folyamatosan jelen lévő villamos térerősség elmozdítja a korona elektródok közeléből az
ionokat, így azok nem gátolják a koronakisülés kialakulását.

(a) Az impulzus megjelenése után

4.3. ábra. A számított iontértöltés sűrűség a táplálás feszültségimpulzusának kezdetén és végén [Iváncsy et al., 2006b]
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(b) Az impulzus vége előtt

(c) Az impulzus vége után

4.3. ábra. A számított iontértöltés sűrűség a táplálás feszültségimpulzusának kezdetén és végén [Iváncsy et al., 2006b]
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Az impulzus üzem hatásainak megfigyelésére a megépített modell porleválasztó berendezés táplálását módosítottuk2 , hogy képes legyen az impulzus üzemű
táplálás megvalósítására, állítható frekvenciával és impulzus szélességgel. A modell porleválasztó feszültségét és az áramával arányos feszültséget oszcilloszkóppal mértük. Az 1 m/s sebességű áramlás és az általa szállított olajköd láthatóvá
tételéhez lézersíkot használtunk. Ennek a mérés sorozatnak kétféle különböző paraméterű tápláláshoz tartozó mérés eredményéről illetve az áramlásokról készült
felvételek láthatóak a 4.4 és a 4.5 ábrákon. Jól láthatóak az alkalmazott feszültség impulzusok hatására kialakuló áramimpulzusok a 4.4b és a 4.5b ábrákon.
A feszültség az impulzus végén egy RC körnek megfelelően csökken, mikor a
feszültség a korona határ alá csökken, akkor megszűnnek az áramimpulzusok.
A 4.4a és a 4.5a ábrákon megfigyelhető az olajköd koncentrációjának különbsége is, ami összhangban áll az irodalomban szereplő más mérési eredményekkel
[Zukeran et al., 1997], azaz a rövidebb impulzusok nagyobb frekvencián jobb leválasztási fokot eredményeznek, mivel az olajköd nagyjából 1,5 µm átmérőjű, és így
a cseppjei nem tartoznak az ultrafinom részecskék közé, melyek átmérője kisebb,
mint 0,1 µm.

2
Az impulzus üzemre képes tápegység áramköreinek tervezésében és megépítésében nyújtott
segítségéért köszönet illeti Királyi Gergelyt.
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(a) Áramlás megjelenítése

(b) Oszcilloszkóp képe

4.4. ábra. Áramlás vizualizáció lézersíkkal és a tápfeszültség oszcilloszkópos
megjelenítése 37,3 Hz frekvenciájú és 25 %-os kitöltési tényezőjű táplálás esetén
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(a) Áramlás megjelenítése

(b) Oszcilloszkóp képe

4.5. ábra. Áramlás vizualizáció lézersíkkal és a tápfeszültség oszcilloszkópos
megjelenítése 58,8 Hz frekvenciájú és 30 %-os kitöltési tényezőjű táplálás esetén
[Iváncsy et al., 2009b]

47

5.
Az ellenkorona-kisülés vizsgálata
impulzus üzem közben
Az impulzus üzemű táplálás egyik nagy előnye az energiatakarékosság mellett
az, hogy nagymértékben csökkenti az ellenkorona-kisülés kialakulásának lehetőségét. Az ellenkorona-kisülések kialakulása erősen függ a leválasztott por fajlagos
ellenállásától és a felfogó elektródokon lerakódott poron átfolyó áramsűrűségtől.
Ha a porréteg vastagodásával az ellenállás eléri azt az értéket, ahol a porrétegen
átfolyó áram akkora feszültségesést hoz létre, amely elegendő a porréteg átütéséhez, akkor kialakul az ellenkorona-kisülés. A porréteg átütése során nagy mennyiségű por kerül vissza a gázáramba, ezzel jelentősen rontva a leválasztás fokát1 .

5.1. Az ellenkorona-kisülés modellezése
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések pontosabb modellezése során, a porvisszalépés egyik okaként, fontos az ellenkorona-kisülések modellezése
is. A modellezéskor figyelembe kell venni a por tulajdonságait, a koronakisülés által létrehozott áramsűrűséget és a por vastagodásának ütemét. Ha a por fajlagos
ellenállása, a porréteg vastagsága és az áramsűrűség együttes hatása megteremti
a feltételt az ellenkorona kialakulásához, akkor a modell képes kell legyen leírni a
jelenség során kialakuló koronakisülések hatásait is, azaz az ellenkorona-kisülés
által létrehozott ionáramot és a visszarobbantott por mennyiségét.
Egy elég egyszerű modellt alakított ki Gallimbert [Gallimberti, 2004], aki egy
egyszerű áramkörrel modellezi az ellenkorona-kisülést. Ezt az áramkört mutatja
az 5.1 ábra. A modellben azt a feltételezést használja, hogy a koronakisülések egy
adott feszültségszintnél nagyobb feszültség esetén alakulnak ki, és ezzel együtt

1

Az ellenkorona-kisülések kialakulásáról a B függelékben részletesebben írok.
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megjelenik az ionáram is. A modell az egyszerűbb számítások érdekében négyzetes összefüggést feltételez a koronakisülés koronahatárnál nagyobb feszültsége
és az ionáram között. Ez mind a koronakisülésre, mind az ellenkorona-kisülésre
érvényes.

Jek = K1



Upor
− Uek0
hpor

2

(5.1)

Jion = k0 (U − U0 − Upor )2

(5.2)

Upor = ̺por hpor Jion

(5.3)

Az (5.1) egyenlet az ellenkorona-kisülés okozta ionáram-sűrűséget (Jek ) adja
meg a lerakódott porréteg vastagságának (hpor ) és feszültségének (Upor ) függvényében. Az (5.2) egyenlet a porleválasztó utcában a koronakisülés által létrehozott
ionáram-sűrűséget adja meg, figyelembe véve a lerakódott porréteg töltéseinek hatását is az ionáramra. Az (5.3) egyenlet a porréteg feszültségét adja meg, ami a por
fajlagos ellenállásától (̺por ), a porréteg vastagságától és az ionáram-sűrűségtől
függ.
Az 5.1 ábrán az áramkörben az ellenállás a porréteg fajlagos ellenállásából és
a vastagságából adódó ellenállást modellezi és az átfolyó ionáram okozta feszültségesést, míg a kapacitás a porréteg kapacitását és a nagy fajlagos ellenállás mi-

I ion

U táp
R por

I ek

C por

V

U por

5.1. ábra. Ellenkorona áramköri modellje [Gallimberti, 2004]
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att a porrétegben felhalmozódó töltés okozta feszültséget. Az Iek áram csak akkor
jelenik meg, ha Upor meghaladta az ellenkorona-kisülés kialakulásához szükséges
feszültséget.

5.1.1. Az ellenkorona-kisülés modell módosítása
Az ellenkorona-kisülések kialakulásának egyik feltétele az, hogy elegendően
vastag porréteg rakódjon le a felfogó elektródokon. Ennek oka kettős lehet, a porrétegen keresztülfolyó ionáram és a felhalmozódó porral együtt növekvő töltésmennyiség. Mindkét ok függ a lerakódó por paramétereitől, elsősorban a por fajlagos ellenállásától.
Ipari környezetben a tisztítandó gáz által szállított por tulajdonságai nem állandóak. Ezek függenek az ipari folyamatoktól és a felhasznált anyagok tulajdonságaitól. A felhasznált anyagok tulajdonságai sem állandóak a folyamatok közben. Erre
egy igen jó példa a hőerőművek füstgázának tisztítása. Az erőmű üzemanyagától függően a leválasztott pernye fajlagos ellenállása jelentősen megváltozhat. Ez
befolyásolja az ellenkorona-kisülések kialakulását is.
A bejövő por tulajdonságai változásának hatását az ellenkorona-kisülések jelenségére is szeretném figyelembe venni, így ennek megfelelően módosítottam
az ellenkorona modellt. A felfogó elektródokról a rárakódott port időről-időre kopogtatással távolítják el. A kopogtatást nagyobb gyakoriságúnak feltételezve, mint
a por tulajdonságaiban bekövetkező jelentős változások előfordulása, a modellt
az 5.2 ábrán láthatóan módosítottam. A két különböző kapacitás illetve a két különböző ellenállás a por tulajdonságaiban bekövetkező változást modellezi. A két
különböző tulajdonságú por két rétegének különböző fajlagos ellenállását és különböző kapacitását modellezi a két beiktatott áramköri elem [Iváncsy et al., 2011b].
Ha egy kopogtatási perióduson belül a por tulajdonsága többször jelentősen változik, akkor természetesen további soros elemek beiktatásával ezt is le tudja követni
a modell, de az ipari folyamatokban ez a gyakori változás nem jellemző.
Valós körülmények között a por keveredése és egyéb okok miatt nincsen éles
határvonal a két különböző porréteg között, de ezt a folyamatos átmenetet a modell
nem képes lekövetni. Mivel a porrétegnek elegendő vastagságot kell elérnie az el-

50

5. A Z ELLENKORONA - KISÜLÉS VIZSGÁLATA IMPULZUS ÜZEM KÖZBEN

lenkorona-kisülés kialakulásához, a különböző tulajdonságú porok keveredésének
elhanyagolásával nem vétek nagy hibát.

5.2. Az impulzus üzem hatása az ellenkorona-kisülésre
Ahogyan azt a 4.3. szakaszban leírtam, a donor-cella módszer alkalmazásának
többféle előnye van. A módszer képes az impulzus üzem okozta gyors változások
követésére, így az impulzus üzemű táplálás modellezésére. Ennek számítására
nem reguláris rácsot használ. Egy ilyen lehetséges rács látható a 4.2 ábrán. A rács
cellamérete a felfogó elektródok környezetében is kicsi, így a felbontás finom, ami
az áramlás modellezése szempontjából kedvező, a korona elektródokon létrejövő
koronakisülések által létrehozott ionáram szempontjából viszont nem szükséges.
Az új modellben a donor-cella módszert úgy módosítottam, hogy ki lehessen
használni a rácsozás felfogó elektródok közötti finom felbontását. Az ellenkorona-kisülések modellezésére felhasználom a felfogó elektródok felületéhez legközelebb eső cellákat. Ezeknél a celláknál úgy módosítottam a peremfeltételeket,
hogy a cellákban a felfogó elektródon lerakódott porszemcsék által szállított töltésmennyiség ezekben a cellákban gyűljön, illetve a töltésüket a por fajlagos ellenállásának megfelelően veszítsék el. Így a donor-cella módszer segítségével figyelem-
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5.2. ábra. Ellenkorona módosított áramköri modellje [Iváncsy et al., 2011b]
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5.1. táblázat. Az ESP modell futtatási paraméterei
A korona elektródok átmérője:
1
A korona elektródok távolsága:
33
A félutca hossza:
9
A félutca szélessége:
15
A korona elektródok feszültsége: −32
A levegő áramlási sebessége:
1
A porszemcsék átmérője:
5
A por fajlagos sűrűsége:
1500
A por relatív permittivitása:
10
Granulometriai részarány:
0, 002

mm
m
m
m
kV
m/s
µm
kg/m3

be lehet venni a leválasztott porréteg töltése által létrehozott térerősség hatását
is.
A felfogó elektródokon lerakódott porréteg a koronakisülések által létrehozott
ionáram hatására folyamatosan töltődik, illetve az impulzus kikapcsolásakor csökken a töltése, amit ezzel a módszerrel figyelembe veszek. A porrétegen átfolyó
ionáramot is számítani kell az ellenkorona-kisülés kialakulásának modellezéséhez.
Ezt a felhalmozódott porréteg vastagságának ismeretében meg lehet tenni.
A rácsozás finomságának további jelentősége van akkor, mikor kialakul az ellenkorona-kisülés. A donor-cella módszerrel a koronakisülések és az ellenkoronakisülések által létrehozott ellentétes töltések alkotta ionáramot is figyelembe lehet
venni. A rácsozás finomsága miatt az ellenkorona-kisülés ionárama pontosabban
modellezhető.
Számításokat végeztem egy ipari méretű elektrosztatikus porleválasztó berendezésre az 5.1 táblázatban látható paraméterekkel. Az ellenkorona-kisülések
hatásának vizsgálatára kétféle fajlagos ellenállást használtam a számításokhoz.

5.3. ábra. Számított porkoncentráció eloszlás impulzus üzemű táplálás esetén ellenkorona-kisülés jelenlétében
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Az ellenkorona-jelenségének kialakulásához a fajlagos ellenállást 1012 Ωm értékűre vettem, míg abban az esetben, amikor nem jelenik meg, a fajlagos ellenállás

109 Ωm értékű. Ez utóbbi abban a tartományban van, mikor egyenfeszültségű táplálás esetén megjelennek az ellenkorona-kisülések, de az impulzus üzem közben
nem. Az 5.3 ábrán látható a félutcában a porkoncentráció eloszlás abban az esetben, mikor a por nagy fajlagos ellenállása miatt megjelent az ellenkorona-kisülés,
míg az 5.4 ábra azt az esetet szemlélteti, mikor nem voltak ellenkorona-kisülések.
A kétféle fajlagos ellenállás értékhez kiszámítottam a leválasztási fokot is, ami
az 5.5 ábrán látható. A piros színű görbe tartozik a nagyobb fajlagos ellenállást
használó számításhoz. Jól látható az ellenkorona-kisülések hatására leromlott leválasztási fok, ami a porleválasztó végére (ami 9 m-nél van) nem éri el a 90 %ot sem. A kisebb fajlagos ellenállású por esetében a leválasztási fok megközelítőleg 99 %-ot is eléri. Ez megfelel a kezdeti ellenkorona kisülések leválasztási fokot rontó hatásának. A 0,1 µm átmérőnél kisebb porszemcse átmérőjű porfrakciók és nagy porterhelés esetén a leválasztási fok minden esetben növekszik
[Zukeran et al., 1997].

5.4. ábra. Számított porkoncentráció eloszlás impulzus üzemű táplálás esetén ellenkorona-kisülés nélkül
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5.5. ábra. Számított leválasztási fok ellenkorona esetében és anélkül
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6.
Tézisek
1. Tézis. Létrehoztam egy új, komplex vizsgálatokra alkalmas numerikus elektrosztatikus porleválasztó modellt, amely az eddigi polidiszperz, a villamos és áramlási teret együttesen figyelembe vevő modell továbbfejlesztése révén képes
– a villamos és áramlási tér együttes hatásának az eddigieknél pontosabb
együttes figyelembevételével,
– a táplálás rendkívül gyors változásainak kezelésével,
– a különösen nagy ellenállású porok viselkedésének figyelembevételével
az elektrosztatikus porleválasztó berendezések (ESP) impulzus üzemének modellezésére.
[Iváncsy & Berta, 2002b], [Iváncsy et al., 2007a], [Iváncsy et al., 2007b]
[Iváncsy et al., 2009a], [Iváncsy et al., 2004], [Iváncsy et al., 2009c],
[Iváncsy et al., 2009b], [Németh & Iváncsy, 2006], [Iváncsy et al., 2006b],
[Iváncsy & Suda, 2005], [Suda et al., 2006], [Tamus et al., 2008]
A kifejlesztett numerikus elektrosztatikus porleválasztó modell moduláris felépítése lehetővé teszi a modell módosításait a meglévő modulok cseréjével, illetve
módosításával. A modell egyes moduljai egy adatstruktúrán keresztül kommunikálnak egymással. Ez az adatstruktúra minden olyan információt tartalmaz, amely
a modellezett folyamatok leírásához szükséges.
A modell első modulja az áramlási teret számítja. Az áramlási teret számító
modul figyelembe veszi a korona elektródok áramlási nyomát és a villamos szelet
is [Suda, 2007]. Több olyan modell is létezik, amely figyelembe veszi valamilyen
módon a villamos szél hatását, azaz elektrohidrodinamikus áramlási teret számít, ezek azonban többnyire nem veszik figyelembe a tértöltések villamos szél
erősségét módosító hatását (például Gallimberti [Gallimberti, 1998]), vagy csak
egyetlen korona elektróddal számolnak, ami miatt a korona elektród áramlási tér
módosító hatását nem tudják kellőképpen figyelembe venni (például Fujishima
[Fujishima et al., 2004]).
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A következő lépés a porleválasztó elektródjai között az alkalmazott tápfeszültség által kialakított villamos térerősség számítása. Az ezt követő lépésekben számított mennyiségeket csak iteráció segítségével lehet meghatározni, így ciklusba
vannak szervezve.
A ciklus első lépéseként a portértöltés és az iontértöltés kerül kiszámításra,
amelyek befolyásolják a porleválasztóban kialakuló villamos térerősséget. Az így
kalkulált villamos térerősség adatokat a következő áramlási tér számításnál a villamos szél kalkulálásakor a modell figyelembe veszi. A portértöltés számítás ismét
csak iterációval lehetséges, ami így egy újabb ciklus az előzőn belül.
A por töltődésének kiszámításához szükséges a porszemcsék töltődésének
modellezése is. Ha ismert a villamos térerősség és a leválasztandó részecskék
töltése, akkor számítható a villamos tér és az áramlási tér által a részecskére ható
erők együttes hatása, ami meghatározza a részecskék mozgását a porleválasztó
belsejében. A részecskék elmozdulásának hatása miatt számítani kell a megváltozott portértöltés-sűrűséget, illetve a felfogó elektródot elérő, leválasztódó szemcsék mennyiségét is.
A leválasztásra került részecskék bizonyos hatások miatt ismét visszakerülhetnek a gázáramba, ezt veszi figyelembe a porvisszalépést számító modul. A porvisszalépés egyik oka az áramló gáz, ami a már leválasztott részecskéket visszakeveri a gázáramba. Ezt a modell statisztikus módon veszi figyelembe. A másik
ok a kialakuló ellenkorona-kisülés lehet, amelynek hatására nagy mennyiségű leválasztott részecske kerül vissza a gázáramba, amit szintén figyelembe vesz a
porvisszalépést számító modul.
Ezen a ponton a számított eredmények ismét a modell elejére kerülnek, és
ezeket felhasználva számít az áramlási tér számító modul egy újabb lépést. Ez
azt jelenti, hogy az egész számítás ciklikusan ismétlődik, és az előző lépésben
kiszámított eredményeket felhasználva folytatódik a folyamat számítása.
Ezen számított eredményekből kiszámítható a porleválasztás foka bármely ciklus végén, azaz az, hogy a belépő összes porból mennyi kerül leválasztásra, illetve
mennyi hagyja el a porleválasztó berendezést. Természetesen megfelelően nagy
számú ciklus futása esetén lesz értékelhető az eredmény.
Ezzel a módszerrel a legnagyobb ciklus időlépésének megválasztásával tetszőlegesen gyors változásokat figyelembe tudok venni a porleválasztó modellben,
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de a nagyon kis időlépés választása értelemszerűen a szimuláció teljes idejének
növekedését eredményezi.
2. Tézis. Az új komplex ESP modellben a donor-cella módszert alkalmaztam oly
módon, hogy a modern elektrosztatikus porleválasztókban lejátszódó gyors tértöltés-változásokon túl a modell képes legyen figyelembe venni a felfogó elektródon
lerakódó por töltését és az ellenkorona-kisülések által okozott tértöltés-változásokat
is.
[Iváncsy et al., 2009a], [Iváncsy et al., 2004], [Iváncsy et al., 2009b],
[Iváncsy et al., 2006b], [Tamus et al., 2008]
A portértöltés és iontértöltés számítására olyan számítási módszert kellett választanom, amely képes az impulzus üzemű táplálás során fellépő gyors térerősségés tértöltés-változások követésére. Ennek a feladatnak a megoldására megfelelő választás a donor-cella módszer [Levin & Hoburg, 1990], [Meroth et al., 1999],
[Meroth et al., 1996a], [Meroth et al., 1996b].
A donor-cella módszer a számított teret nem reguláris (nem azonos cellaméretű) ráccsal osztja fel. Ez a felosztás előnyös amiatt, mert az elektródok környezetében a tér nagyobb gradiensű változásainak pontos modellezéséhez finomabb
rácsra van szükség, míg az utca közepén nem szükséges már olyan finom felbontás a modellezéshez. Ez ráadásul egybevág az áramlási tér modellezéséhez
alkalmas rácsozás finomságával, így azonos rácsot lehet használni a két rész modellezéséhez.
A módszer ezekben a cellákban kezelni tudja a töltések felhalmozódását. Ez a
tulajdonsága azért fontos, mert az impulzus üzemű táplálás modellezésekor nem
feltételezhetünk állandósult ionáramot, illetve állandósult töltés eloszlást. A feszültség impulzusok hatására az ionáram, illetve a por mozgása nem egyenletes, így
bizonyos helyeken rövid ideig felhalmozódhatnak a töltések. A donor-cella módszer ezt kezelni tudja.
A donor-cella módszer töltésfelhalmozódást kezelő képességét használtam ki
arra, hogy a felfogó elektródon felhalmozódott por töltését figyelembe lehessen
venni a modellben. A felfogó elektródon lerakódott por töltése befolyásolja a porleválasztó utcában kialakuló villamos teret és hatással van az ellenkorona-kisülések
kialakulására is. Amennyiben kialakult az ellenkorona-kisülés, a donor-cella módszert alkalmazva számítom az ellenkorona-kisülések által a porleválasztó utcába
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juttatott töltések hatását is. Ezek a töltések a már feltöltött részecskéket ellentétes
töltésűre töltik fel, ami hatással van a leválasztási fokra, hiszen ezeket a részecskéket újra kell tölteni a megfelelő polaritással.
A felfogó elektródon felhalmozódott töltött részecskék a módszer által használt
nem reguláris rács felfogó elektródon megadott celláiban halmozódnak fel. A felfogó elektródon felhalmozódott töltések a por fajlagos ellenállásának megfelelően,
a kialakuló ellenkorona-kisüléssel vagy a kopogtatás eredményeként távoznak. A
módszer lehetővé teszi az ezen fizikai folyamatoknak megfelelő számítást.
Mivel az iontértöltés és portértöltés kiszámítása iterációs módon történik, így a
donor-cella módszer alkalmazva az ellenkorona-kisülések által létrehozott ionáramot is figyelembe tudom venni a modellben.
3. Tézis. Az impulzus üzemű táplálás paramétereinek függvényében az új komplex ESP modell segítségével meghatározható az ellenkorona-kisülés kialakulásához szükséges időtartam és az ellenkorona-kisülés intenzitása, illetve a modell segítségével a villamos táplálás paraméterei úgy választhatóak meg, hogy
ellenkorona-kisülés még ne alakuljon ki.
[Iváncsy et al., 2009a], [Iváncsy et al., 2009c], [Iváncsy et al., 2009b]
Az elektrosztatikus porleválasztás folyamatának egyik nagyon fontos jelensége
az ellenkorona-kisülés. Az ellenkorona-kisülés kialakulása jelentősen csökkenti a
porleválasztás hatékonyságát. A jelenség során nagy mennyiségű por jut vissza a
gázáramba a felfogó elektródon már leválasztott porból.
Az ellenkorona-jelenség kialakulását jelentősen befolyásolja a por fajlagos ellenállása és a porréteg vastagsága illetve a kopogtatás gyakorisága. Minél nagyobb a por fajlagos ellenállása, annál lassabban távozik a felületéről a feltöltés
folyamán felhalmozott töltés, így a felfogó elektródokon felhalmozódó, egyre vastagodó porréteg csak nagyon lassan veszíti el töltését. A felhalmozott töltések térerőssége így helyenként akkora térerősséget alakít ki, amely képes átütni a porréteget. Az átütés során egyrészt a leválasztott por kerül vissza a gázáramba, másrészt az átütésen mint elektródon kialakuló koronakisülések a korona elektródokon
kialakuló koronakisüléssel ellentétes előjelű ionokat juttatnak a leválasztó térbe.
Ennek a folyamatnak a modellezése igen fontos az elektrosztatikus porleválasztó berendezések leválasztási fokának meghatározásához. Az ellenkorona modellezése két részre bontható. Az egyik része a porréteg vastagodása során a
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felfogó elektród és a porréteg által kialakított villamos térerősség időfüggvényének meghatározása. A másik része az ellenkorona áramának meghatározása, és
ennek az áramnak a hatása az iontértöltésre és a portértöltésre.
A villamos térerősség meghatározásánál figyelembe kell vennem a porréteg
időbeni vastagodását, illetve a kopogtatáskor a hirtelen vékonyodását. A számításkor a felfogó elektródot a modellben szakaszonként veszem figyelembe, ahol a
szakaszokra a porréteg vastagsága egy adott pillanatban egyforma, a vastagodása
az adott szakaszra szintén azonos és az adott szakaszon a korona áramsűrűséget is azonosnak tételezem fel. Ezeket a feltételezéseket használva kiszámítható
a felfogó elektród és leválasztott porréteg együttesén a villamos térerősség.
A villamos térerősség a porréteg vastagodásával egy idő után eléri azt a kritikus
térerősséget, mely térerősség esetén kialakul az ellenkorona-kisülés. Figyelembe
véve a por és a táplálás tulajdonságait, meghatározható, hogy mennyi idő alatt
vastagodik meg a porréteg egy adott szakaszon annyira, hogy az adott táplálás és
porkoncentráció mellett kialakulhasson az ellenkorona-kisülés.
A korona elektródon kialakuló korona kisülések által létrehozott ionáram a lerakódott poron keresztül jut el a földelt felfogó elektródra. Ez az áram a poron
áthaladva feszültséget hoz létre, ami a por töltésével együttesen hozza létre azt
a feszültséget, ami az ellenkorona-kisüléshez vezet. Minél nagyobb a por fajlagos
ellenállása, annál nagyobb ez a feszültség. A táplálás módosításával az ionáram
okozta feszültség összetevő változik, megfelelő módosítással csökkenthető, ami
késlelteti az ellenkorona-kisülések kialakulását. Csak vastagabb porréteg esetén
jön létre az átütéshez illetve az ellenkorona-kisülés kialakulásához szükséges feszültség.
A módosításommal a modell képes az impulzus üzem hatásainak és az ellenkorona-kisülésnek a hatékony és gyors számítására, a rácsozás felfogó elektródhoz közeli celláit használva, és kihasználva a donor-cella módszer töltésfelhalmozódás kezelő képességét.
4. Tézis. Az ESP geometriai adatai, a por fizikai jellemzői és a villamos táplálás
paraméterei alapján az új komplex modell fizikailag pontosabban írja le az impulzus
üzem során lejátszódó folyamatokat, és ilyen módon további segítséget nyújt a
korszerű porleválasztók tervezéséhez és üzemeltetéséhez.
[Iváncsy et al., 2009a], [Iváncsy et al., 2004], [Iváncsy et al., 2009c],
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[Iváncsy et al., 2009b], [Iváncsy et al., 2011a], [Iváncsy et al., 2011b],
[Iváncsy et al., 2006b], [Iváncsy & Suda, 2005], [Suda et al., 2006],
[Tamus et al., 2008], [Iváncsy et al., 2011a], [Iváncsy et al., 2011b]
Az elektrosztatikus porleválasztó berendezések numerikus modelljeiben nagyon fontos kérdés az, hogy a porleválasztás folyamatának mely összetevőit, milyen paramétereket vesz figyelembe a modell. A folyamat összetettsége miatt szükség van bizonyos elhanyagolásokra ahhoz, hogy a modell számítások ideje ésszerűen rövid maradhasson. A számítástechnika rohamos fejlődése természetesen
nagyobb teret enged a figyelembe vett folyamatok és paraméterek körének bővítésére.
Az elektrosztatikus porleválasztás folyamatában a következők játszanak szerepet:
– tértöltéses villamos tér (iontértöltés és portértöltés),
– ionizáció (a generált szabad töltések és az ionszél),
– részecskék töltése, telítési töltés és töltődési folyamatok (diffúziós töltődés,
tértöltődés és együttes töltődési folyamat),
– gázáramlás (turbulens határréteg áramlás),
– por leválasztás, porréteg vastagodása,
– por visszalépés, ellenkorona-kisülés.
Ezen jelenségek a mai modern, impulzus üzemű elektrosztatikus porleválasztó berendezések esetében csak akkor modellezhetőek pontosan, ha a modell nem
csak állandósult állapotot képes kezelni, hanem a gyors (kis időállandójú) és a lassú (nagy időállandójú) változásokat is képes modellezni. Az impulzus üzem modellezésekor a gyors változások követésére van szükség, mivel a tápfeszültség
ms és µs nagyságrendű változásait kell modellezni. A lassú változások követése
az elektrosztatikus porleválasztó berendezések hosszabb működésének modellezésénél szükséges, mikor az elektródokra rakódó por vastagságát1 , a bejövő por
minőségének változását (például a kazánok tüzelőanyagának váltásakor) kell követni. Az ilyen változások miatt a lerakódott porrétegben a por tulajdonságai nem
egyformák, amit a porréteg töltésének elvezetésekor, az ellenkorona-kisülés kelet1
A felfogó és koronázó elektródokon is van por lerakódás, a koronázó elektródokon jellemzően
lassabb ez a folyamat.
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kezési idejének számításakor és az ellenkorona-kisülés áramának számításakor
is figyelembe kell vennem. A koronázó elektródokon lerakódott porréteget modellezésére a legegyszerűbb modell az elektród sugarának lassú növekedése lehet,
ami a kialakuló korona kisülések intenzitását befolyásolja és így a por töltődésének
folyamatát.
Az általam létrehozott modell képes a fentebb említett folyamatokat megfelelő módon figyelembe venni, és így az impulzus üzemet és a hosszútávú működés
közbeni változásokat is figyelembe venni. Ezen folyamatok követését a donor-cella
módszer módosított felhasználásával, módosított ellenkorona modell alkalmazásával és a korona elektródok vastagságának lassú változtatásával tettem lehetővé.
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7.
Összefoglalás
7.1. A gyakorlati alkalmazás lehetőségei
Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások részeként a levegőtisztaságra
vonatkozó előírásokat is egyre szigorítják. Az ipar résztvevőinek az előírások betartására két alapvető lehetőségük van. Az egyik új porleválasztó berendezések
építése, amelyek képesek az előírásoknak megfelelő porkibocsátást biztosítani. A
másik megoldás a már meglévő berendezések felújítása úgy, hogy azok képesek
legyenek a szigorúbb előírásoknak megfelelni. Az elektrosztatikus porleválasztó
berendezések nagy beruházási költségei miatt előnyös a már meglévő berendezések felújítása.
A kifejlesztett komplex numerikus elektrosztatikus porleválasztó modellel lehetővé válik a tervezett vagy felújítás előtt álló berendezések előzetes vizsgálata.
Egy pontos modell lehetővé teszi különböző paraméterek meghatározását, illetve
a tervezett paraméterekről megmondható, hogy azokkal a porleválasztó hogyan
fog üzemelni. Minél több paramétert képes figyelembe venni a modell, annál pontosabban képes meghatározni a valós berendezés leválasztási fokát. Az elkészült
modell az eddigieknél több folyamatot képes számítani, pontosabban képes a különböző paramétereket figyelembe venni a modern impulzus üzem esetében is,
így alkalmas lehet az elektrosztatikus porleválasztó berendezés tervezése illetve
felújítása során felmerülő kérdések megválaszolására kis költségekkel.
Az újonnan kialakított modell alkalmazható olyan esetekben is, mikor az elektrosztatikus porleválasztó berendezések működését olyan esetben szeretnénk vizsgálni, ahol a porleválasztóba érkező por tulajdonságai változnak. Ilyenkor nagyobb
időtartamok modellezésére van szükség nagy pontossággal, amit a modell lehetővé tesz.
A számítástechnika rohamos fejlődése, a számítási kapacitások rendkívüli növekedése lehetővé teszi egyre pontosabb numerikus modellek létrehozását úgy,
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hogy a számítási időigény ne, vagy alig növekedjen. Ez további fejlesztésekhez
nyújt újabb lehetőségeket.

7.2. Továbbfejlesztési lehetőségek
A numerikus modellek az elektrosztatikus porleválasztó berendezésben lejátszódó folyamatokat modellezik. Ezek a folyamatok nagyon sok esetben nem számíthatóak analitikus úton, így a numerikus módszerek valamilyen közelítést jelentenek. Itt a számítástechnikai eszközök sebessége mindig korlátozást jelent. Ennek megfelelően egy numerikus modell futtatásához szükséges idő korlátok közt
tartásához bizonyos folyamatokat ki kell hagyni a modellből, illetve meg kell határozni a számított folyamatok közelítésének valamilyen felbontási finomságát.
A számítástechnika gyors fejlődésével a bonyolult modellek számításai egyre
rövidebb időt vesznek igénybe. Ennek megfelelően egyre több folyamatot lehet a
numerikus modellek részévé tenni, illetve a folyamatokat egyre finomabban lehet
közelíteni. Természetesen itt jelentkezik az is, hogy mennyire vagyunk képesek
egy valós porleválasztó berendezésben lejátszódó folyamatokat felismerni, illetve
a felismert folyamatokat megismerni és helyesen modellezni. Az elkészített modell
továbbfejlesztési lehetőségei így még elég sokrétűek. Egy lehetőség a továbbfejlesztésre a három dimenziós modell létrehozása. Ez egyrészt az áramlási tér
szempontjából érdekes, másrészt az alkalmazott elektródok geometriája miatt. Az
elektródgeometria befolyásolja a leválasztó utcában kialakuló villamos teret. A legtöbb esetben a korona elektródok valamilyen térbeli elrendezést jelentenek, nem
csak egy huzalt, hiszen a koronakisülések intenzitásának növeléséhez minél kisebb görbületi sugárra van szükség. A mechanikai szilárdság és az előbb említett
görbületi sugár kritériumok együttes teljesítésére szolgáló speciális kialakítású korona elektródok modellezésére csak három dimenziós modellel van lehetőség.
A 3D modellezés egyik nehézsége, hogy a számítási igény jelentősen megnő.
A számítási igény csökkentéséhez az egyik lehetőség a modellezett térrész felosztási finomságának drasztikus csökkentése, ami a modellezés pontosságát rontaná.
Egy másik lehetőség, amit igen gyakran alkalmaznak, hogy a modellezett térrész
méretét csökkentik, és csak egy vagy két korona elektród környékét modellezik.
Ez a megközelítés a leválasztási fok számítását befolyásolja erősen, hiszen a leg63
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több ESP berendezés jóval több mint két korona elektródot tartalmaz és így jóval
hosszabb. Ha ezen egyszerűsítések egyikével sem akarunk élni, akkor a számítási
idő növekszik meg jelentősen. Ezen csak a számítástechnika eszközök számítási
sebességének növekedése tud javítani, de a számítási igény növekedése a modell
három dimenzióba történő kiterjesztésével igen jelentős, ami még a mai megnövekedett számítási kapacitásokkal is túlságosan sok időt venne igénybe.
A fejlesztésre egy jobb megoldást nyújt a modellezett folyamatok pontosságának javítása, újabb modellek alkalmazása. Az új modelleket akár párhuzamosan is
lehet futtatni és a különböző modellekkel kalkulált eredményeket összehasonlítva
a számítási eredményeket pontosítani lehet1 . Ennek a megközelítésnek az előnye
a különböző számítások párhuzamosíthatósága.
Egy harmadik megközelítés lehet a modellezett folyamatok körének kibővítése. Az általunk készített modell esetében erre egy lehetőség például az időnként
kialakuló átütések pontosabb szimulációja, illetve az átütésekre a táplálás feszültségcsökkentésének modellezése lehet. A modell ez irányú bővítését a megismert
folyamatok száma korlátozza.
A számítástechnika fejődését kihasználva a modellezett folyamatok pontosságát is lehet növelni. Így a számítási lépések száma nem növekszik drasztikusan,
a modell eredményei pontosabban írják le a valóságot és a számítási idő nem
növekszik jelentősen.

1
A különböző modellek adott esetben a folyamatok bizonyos tulajdonságait alul vagy felül becslik, így az eredményeik átlagolása pontosabb végeredményhez vezethet.

64

Irodalomjegyzék
A
[Abdel-Salam, 1991] Abdel-Salam M. (1991). Onset voltages of fore and back coronas in point-plane gaps. Journal of Physics D: Applied Physics, 24(11):2000.
[Anagnostopoulos & Bergeles, 2002] Anagnostopoulos J. & Bergeles G. (2002).
Corona discharge simulation in wire-duct electrostatic precipitator. Journal of
Electrostatics, 54(2):129–147.

B
[Bacchiega et al., 2004] Bacchiega G., Gallimberti I., Arrondel V., Raizer P., Lecointre J., & Hamlil M. (2004). Static and dynamic back-corona characteristics. In
IX International Conference on Electrostatic Precipitation, Kruger Gate, South
Africa.
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Függelék

A
Az elektrosztatikus porleválasztó
berendezések impulzus üzemű
táplálása
Ahogyan már a bevezetőben szó volt róla, az elektrosztatikus porleválasztás
első kipróbálója 1824-ben Hohlfeld volt, aki csak laboratóriumi méretben kísérletezett vele. Cottrell 1908-ban szabadalmat nyújtott be ipari méretű porleválasztó
berendezésre. Ezzel megkezdődött az ESP berendezések terjedése az iparban.
Közös az első porleválasztó kipróbálásában és a kora ipari porleválasztó berendezésekben a gázáram szállította részecskék feltöltéséhez használt, egyenfeszültség által létrehozott korona kisülés. A kisülések létrehozásához — a földelt
felfogó elektródokhoz képest — a korona elektródon használható pozitív egyenfeszültség1 is, de sokkal elterjedtebb a negatív feszültség használata. A negatív
feszültség előnye a kisebb feszültség hatására kialakuló korona kisülés (kisebb korona küszöbfeszültség2 ) és a nagyobb feszültségen kialakuló átütés, így nagyobb
feszültség tartományban üzemelhet a porleválasztó berendezés.
Az ESP berendezések fejlesztése során a szakemberek rájöttek, hogy a berendezéseket nem csak egyenfeszültséggel lehet üzemeltetni. Elkezdődött az impulzus üzemű táplálás fejlesztése.

A.1. Az impulzus üzemű táplálás előnyei
Az impulzus üzemű táplálást több előnyös tulajdonsága miatt kezdték alkalmazni. Az egyik a gazdaságosság szempontjából is fontos, ugyanis az impulzus
1

Bizonyos alkalmazások esetében szükséges, jellemzően ott, ahol a tisztított gáz (itt legtöbbször levegő) emberek közvetlen környezetébe kerül, mert kevesebb ózon keletkezik a pozitív korona kisülés hatására (így pozitív koronát alkalmaznak pl. légkondicionálók esetében).
2
Corona onset voltage

81

A FÜGGELÉK A Z ESP BERENDEZÉSEK IMPULZUS ÜZEM Ű TÁPLÁLÁSA
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A.1. ábra. Az leválasztási fok és a táplálási teljesítmény összefüggése impulzus
üzem esetén [Berta, 1987]
üzem alkalmazásával azonos leválasztási fokot lehet elérni kisebb energiamennyiség felhasználásával, illetve kisebb energiamennyiség felhasználásával a leválasztási fok még javulhat is [Berta, 1987]. Az A.1 ábrán a felhasznált energia és kibocsátott pormennyiség összefüggése látható. Az egyenfeszültségű táplálás porkibocsátását 100%-nak véve az impulzus üzemű táplálás porkibocsátását mérték
különböző impulzus szélességek mellett, és az derült ki, hogy az impulzus üzem
hatására a leválasztás hatásossága egy darabig javult, és csak nagyjából 40%-os
energia felhasználás mellett lett ismét az egyenfeszültségű táplálással megegyező
a porkibocsátás.
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Senichi Masuda professzor 1975-ben vizsgálta az elektrosztatikus porleválasztókban kialakuló folyamatokat, és ezen vizsgálatok alapján felhívta a kutatók és
fejlesztők figyelmét az ellenkorona-kisülések3 leválasztási fokot rontó jelentős szerepére. Ezen felismerés alapján a további kutatások rávilágítottak arra is, hogy az
impulzus üzemű táplálás esetében a leválasztási fok javulása jellemzően visszavezethető a jelentősen kisebb ellenkorona-kisülés aktivitásra [Masuda et al., 1987],
ami manapság is központi téma a nagy fajlagos ellenállású porok leválasztásakor.
Egy érdekes megoldás a nagy fajlagos ellenállású porok leválasztási fokának további javítására a mozgó felfogó elektródos impulzus üzemű ESP (MEEP)
[Misaka et al., 1996]. Ez a berendezés több zónára van osztva, melyek között van
olyan, amelyben a felfogó elektródok elmozdíthatóak. A fix elektródokkal rendelkező első zónában impulzus üzemű táplálást alkalmaznak, míg a mozgatható elektródok zónájában normál egyenfeszültséget. Vizsgálták az impulzus alakjának a
hatását is a leválasztásra. Azt tapasztalták, hogy ezzel az eljárással a nagy fajlagos ellenállású porok leválasztási hatásossága tovább javítható, viszont a mozgó elektródok alkalmazása többletköltséget, bonyolultabb kialakítást és ezzel több
meghibásodási lehetőséget is eredményezett.

A.2. Néhány impulzus üzemű táplálási módszer
Az impulzus üzemű táplálás lényege az, hogy a korona elektródokra nem egyenfeszültséget kapcsolnak, hanem valamilyen impulzus sorozatot. Ez jellemzően egy
kicsivel a koronahatár alatti egyenfeszültségre szuperponált impulzus szokott lenni. Így a korona kisülések időtartama és az ezzel járó töltés generálás időtartama
csak az impulzus hosszának megfelelő ideig jelentkezik. Ennek egyik előnye, hogy
a kialakult töltések az impulzus megszűnte után kevésbé gyorsulnak, így több idő
áll rendelkezésre ahhoz, hogy a gázban lévő porszemcsékkel találkozzanak, és
megtapadjanak a felületükön. Másik előnye, hogy a töltéshordozóknak van idejük
a korona elektródok közeléből eltávolodni, így a későbbi impulzus során a tértöltésükkel nem akadályozzák a további koronakisülések kialakulását (mint ahogy
egyenfeszültség esetében tennék). A fejlesztések és kutatások során többféle impulzus üzemű táplálást is kidolgoztak.
3

Az ellenkorona-kisülés jelenségét a B függelékben részletesebben is ismertetem.
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Egy gyakran használt impulzus üzemű táplálás az „intermittent energization”,
ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a korona elektródokra kerülő feszültséget a
hálózati frekvencia periódusával összhangban kapcsolják ki és be. A tirisztoros
tápegységek esetében a feszültség kikapcsolási időpontját a tirisztorok kioltásának időpontja határozza meg, míg IGBT-t alkalmazó tápegységnél a kikapcsolási
időpont is szabadon választható, így sokkal egyszerűbb a feszültség jelalakjának
megfelelő kialakítása [Guenther et al., 2011].
Manapság nagyon gyakran alkalmaznak kapcsoló üzemű tápegységeket az
ESP berendezésekben. A kereskedelemben kapható tirisztoros megoldást alkalmazó tápegységek, melyekből az ESP berendezések minden egyes zónájához
szükség van egyre, 20–30 kW teljesítményt képesek leadni. Ezek 50–200 µs hoszszúságú impulzusokat képesek előállítani vagy egyesével vagy nyolc impulzus sorozataként. Ezen a technológián belül még két csoportra oszthatóak a tápegységek, vagy közvetlenül nagyfeszültségen hozzák létre az impulzusokat vagy impulzus transzformátort használnak. Mindkét esetben az impulzusok olyan egyenfeszültségre vannak szuperponálva, amelynek a feszültségszintje állítható úgy, hogy
az egyen szint a korona gyújtófeszültségénél kisebb legyen. Ennek célja, hogy az
impulzusok közötti időszakban ne folyjon koronaáram. Az impulzusokat létrehozó áramkör vagy kapacitívan vagy induktívan van a porleválasztóra csatolva. Az
ESP berendezések kapacitása 40±10 pF/m2 nagyságú, a teljes kapacitás a felfogó elektród felületétől függ. A tirisztorok kapcsolási tulajdonságai miatt (nagyjából
20 µs kikapcsolási idő az áram nullátmenetekor) az impulzus illetve impulzus sorozat frekvenciája maximum 400 Hz lehet, az impulzusok hossza pedig 50 µs-nál
nagyobb.
A leválasztási fok nagy fajlagos ellenállású porok esetében tovább javítható rövidebb impulzusok alkalmazásával. Egy példa erre a kétlépcsős energia átalakítás
gyors mágneskapcsoló használatával [Heinemann et al., 1997]. Ezzel a megoldással 10 µs-os impulzus hosszúságot és 100 kV-nál nagyobb állítható feszültségszintet képesek előállítani.
Az elektronikai eszközök, különösen a nagyfeszültségű teljesítményelektronikai eszközök fejlődésével, a legmodernebb tápegységekben már IGBT félvezető
eszközöket használnak. Ezeknek a tápegységeknek több előnyük is van. Javítják a leválasztási fokot azáltal, hogy könnyen és gyorsan szabályozható a korona
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áram és a feszültség. Könnyebb elkerülni az elektródok közötti átívelést, illetve
az átívelés esetén hamarabb vissza tudnak állni a megfelelő üzemi feszültségértékre. Megfelelő beállításokkal az átívelések száma nagyon kis értéken tartható
[Kloeckner & Grass, 2011], [Schmoch et al., 2011]. Ha egyenfeszültségű táplálásra használnak ilyen tápegységet, akkor a kimenetén kapott egyenfeszültség hullámossága sokkal kisebb, mint a hagyományos tirisztoros vagy egyéb megoldást
alkalmazó tápegységeknél. Természetesen a modern tápegységekkel lehetőség
nyílik az impulzus üzemű táplálás kialakítására is [Reyes & Elholm, 2011].
Egy további lehetséges impulzus üzemű táplálás a ROPE [Berry et al., 2001],
ahol meredek felfutású impulzust alkalmaznak, de a lefutási időt a porleválasztó
berendezés geometriai jellemzőiből is adódó villamos paraméterei (pl. kapacitás)
határozzák meg. Így a feszültségimpulzus lefutása jellemzően lassú.
Az eddig említett impulzus üzemű táplálási formák jellemzően ms – µs nagyságrendű impulzusokat használnak.

A.3. Hideg-plazma eljárások
A különböző impulzus üzemű táplálásokkal történt kísérletezések közben a
kutatók rájöttek arra is, hogy a nagyon meredek és nagyon rövid impulzusok (ns
nagyságrendjébe eső impulzus hosszak) alkalmazásával egy egészen különleges
hatást is el lehet érni. Ezen impulzusok hatására létrejövő hideg-plazma és az általa létrehozott kémiai reakciók képesek bontani egyes gázok molekuláit is. Két
hasonló eljárás is létezik, az egyik angol neve a „Pulse Corona Induced Plasma Chemical Process” (PPCP) a másiké „Surface Discharge Induced Plasma
Chemical Process” (SPCP) [Masuda et al., 1993], [Masuda et al., 1995]. A PPCP
esetében korona kisüléseket használnak a hideg-plazma létrehozására. A villamos táplálás ns nagyságrendű nagyfeszültségű impulzusok sorozata (felfutási idő
Tr =50..100 ns, lefutási idő 50% feszültségig Th =200..1000 ns, csúcsfeszültség
Vp =70..250 kV, impulzus frekvencia fp =50..250 Hz). Az SPCP esetében nagyfrekvenciás váltakozó feszültséget (csúcsfeszültség Vp =4..6 kV, frekvencia f=8..15 kHz)
használnak a koronakisülések létrehozásához egy kerámia SPCP elem felületén.
Mindkét esetben olyan kisülések keletkeznek, amelyek esetében csak az elektronokat gyorsítja a tápfeszültség, nem keletkezik hő az elektronok és molekulák
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ütközésekor (illetve a keletkező hőnek van ideje elvezetődni). Ezeket a feltételeket teljesíthetné egy kis nyomású gázban létrehozott kisülés is, de az ipari folyamatokban erre nincsen lehetőség, így a frekvencia megfelelő választásával lehet
teljesíteni a fentebbi feltételeket.
A hideg-plazmában olyan ionok (OH, O) keletkeznek, amelyek képesek reakcióba lépni a nitrogén- és kén-oxidokkal, így olyan vegyületeket képezve, amelyek könnyen megköthetők a gázáram szállította por vagy cseppek felületén, és
így leválaszthatóak. Így a PPCP és SPCP eljárásokat lehet alkalmazni DeNOx és
DeSOx folyamatokra is.
A PPCP és SPCP vizsgálata és alkalmazása igen széles körben folyik. Néhány kutatási és felhasználási lehetőség a teljesség igénye nélkül: illékony szerves vegyületek kibocsátásának szabályozása4 , szagok kibocsátásának szabályozása, csökkentése [Yan et al., 2001], [Oda et al., 2011], többféle szennyezőanyag
együttes eltávolítása [Burlatsky et al., 2006], hibrid plazma folyamat NOx és SOx
együttes eltávolítására [Yamamoto et al., 2006a], [Rosocha & Kim, 2006].
Sajnos a PPCP és SPCP eljárások az iparban még nem igazán elterjedtek,
mert nagy teljesítményű, nagyon gyors kapcsolási képességű teljesítményelektronikai alkatrészek szükségesek hozzá. A nagy kapcsolási sebességű teljesítményelektronika gyors fejlődése azonban előre vetíti ezen technológia szélesebb körű
alkalmazásának lehetőségét.

4

Volatile Oranic Compounds (VOCs)
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B
Az ellenkorona-kisülés
Az elektrosztatikus porleválasztás folyamatában igen fontos szerepet játszik az
ellenkorona-kisülés. Ezt a jelenséget az 1970-es években figyelték meg először, és
ekkor kezdték tanulmányozni a hatását a leválasztás hatékonyságára. A megfigyelések és kutatások azt az eredményt hozták, hogy az ellenkorona-kisülésnek igen
komoly leválasztási fok rontó hatása van. Fontos kérdés az, hogy milyen körülmények között alakul ki ellenkorona-kisülés a porleválasztókban, és hogyan lehet
elkerülni a kialakulását, mivel megjelenése rontja a leválasztás hatásosságát.

B.1. Az ellenkorona-kisülés kialakulásának feltételei
A leválasztott porok egyik tulajdonsága a fajlagos ellenállás. Ez a jellemzőjük
nagy mértékben befolyásolja a részecskék töltődési és töltés leadási folyamatát.
Jelentősége van a porréteg kialakulásában is a felfogó elektródon, illetve a porvisszakerülésben is.
Nagyobb fajlagos ellenállású porok esetében a feltöltődés során a porszemcséken felhalmozódott töltések a felfogó elektród elérése után csak igen lassan
képesek a porszemcsék felületéről a felfogó elektródok felé távozni. Így a felfogón felhalmozódó porréteg jelentős töltésfelhalmozódást is jelent egyben. A felhalmozódott töltések helyenként akkora térerősséget hoznak létre, amely elegendő
lehet a porréteg átütéséhez. Az átütés lehetőségét tovább növeli az, hogy a korona elektródokon kialakult koronakisülések által létrehozott ionáram a földelt felfogó
elektródot csak úgy tudja elérni, ha áthalad a nagy ellenállású porrétegen, így azon
további jelentős potenciálnövekedést okoz.
Az átütések helyén a kisülések kis görbületi sugarú elektródok (tűelektródok),
amelyeken könnyen tud koronakisülés kialakulni. Az így kialakuló koronakisülést
nevezik ellenkorona-kisülésnek. Ezek a kisülések a korona elektródon kialakuló

87

B FÜGGELÉK A Z ELLENKORONA - KISÜLÉS

kisülésekkel ellentétes polaritású töltéseket juttatnak a porleválasztó terébe. Ezt
szemlélteti a B.1 ábra.
A korona elektródokon kialakuló koronakisülés által a leválasztó terébe juttatott
töltések töltik a porszemcséket. Ehhez hasonló módon az ellenkorona-kisülések
által létrehozott töltések is töltik a porleválasztóban mozgó részecskéket, csak ellentétes töltéssel, csökkentve a feltöltöttségüket [Masuda & Nonogaki, 1986], vagy
akár ellenkező polaritásúra töltve azokat. Ez gátolja a porszemcsék felfogó elektródok felé történő mozgását, és meggátolhatja a leválasztásukat.
Az ellenkorona-kisülésnek nem csak ez az egyetlen hatása, amely a leválasztás hatásosságát csökkenti. A porréteg átütésekor kialakuló kisülés a felfogó elektródon leválasztásra került porszemcsék nagy mennyiségét robbantja vissza a gázáramba. Ezzel a porvisszaszórás a normál, a gázáram által létrehozott porvisszaszóráshoz képest megsokszorozódik. A nagymértékben megnövekedett porvisszaszórás a leválasztási fok jelentős romlásához vezet.
Az ellenkorona-kisülések megindulásához a tapasztalatok szerint a por fajlagos ellenállása legalább 5 ∗ 108 – 109 Ωm nagyságrendű kell legyen. A porrétegen
felhalmozódott nagy töltésmennyiség miatt a porrétegben kialakuló átütés kiindí-

B.1. ábra. Az ellenkorona kisülés kialakulása [Kiss, 2004]
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B.2. ábra. Az ellenkorona-kisülés hatása az ESP feszültség-áram karakterisztikájára [Kiss, 2004]
tója lehet egy felületi terjedő kisülésnek is, ami tovább növeli a leválasztó utcába
visszakerülő pormennyiséget.
Az ellenkorona-kisülésekből könnyen kialakulhatnak pamatos kisülések, amelyek akár a porleválasztó elektródjai közötti átütésekké is növekedhetnek. Ilyen
esetben, az átütések meggátolására, a porleválasztó berendezést tápláló elektronika automatikusan csökkenti a tápfeszültséget, így csökken a porszemcsék feltöltésének hatásossága is.
Nagyobb fajlagos ellenállású porok esetében (109 – 1010 Ωm) előfordulhat,
hogy a porrétegben az átütési pontok annyira megsokasodnak, hogy az ellenkorona-kisülésekből a porréteg nagy részét beborító parázsló ellenkorona-kisülés1
alakul ki. Ez a jelenség igen nagy mennyiségű töltést juttat a leválasztó térbe,
drasztikusan csökkentve ezzel a korona elektródok által kialakított tértöltést, ami
jelentős fontosságú a porleválasztás szempontjából.
Az ellenkorona-kisülések hatásai jól megfigyelhetőek az elektrosztatikus porleválasztó berendezések feszültség-áram karakterisztikáján is. Ezek a karakterisztikák láthatóak a B.2 ábrán. Jól megfigyelhető az elektrosztatikus porleválasztó megnövekvő teljesítmény felvétele az egyre erősödő ellenkorona jelenség hatására. Ezek alapján a feszültség visszaszabályozásakor jól felismerhető, mikor
alakult ki ellenkorona-kisülés egy ESP berendezésben.
1

Angolul: general mode back corona discharge.
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B.2. Az ellenkorona-kisülések kialakulásának elkerülése
Miután felismerték az ellenkorona-kisülések leválasztás hatásosságát rontó tulajdonságát, a tervezők és üzemeltetők arra kezdtek törekedni, hogy elkerüljék az
ellenkorona-kisülések megjelenését. Erre többféle lehetőség is kínálkozott.
A legtöbb esetben a felfogó elektródokról a rárakódott port kopogtatással távolítják el. A legegyszerűbbnek tűnő megoldás a kopogtatás gyakoriságának olyan
beállítása, hogy ne alakulhasson ki olyan vastag porréteg a felfogó elektródokon,
amely ellenkorona-kisülésekhez vezethet. Ez a por anyagától és villamos jellemzőitől nagyon függő porvastagságot jelent a felfogó elektródon, így nem egyszerű
a kopogtatás frekvenciájának meghatározása. A gyakori kopogtatásnak azonban
további következményei is vannak. A gyakori kopogtatás önmagában is rontja a
leválasztási fokot, hiszen a kopogtatáskor a por egy része — ahol a porszemcsék
valamilyen oknál fogva nem tapadtak eléggé össze — visszakerül a gázáramba.
Másik fontos probléma, hogy a kopogtatáskor a feltöltött por és a földelt felfogó
elektród közötti vonzás miatt csak a por egy része képes leszakadni a felfogó elektródról, másik jelentős hányada rajta marad. Ezen hatás csökkentésére úgy van lehetőség, ha a kopogtatás alatt kikapcsolják az ionáramot biztosító tápfeszültséget
[Mauritzson et al., 2004]. Ekkor azonban a beérkező por feltöltése is megszűnik
erre az időre, így ez is rontja a leválasztási fokot.
Az elektrosztatikus porleválasztók utcaszélességének megválasztását a tervezéskor több tényező is befolyásolja. Első sorban a lehető legjobb leválasztási fokra
törekszenek, de ezen kívül gazdasági szempontok is szerepet játszanak. Az ESP
berendezések adott keresztmetszete és hossza esetén az utcaszélesség megszabja azt is, hogy hány korona elektród sort és felfogó elektródot kell beépíteni.
Amennyiben az utcaszélességet megnövelik, a szükséges korona elektródok és
felfogó elektródok száma lecsökken. Mivel a keskenyebb leválasztó utca esetében
az átlagos villamos térerősség nagyobb és a porszemcsék kivándorlási úthossza
kisebb [Cañadas et al., 2004], így hatékonyabb berendezések építhetőek. Ezzel
együtt azonban ezeknek a berendezéseknek a beruházási költsége is nagyobb,
mivel több felfogó elektród beépítése szükséges.
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Az 1980-as években megjelent a széles utca elmélet. Itt az utca szélesség növelésével a cél az átütési feszültség többszörösére növelése volt [Kim & Lee, 1999],
így elkerülhetőek a kis koronafeszültségnél is jelentkező átütések, amelyek pillanatnyi rövidzárlatot, és ezért tápfeszültség visszaszabályozást okoznak. Egy másik
hatása a széles utcának az, hogy az ellenkorona-jelenség megjelenésének a valószínűsége is csökken. Ennek oka az, hogy a korona elektródoktól távolabb került
felfogó elektródokon az áramsűrűség csúcsok csökkennek [Fujishima et al., 2004],
így a széles utcás porleválasztókban kisebb eséllyel alakul ki ellenkorona-kisülés.
Emellett a szerkezet mechanikai terhelése is csökken, hiszen a felfogó elektródokon vastagabb porréteg alakulhat ki, amely kisebb frekvenciájú tisztítást igényel.
Manapság a széles utcás porleválasztók elterjedtsége csökken, de a kutatások ebben az irányban is tovább folynak, sőt új technológiákat is fejlesztenek. Egy példa
erre az Ion blastTM technológia [Seppälä & Skroch, 2011], ahol a korona elektródok
és a felfogó elektródok nagy távolsága miatt alkalmazható nagyobb feszültség által
létrehozott nagyobb sebességű ionszelet használják ki a leválasztás hatékonyságának növelésére. Ez a technológia azért is különleges, mert nem az általánosan
használt utcás megoldást használja, és nem is a hengereset, hanem hatszög keresztmetszetű csöveket speciálisan kialakított korona elektródokkal.
Manapság a legelterjedtebb lehetőség az ellenkorona-jelenség elkerülésére
a porkondicionálási eljárások alkalmazása. Ezekben az eljárásokban különböző
adalékanyagokat kevernek a porhoz, melyekkel a porok fajlagos vezetőképességét
próbálják javítani. Ezt általában együttesen használják valamilyen fejlett monitoring
eljárással, illetve impulzus üzemű táplálással. Ezzel a porleválasztóban nagy átlagos villamos térerősséget hoznak létre úgy, hogy nem jelentkeznek ellenkoronakisülések, így ezek a berendezések képesek megfelelni az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak is.
Sok esetben az impulzus üzemű táplálás önmagában is képes az ellenkoronakisülések meggátolására, így azt a porkondicionálás nélkül is alkalmazzák. Ez jelentős költségmegtakarítást jelent, mivel a porkondicionálási eljárásokban alkalmazott adalékanyagok és a bekeveréshez szükséges berendezések költsége jelentős, továbbá az így leválasztott anyagok speciális utókezelést igényelnek, ami
tovább növeli a költségeket.
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BME ESP modell
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszékének kutatói a Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport kutatóival közösen fejlesztettek ki egy numerikus elektrosztatikus
porleválasztó modellt [Kiss, 2004], [Suda, 2007]. A modell blokkdiagramja a C.2 ábrán látható.

C.1. Az áramlási modul
A modell alapja egy olyan adatstruktúra, amelyben a leválasztó modellezése
szempontjából minden fontos információt tárolni lehet. Ezt az adatstruktúrát használja a modell a modulok közötti kommunikációra. Első lépésként az áramlási teret
számító modul [Suda, 2007] elkészít a számításhoz a vizsgált tartományhoz egy
rácsot, amelyen a számításokat végzi. Ezen a rácson számítja a FLUENT CFD
kód a gázközeg és a porfázis áramlási terét, azaz a sebességeloszlást, a turbulenciaeloszlást, és a porkoncentráció-eloszlást. A modul a k − ε turbulencia modellt
használja a számításokhoz. A modul képes 3D-ben a teljes elektrofilter modellezésére is, amire bizonyos geometriai elrendezések esetében szükség lehet1 , de
számítási idő szempontjából az esetek nagy részében megfelel a 2D szimuláció
alkalmazása, kizárólag egy leválasztóutcára. Ez a szimmetria viszonyok figyelembe vételével és a süllyedési sebesség elhanyagolásával sem okoz nagy hibát a
számítás eredményében. A modell képes figyelembe venni a korona elektród sor
együttes áramlási nyomát is és figyelembe veszi az ionszél hatásait is.

1

Akkor szükséges a 3D szimuláció, ha a gáz belépésekor szükséges a gáz sebességeloszlásának és a porkoncentráció-eloszlásnak meghatározása, mert azok nem tekinthetőek egyenletesnek.
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C.2. A villamos tér számító modul
A modell villamos tér hatásait számító része több modulból áll, amelyek a különböző villamos jelenségek modellezését végzik. Ezek a modulok is képesek 3D
számítások elvégzésére, de a fentebbi meggondolások alapján itt is elsősorban 2D
számítások a jellemzőek. Ezt úgy valósították meg a modellben, hogy a szükséges
reguláris rácsból csak egy cella magasságú térrészt számít a modell. A reguláris
rács a potenciáleloszlás számításának egyszerűsítéséhez szükséges.
A villamos modulok közül az első az elektródok és az elektródokra kapcsolt
feszültség által létrehozott potenciáleloszlást számítja, míg a második modul számítja az iontértöltés és portértöltés hatását a potenciáleloszlásra és a villamos
térerősség-eloszlásra. Az elektródok által létrehozott villamos térnek megfelelő töltéseloszlást az elektródokon a (C.1) mátrixegyenlet megoldásával lehet számítani,
ahol az A mátrix a geometriai elrendezésből adódik, a ϕ oszlopvektor pedig az
elektródok potenciálját tartalmazza. A ρA vektor az elektródok felületén keresett
töltéssűrűség. A vonaltöltés által egy adott pontban létrehozott potenciál számítását a (C.3) egyenlet szerint szemlélteti a C.1 ábra [Simonyi, 1967], amit a ϕ oszlopvektor számításakor lehet felhasználni.
A tértöltések figyelembe vételéhez a (C.1) mátrixegyenletet ki kell egészíteni
a (C.2) mátrixegyenletnek megfelelően, a térfogati töltéssűrűség potenciált módosító hatásával. Ennek számítása nem a vonaltöltés, hanem a térfogati töltések
potenciáljának számítása alapján történik [Simonyi, 1967].

AρA = ϕ

(C.1)

AρA + BρV = ϕ

(C.2)

p
z + h + (z + h)2 + r 2
ρ
p
ln
U(z, r) =
4πεr ε0 z − h + (z − h)2 + r 2

(C.3)

A töltéssűrűségek segítségével a leválasztóutca bármely pontjában meghatározható a potenciál a (C.4) egyenletnek megfelelően, amely figyelembe veszi a
tértöltések és az elektródok együttes hatását, azaz meghatározható a potenciáleloszlás a teljes félutcában.
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1
ϕ(P ) =
4πε0 εr

ρV
1
dV +
r
4πε0 εr

Z

V

Z

ρA
dA
r

(C.4)

A1

Az egyenletben a jelölések a következőek:

ϕ(P ): potenciál
ε0 εr : permittivitás
A1 : felfogó elektród felülete
V : a félutca térfogata
ρA , ρV : felületi és térfogati töltéssűrűség
r : távolság a P ponttól
A modell kétféle számítást alkalmaz a villamos térerősségek meghatározására.
A leválasztóutcában a villamos térerősség-eloszlást a (C.5) egyenlettel, az egyes
helyettesítő vonaltöltés szakaszok által létrehozott potenciálok összegének negatív
gradienseként számítja az egyes rácspontokban.

E = − grad

n
X

Ui

(C.5)

i=1

A koronázó elektródok felületén a villamos térerősséget a (C.6) egyenlettel, a
vonaltöltés-szakaszok villamos térerősség komponenseinek összegzésével számítja.

z

r

P

+h
z
Q=2hρ

ϑ
r

-h
(a)

(b)

C.1. ábra. Vonaltöltés szakasz potenciáltere [Kiss, 2004], [Simonyi, 1967]
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E=

n
X

− grad Ui

(C.6)

i=1

A számítások gyorsítására az egységnyi töltéssűrűségű térfogatelemekhez és
vonalelemekhez tartozó villamos térerősség-eloszlást előre számítja a modell, és
ezt tárolja. Ahhoz, hogy egy adott pontban egy ρi töltéssűrűségű elem által létrehozott térerősséget ki lehessen számolni, csak a mátrix megfelelő távolságra lévő
számított értékét kell a töltéssűrűséggel megszorozni. A végeredményt úgy adja ez
az eljárás, hogy ezt a számítást minden vonal-, felület- és térfogatelemre elvégzi.
A következő modul a koronakisülések által a félutcába juttatott töltéshordozók
mennyiségét számítja, azaz modellezi a koronakisülést. A korona elektród rácspontjában a töltéssűrűség (ρion ) számítható a korona elektród felületi áramsűrűségéből (jke ), a korona elektród villamos térerősségéből (E ) és az ionok mozgékonyságából (µi ).

ρion =

jke
Eke µi

(C.7)

A korona elektródok által a félutcába juttatott töltésmennyiség segítségével az
iontöltéssűrűség már számítható a (C.8) egyenletnek megfelelően. Az ionok töltése
módosítja a villamos erőteret, így a végső villamos térerősség-eloszlás számítása
iterációval történik. Nagyjából 4–5 iterációs lépés után a változás 0,5%-nál kisebbé
válik, az eljárás gyorsan konvergál.

ρion (ρion + ρpor )
+ E grad ρion = 0
εr ε0

(C.8)

Az iontértöltés-sűrűség és a potenciáleloszlás ismeretében számítható a porszemcsék töltődése is a 2.2.5. alszakaszban leírt töltődési modellek segítségével.
A modell a kétféle töltődési modell kombinációját használja a különböző átmérőjű porszemcsék töltődésének leírására. A belépő porkoncentrációt az eloszlásnak
megfelelő rácselemekre elosztja, majd számítja a töltődést. A modell a porszemcsék töltését a Cochet egyenlet időfüggésének megfelelően számítja.
A feltöltött porszemcséket szállító gáz mozgása a Navier-Stokes mozgásegyenlettel írható fel, melynek az elektrosztatikus erőtér hatásaival is módosított x és y
irányú komponensei a (C.9) és a (C.10) egyenletek.
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∂vx
1 ∂p
µ
∂vx
+ vy
=−
+
vx
∂x
∂y
ρg ∂x ρg
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+
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(ρi Ex )
ρg
1
(ρi Ey )
ρg

(C.9)

(C.10)

A por mozgás modellezése során az egyes cellák porkoncentrációja a szemcsék mozgásának megfelelően folyamatosan változik, amit a modell számít. Minden egyes lépésben a modell azt is újraszámítja, hogy az adott cellában a porszemcsék töltése a töltődési modellnek megfelelően hogyan változik, és módosítja
is azt. Ezzel az eljárással jól nyomon követhető a porkoncentráció-eloszlás, és az
egyes „porszemcse csomagok” mozgási pályája is, így az Euler-féle leírás és a
Lagrange-féle leírás kombinációját valósítja meg a modell.
A leválasztási fokot a modell a különböző porfrakciókra külön-külön számítja. A
különböző tulajdonságú porfrakciók külön vannak kezelve, de a töltésük egymásra
hatását figyelembe veszi a modell. A leválasztott pormennyiség a belépő por tömegéből, a felfogó elektródok felületének területéből és a felfogó elektródokat elérő
porszemcsék tömegéből számítható. Az elektród felülete a rácsozásnak megfelelően szakaszokra van osztva, így a felfogó elektródok felületén lévő rácselemekből
a felfogó felé kilépő por kerül leválasztásra. A porszemcsék mennyiségéből a sűrűségük és a méretük ismeretében számítható a tömegük, és ennek és a belépő
pormennyiség hasonlóan meghatározott tömegének a hányadosa adja a leválasztási fokot (C.11). A leválasztási fokot befolyásolja a porvisszalépés is. Ezt a modell
egyszerű statisztikai módszerrel veszi figyelembe.

µ=

mle
· 100 [%]
mbe

(C.11)

C.3. Fuzzy modell kiegészítés
A modell kiegészül egy fuzzy szakértői rendszerrel is, amely képes a paraméterek bizonytalansága által okozott modellezésbeli pontatlanságok csökkentésére.
A fuzzy modul egyik feladata többek között, a porvisszalépés mértékének megha-
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tározása a por paramétereinek függvényében, ezzel az egyszerű statisztikai számításhoz képest pontosabban lehet a porvisszaszórás hatását figyelembe venni.
A fuzzy modul lehetőséget kínál a modell számítási eredményeinek pontosítására, a bizonytalan bemenő paraméterek kezelésére, a sokparaméteres összefüggések egyszerűsítésére [Kiss & Berta, 2001], vagy a porleválasztó modellek megbízhatóságának meghatározására [Kiss et al., 2001a]. A fuzzy modul bemenetei
a numerikus porleválasztó modell kimenete, a porleválasztó modell bemenetei kiegészítve a bizonytalanságokat okozó paraméterekkel, kimenete pedig vagy a modell kimenetét pontosító érték, vagy a módosított kimeneti értékek.

a1
a2
a3
an

f1
f2
f3

Villamos
modul

Áramlási
modul

o1
o2
o3
om

Fuzzy szakértői
modul

y1
y2
y3
yj

fk

C.2. ábra. A BME ESP modell blokkdiagramja [Kiss, 2004], [Suda, 2007]
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