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Turbina parowa małej mocy w układzie z kotłem odzysknicowym 

 

W raporcie przedstawiono możliwości zastosowania klasycznego obiegu Rankine’a do 

konwersji ciepła odpadowego spalin silnikowych na energię elektryczną. Omówiono 

koncepcję oraz przedstawiono szczegóły techniczne akcyjnej turbiny parowej małej mocy 

sprzęgniętej poprzez przekładnię zębatą dwustopniową z prądnicą synchroniczną 60 kVA. 

 

Wprowadzenie 

 

Obieg Rankine’a pracujący w oparciu o kocioł odzysknicowy jest jedną z metod konwersji 

ciepła odpadowego na energię elektryczną. Pomimo, że sprawność takiego układu w obecnie 

badanych rozwiązaniach nie przekracza 20%, jest to atrakcyjne rozwiązanie szczególnie w 

przypadkach gdy energia pierwotna jest ciepłem odpadowym unoszonym ze spalinami silnika 

tłokowego [1-5]. Tłokowy silnik spalinowy jest maszyną cieplną, która w szerokim zakresie 

mocy (od kilku kW do kilkunastu MW) charakteryzuje się najwyższą sprawnością 

przetwarzania energii chemicznej paliwa na pracę mechaniczną. Sprawność ta osiąga wartość 

powyżej 45% dla dużych silników stacjonarnych zasilanych gazem ziemnym i pracujących w 

zespołach ciepło- i prądotwórczych. Pozostała ilość energii jest zamieniana w ciepło, w tym 

ok. 20-27% energii chemicznej zawartej w paliwie jest unoszone przez spaliny silnikowe. 

Stosowanie obiegu Rankine’a do zagospodarowania tego ciepła jest racjonalne w przypadku 

mocy cieplnej spalin silnikowych na poziomie przynajmniej 200 kW, co przedkłada się na 

moc silnika tłokowego na poziomie około 350 kW. Zakładając sprawność przetwarzania na 

poziomie 20% uzyska się moc z turbiny na poziomie 40kW. Kolejnym warunkiem 

koniecznym do zastosowania obiegu Rankine’a w proponowanym rozwiązaniu jest 

konieczność zapewnienia odpowiednio wysokiej temperatury górnego źródła ciepła. Spaliny 

silnikowe powinny mieć temperaturę na poziomie co najmniej 500ºC [6-7]. Takie spaliny 

uzyskuje się z silnika wolnossącego. Wówczas można jako czynnik roboczy w obiegu 

Rankine’a zastosować wodę. System energetyczny złożony z kotła odzysknicowego i turbiny 

parowej pracującej w obiegu Rankina stwarzający możliwość racjonalnego zagospodarowania 

ciepeł odpadowych nabiera szczególnego znaczenia w takich zastosowaniach silników, w 

których ciepła odpadowe dotychczas odprowadza się bezpośrednio do otoczenia ze względu 

na brak możliwości zastosowania systemu skojarzonego, w którym ciepło odpadowe silnika 

wykorzystuje się do celów grzewczych lub technologicznych. W artykule przedstawiono opis 

turbiny parowej pracującej w obiegu Rankine’a. Turbina parowa jest urządzeniem 

stosowanym do konwersji energii pary przegrzanej na energię mechaniczną. Efektywne 

przetwarzanie energii można osiągnąć dla mocy rzędu setek kW i więcej. Układ 



 
 

zaproponowany w projekcie wykorzystuje jako górne źródło ciepła spaliny silnika 

biogazowego. 

W turbinach małej mocy wykorzystuje się pojedynczy wieniec promieniowy zasilany 

dośrodkowo dyszami naddźwiękowymi (rys. 1 i 2) [8]. 

 

 

 
Rys. 1. Stopień z pojedynczym wieńcem wirnikowym - turbina Electra 

 

 
Rys. 2. Stopień z pojedynczym wieńcem wirnikowym – turbina Schichau 

 

Opis turbiny 

 

Przyjęto, że turbina ze względu na niewielki strumień pary świeżej i relatywnie duży udział 

przecieków (do kilkunastu procent) składać się będzie z dwóch stopni Curtisa zrealizowanych 

na jednym wieńcu wirnika (rys.3). Jak przedstawiono na rysunku 3, układ przepływowy 

turbiny będzie składać się z dwóch stopni systemu Elektra. Są to stopnie turbinowe 

dośrodkowo-odśrodkowe będące połączeniem stopnia ciśnienia i stopnia prędkości. Para 

dostarczana jest do wirnika dośrodkowo poprzez dyszę. Następnie poprzez układ kanałów jest 

nawracana i ponownie przepływa przez wieniec wirnikowy – tym razem odśrodkowo.  

Turbina wykonana w ramach projektu charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- czynnik roboczy: para wodna, 

- temperatura czynnika roboczego: 300ºC, 

- ciśnienie czynnika roboczego: 12 bar 

- ciśnienie w skraplaczu: 0,25 bar, 

- znamionowy strumień czynnika roboczego: 0,1 kg/s, 

- prędkość obrotowa wg projektu: 6276 obr/min 

- znamionowa moc obwodowa wg projektu: 42 kW. 



 
 

 

Turbina ułożyskowana jest na wale jednostronnie (sys.4, 5). Takie rozwiązanie zdecydowanie 

obniża koszt wykonania turbiny, co jest szczególnie istotne przy rachunku ekonomicznym 

warunkującym możliwość implementacji turbiny do zastosowania praktycznego. 

 

 
Rys. 3 Turbina parowa 08/14; (1 – króciec wlotowy), 2 – dysza I stopnia, 3 – wieniec 

łopatkowy koła wirnikowego I i II stopnia, 4 – kanał nawrotny I stopnia 

 

 
Rys. 4 Widok na wieniec turbiny 



 
 

 

 
Rys. 5 Turbina połączona przekładnią z prądnicą 

 

Wirnik turbiny jest wirnikiem przewieszonym. Przy dużej prędkości obrotowej istotne są jego 

prędkości krytyczne. Pierwsza prędkość krytyczną wynosi 3700 obr/min, druga prędkość – 

odpowiednio 9100 obr/min. W przypadku drugiej prędkości nie istnieje niebezpieczeństwo 

rezonansu podczas eksploatacji, ponieważ prędkość ta jest powyżej prędkości znamionowej 

wynoszącej 6276 obr/min. Pierwsza prędkość krytyczna będzie wpływać na pracę turbiny w 

okresie jej rozruchu, dlatego też należy rozruch przeprowadzać w taki sposób, aby 

doprowadzić do szybkiego przejścia przez obszar rezonansu przy 3700 obr/min. 

Wirnik turbiny podparty jest w dwóch punktach i ułożyskowany dwoma łożyskami 

poprzecznymi i jednym oporowym. Łożyska są smarowane olejem turbinowym TU32 o 

ciśnieniu 2 bar i wydatku około 6,7 dm3/min na każde z łożysk. 

 

Podsumowanie 

 

Zaprojektowana i wykonana turbina ze względu na swoją moc jest optymalnym 

rozwiązaniem, które zachowuje kompromis pomiędzy osiągami turbiny adekwatnymi do jej 

zastosowania a kosztami jej wykonania. 

Turbina została zamontowana w obiegu Rankine’a z kotłem odzysknicowym. Całość 

instalacji została podłączona do kanału wylotowego silnika spalinowego zasilanego biogazem 

o mocy znamionowej 700 kW. Wstępnie obliczona moc spalin silnikowych wynosi 400 kW i 

temperaturze 390ºC. Kocioł odzysknicowy będzie produkował parę o ciśnieniu 12 bar i 

temperaturze 300ºC. Zakłada się, że są to wystarczające parametry do uzyskania mocy turbiny 

na poziomie 45 kW. 
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