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Współczesne problemy energetyki

Wstęp
Rozwój cywilizacyjny społeczeństw jest nierozerwalnie powiązany z koniecznością wytwarzania użytecznej energii, a obserwowany aktualnie systematyczny wzrost zapotrzebowania
na energię jest dobitnym potwierdzeniem tej tezy. Kluczowa pozycja energetyki w hierarchii
czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu gospodarek wszystkich państw jest
właściwie bezdyskusyjna. Jednak współczesna energetyka – mimo swej niezwykle istotnej
roli polegającej na zaspokajaniu coraz większych potrzeb w zakresie produkcji i konsumpcji
wszelakich dóbr – stwarza również poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym
także dla ludzi. Wymienić tu można np. zanieczyszczanie na ogromną skalę atmosfery –
mimo ciągłego doskonalenia systemów oczyszczania spalin – gazowymi produktami spalania paliw kopalnych i odpadów. Na szczęście obecnie coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać tzw. energetyka odnawialna, wykorzystująca energię spadku wód, fal morskich, wiatru,
energię geotermalną oraz słoneczną. Dalszy, zrównoważony rozwój naszej cywilizacji z
uniknięciem globalnej, środowiskowej katastrofy, jest w dużej mierze uzależniony od szybkiego upowszechnienia się tych źródeł energii.
Książka oddawana do rąk Czytelników jest zbiorem opisów prac wykonanych przez młodych adeptów nauki, pracujących w ośrodkach naukowych całego kraju. Daje ona doskonałą
okazję do zapoznania się z tematyką aktualnych prac podejmowanych przez młodzież w
obszarze szeroko rozumianej energetyki. Prace te prowadzone były zazwyczaj pod opieką
doświadczonych pracowników naukowych, co jest gwarancją rzetelności ich wykonania.
Informacje przedstawione w poszczególnych rozdziałach są często nowatorskim spojrzeniem
na podejmowane zagadnienia i będą z pewnością dla autorów - ale być może również i dla
Czytelników - podstawą dla poszukiwania kolejnych, nowych rozwiązań, mogących znaleźć
zastosowania praktyczne. Niech książka ta motywuje wszystkich czytających do poszukiwania lepszych, bardziej efektywnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego metod wytwarzania energii oraz do racjonalnego gospodarowania energią.
Niniejsza monografia z założenia nie mogła objąć wszystkich zagadnień związanych
z nowoczesną energetyką. Prezentuje jednak wiele interesujących wątków odnoszących się
m.in. do systemów generowania energii elektrycznej i ciepła, zwiększania sprawności układów produkcji energii oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również
z odpadów. Czytelnik może zapoznać się również z tematyką dotyczącą modelowania procesów i urządzeń energetycznych, a także z zagadnieniami ochrony środowiska w energetyce,
w tym z usuwaniem CO2 ze spalin.
Młodzi naukowcy mają w społeczeństwie do spełnienia rolę szczególną. Ich kreatywność,
odwaga w podejmowaniu wyzwań i wiara w to, iż nie ma rzeczy niemożliwych, są gwarancją dalszego rozwoju naszego społeczeństwa. Mając nadzieję na życzliwe przyjęcie niniejszej publikacji życzymy młodym pracownikom naukowym, aby odważnie kroczyli po ścieżce naukowego rozwoju i nie tracili zapału do podejmowania nowych, ambitnych kwestii
technicznych i naukowych.

Sławomir Stelmach
Krzysztof Pikoń
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Porównanie nadkrytycznego bloku węglowego z układem
gazowo-parowym zintegrowanym ze zgazowaniem węgla
(IGCC)
Marcin Job

1. Wstęp
Podstawowym źródłem energii do produkcji elektryczności w Polsce jest węgiel, którego
udział w 2010r. wyniósł blisko 87% (55,8% węgiel kamienny i 30,9% węgiel brunatny) [1].
Polityka Energetyczna Polski do 2030r. zakłada spadek udziału węgla do 56,8%, przede
wszystkim na rzecz odnawialnych źródeł energii, co spowodowane jest koniecznością realizacji polityki energetycznej UE (Program 3x20) [2,3]. Biorąc pod uwagę wzrost zapotrzebowania na energię bezwzględny spadek zużycia węgla będzie mniejszy i pozostanie on
głównym paliwem do produkcji energii elektrycznej w Polsce. Wynika to także z wielkości
rezerw węgla, szacowanych na około 200 lat [4].
Wysoki stopień zużycia wielu bloków energetycznych w Polsce oraz udział w Europejskim
Systemie Handlu Emisjami (ETS) sprawiają, że do 2020r. należałoby wymienić około 80%
istniejących bloków i wybudować nowe instalacje dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania
na elektryczność. Dlatego rozwój czystych technologii węglowych jest istotnym celem polskiej polityki energetycznej. Jego realizacja jest możliwa poprzez uzyskiwanie coraz wyższych sprawności przetwarzania węgla na energię elektryczną przy zachowaniu coraz
ostrzejszych wymogów ochrony środowiska. Wymogi te dotyczą dopuszczalnych emisji
szkodliwych substancji do otoczenia – pyłów, SO2, NOX, a w ostatnich latach CO2 [4,5,6].

2. Konwencjonalny blok węglowy
Od lat 20-tych XX wieku trwa rozwój klasycznej technologii wytwarzania energii elektrycznej, bazującej na spalaniu węgla w postaci pyłu PC (ang. Pulverized Coal Fired). Technologia ta osiąga coraz wyższe sprawności dzięki stałemu wzrostowi parametrów pary, unowocześnianiu rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń, oraz optymalizowaniu powiązań
wewnątrzsystemowych. Przełomem w rozwoju omawianej technologii było wprowadzenie
parametrów nadkrytycznych pary (25-28 MPa, 540-585°C) na początku lat 90. XX wieku,
pozwalających na skokowy wzrost sprawności z 40% do 44%. Trendy rozwoju bloków węglowych przedstawiono na rys. 2.1 [4].
Dalszy wzrost sprawności realizowany jest głównie poprzez: wzrost temperatury i ciśnienia
pary pierwotnej oraz wtórnej, obniżenie ciśnienia w skraplaczu, doskonalenie struktury układu, modernizację maszyn i urządzeń obiegu, optymalizację parametrów układu [7]. Maksymalne parametry pary ograniczone są od góry dostępnością odpowiednich materiałów na
elementy ciśnieniowe kotła. Obecnie stosowane są stale austenityczne, a dalszy rozwój skupia się na opracowaniu superstopów na bazie niklu (Ni-Alloy), mających pozwolić na zastosowanie parametrów ultra nadkrytycznych pary, czyli 35-37,5 MPa, 700/720°C (np. program
„Thermie 700”).
W celu ograniczenia emisji CO2 blok węglowy można wyposażyć w instalację wychwytu
dwutlenku węgla CCS (ang. Carbon Capture and Storage) w technologii po spalaniu (ang.
Post-combustion), wychwytuje się wówczas dwutlenek węgla ze spalin wylotowych, a następnie spręża i transportuje do miejsca magazynowania. Na obecnym etapie rozwoju tech-
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nologia ta jest dosyć energochłonna i powoduje spadek sprawności bloku o 5-9 pkt. procentowych w zależności od zastosowanego rozwiązania [7,8].
Tabela 2.1. Podstawowe założenia dla bloku węglowego
Wielkość
Moc elektryczna brutto
Wskaźnik potrzeb własnych układu
Moc elektryczna netto
Ciśnienie pary świeżej przed turbiną
Temperatura pary świeżej przed turbiną
Ciśnienie pary wtórnie przegrzanej przed turbiną
Temperatura pary wtórnie przegrzanej przed turbiną
Sprawność wewnętrzna grup stopni części WP turbiny
Sprawność wewnętrzna grup stopni części SP turbiny
Sprawność wewnętrzna grup stopni części NP turbiny
Sprawność wewnętrzna ostatniej grupy stopni części
NP turbiny
Skład węgla kamiennego
Węgiel
Siarka
Wodór
Azot
Tlen
Woda
Popiół
Wartość opałowa węgla kamiennego

Symbol
Nel.b
δB
Nel.n
p2
t2
p5
t5
ηiWP
ηiSP
ηiNP1

Wartość
460,0
7,50
425,5
29
600
4,8
600
90
93
86

Jednostka
MW
%
MW
MPa
°C
MPa
°C
%
%
%

ηiNP2

81

%

c
s
h
n
o
w
p
Wd

61,25
1,10
3,90
0,93
6,50
17,32
9,00
23465

%

kJ/kg

Rys. 2.1. Sprawność netto bloków energetycznych węglowych i trendy rozwoju [4]
Analizowanym blokiem węglowym PC jest nadkrytyczny blok kondensacyjny zasilany węglem kamiennym o mocy elektrycznej brutto wynoszącej 460 MW. Zastosowane rozwiązania i przyjęte założenia odpowiadają obecnie budowanym instalacjom i dostępnym technolo-
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giom. W bloku zastosowano obieg parowy z pojedynczym wtórnym przegrzewem pary.
Schemat części parowej przedstawiono na rysunku 2.2.
W skład obiegu parowego wchodzi trójsekcyjna turbina parowa (część wysokoprężna WP,
średnioprężna SP i niskoprężna NP), kondensator (KND), cztery wymienniki regeneracyjne
niskoprężne (NP1 - NP4) oraz trzy wymienniki regeneracyjne wysokoprężne (WP1-WP3),
schładzacz pary (SCH), odgazowywacz (ODG), pompa skroplin (PS), pompa wody zasilającej (PWZ) i dwie pompy kondensatu z wymienników regeneracyjnych (PSU). Ponadto
w bloku znajduje się układ odpylania i odsiarczania spalin wylotowych. Podstawowe założenia dla bloku węglowego zestawiono w tabeli 2.1. Wyniki analizy przedstawiono w punkcie
4.

Rys. 2.2. Schemat obiegu parowego

3. Układ IGCC
Technologia zgazowania węgla znana jest od wielu lat; pierwsze obserwacje datowane są na
XVII wiek. W wieku XIX proces zgazowania zaczął być komercyjnie stosowany, m.in. do
produkcji tzw. gazu miejskiego. Największy rozwój technologii zgazowania przypadł na lata
1920-1950. Rozwinięte w tym okresie procesy stały się prekursorami współczesnych technologii, z wyróżnieniem procesów: fluidalnego, ze złożem stałym oraz w złożu strumieniowym. Ponowny wzrost zainteresowania i rozwój technologii zgazowania odnotowano
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku za sprawą pierwszego kryzysu energetycznego.
Pod koniec XX w. rozpoczęto wykorzystywanie procesu zgazowania do produkcji energii
elektrycznej. W latach 1994 – 1998 na świecie uruchomiono pięć demonstracyjnych bloków
gazowo-parowych, opartych przede wszystkim na zgazowaniu węgla, wspieranych środkami
m.in. Departamentu Energetyki USA oraz Unii Europejskiej. Były to elektrownie IGCC:
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Buggenum (Holandia), Wabash River (Indiana, USA), Tampa Electric (Floryda, USA), Puertollano (Hiszpania) oraz Pinon Pine (Nevada, USA). Obecnie bloki te pracują na zasadach
komercyjnych [9,10].
Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla, tzw. układy IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycle), pozwalają na wykorzystanie niskojakościowych paliw, tj. niskogatunkowych węgli, pozostałości rafineryjnych, biomasy czy odpadów, poprzez
ich zgazowanie i zasilenie uzyskanym gazem układu gazowo-parowego. Układy obecnie
charakteryzują się wysoką sprawnością produkcji energii elektrycznej sięgającą 50%. Zgazowanie jest procesem częściowego utlenienia paliwa i pozwala na uzyskanie tzw. gazu
syntezowego, który składa się głównie z CO i H2 (z zawartością CO2, H2O i zanieczyszczeń).
Skład jest zależny od paliwa i rodzaju generatora gazu. W instalacjach zgazowania tlenowego niezbędna jest instalacja produkcji tlenu ASU (ang. Air Separation Unit). Po zgazowaniu
gaz syntezowy jest oczyszczany z pyłu, chloru, alkaliów, cząstek stałych i związków siarki.
Dla kondycjonowania procesu spalania oczyszczony gaz przed trafieniem do komory spalania jest rozcieńczany azotem i/lub parą wodną. Zabieg ten pozwala na stabilizację spalania
oraz ograniczenie emisji NOX-ów. Z uwagi na mocno odmienną charakterystykę gazu syntezowego w odniesieniu do powszechnie stosowanego w turbinach gazowych gazu ziemnego
komora spalania turbiny gazowej podlega istotnym modyfikacjom. Dotyczy to głównie konieczności dostosowania jej do spalania często kilkunastokrotnie większego strumienia gazu
niż ma to miejsce przy spalaniu gazu ziemnego. Spaliny opuszczające ekspander turbiny
gazowej zasilają kocioł odzyskowy wytwarzający parę dla części parowej układu. Taki system jest czystszy i efektywniejszy od konwencjonalnej elektrowni węglowej PC. Ponadto
oczyszczanie gazu syntezowego jest efektywniejsze niż oczyszczanie spalin w układzie
konwencjonalnym.
W układach IGCC można zastosować instalację wychwytu dwutlenku węgla (CCS) w technologii przed procesem spalania (ang. Pre-combustion). Przy zastosowaniu tej instalacji
oczyszczony gaz syntezowy zostaje wzbogacony w dwutlenek węgla w reaktorze Shift,
w którym zachodzi proces konwersji tlenku węgla do dwutlenku węgla. Gaz z reaktora trafia
do układu separacji CO2, gdzie odseparowany zostaje gaz bogaty w dwutlenek węgla. Odseparowany gaz jest następnie sprężany i transportowany do miejsca składowania. Gaz pozostały po odseparowaniu dwutlenku węgla składa się głównie z wodoru. Zostaje on rozcieńczony i trafia do komory spalania turbiny gazowej. Wprowadzenie instalacji CCS powoduje
znaczny spadek sprawności układu, sięgający 10 pkt. procentowych, co jest w dużej mierze
wynikiem wysokiej energochłonności reaktora Shift [9,10,11].
Wadą układów IGCC są ich koszty inwestycyjne wyższe od konwencjonalnych elektrowni.
Ponadto bolączką obecnych układów jest niska niezawodność i ograniczona elastyczność
pracy ze względu na wysoki stopień skomplikowania układu. Jednak instalacje demonstracyjne w USA oraz w Europie pokazały, że technologia IGCC jest wykonalna i posiada spory
potencjał rozwoju. Spodziewa się dalszej ewolucji omawianej technologii i redukcji kosztów
dzięki komercjalizacji [9].
Obecnie działające demonstracyjne układy IGCC osiągają sprawności 39-44%, jednak szacuje się, że przy wyborze obecnie dostępnych elementów układu możliwe jest zbliżenie się
do granicy 50%. Do analizy układu IGCC wykorzystano wartości zaczerpnięte z [10], gdzie
analizowana struktura została dobrana posiłkując się obecnymi trendami technologicznymi,
więc odwzorowuje obecne możliwości układów IGCC.
W strukturze tej założono wykorzystanie procesu zgazowania tlenowego w generatorze
strumieniowym. Tlen produkowany jest w instalacji tlenowni kriogenicznej (ASU). Dodatkowym czynnikiem zgazowującym jest para wodna pobierana z obiegu parowego. Koniecz-
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ne jest chłodzenie generatora gazu oraz dalsze ochłodzenie gazu syntezowego przed procesem oczyszczania. Układ chłodzenia jest zintegrowany z obiegiem parowym, do którego
odprowadzane jest ciepło. Ochłodzony gaz trafia do układu niskotemperaturowego oczyszczania, składającego się z układu odpylania, skrubera, reaktora hydrolizy COS oraz układu
wychwytu H2S metodą absorpcji chemicznej. Gaz bogaty w siarkowodór kierowany jest do
instalacji Clausa, gdzie uzyskuje się czystą siarkę, będącą produktem handlowym. Oczyszczony gaz syntezowy zostaje rozcieńczony azotem będącym produktem ubocznym układu
ASU i zasila układ gazowo-parowy. Zastosowano turbinę gazową klasy F, o temperaturze
spalin za komorą spalania 1410°C, sprawnościach izentropowych sprężarki 89%
i ekspandera 88%. Spaliny następnie zasilają kocioł odzyskowy wytwarzający parę do trójciśnieniowego obiegu parowego z przegrzewem międzystopniowym (3PR). Parametry pary
wysokoprężnej wynoszą 565°C/18MPa, parametry pary średnioprężnej wtórnie przegrzanej
wynoszą 565°C/5MPa. Sprawności dla układu IGCC zaczerpnięto z [10], natomiast dla porównania układów przyjęto moc elektryczną netto i skład węgla kamiennego takie same, jak
dla bloku węglowego PC. Uproszczony schemat układu przedstawiono na rys. 3.1.

Rys. 3.1. Uproszczony schemat układu IGCC

4. Porównanie analizowanych układów
W pracy porównano nadkrytyczny blok węglowy z układem gazowo-parowym zintegrowanym ze zgazowaniem węgla pod kątem uzyskiwanych sprawności, oraz wyznaczono emisję
dwutlenku węgla i jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa, przy założeniu tej samej
mocy elektrycznej netto i zasilania obu układów identycznym paliwem. Ponieważ układy
IGCC cechują się znacznie większym wskaźnikiem potrzeb własnych układu od bloku PC,
zużycie energii chemicznej paliwa oraz emisję CO2 odniesiono do mocy i sprawności netto
układów. Przy obliczaniu emisji CO2 założono całkowitą konwersję pierwiastka węgla
w paliwie do dwutlenku węgla. Rezultaty dla obu porównywanych układów przedstawiono
w tabeli 4.1.
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Układ IGCC oferuje sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto wyższą o blisko 6
pkt. procentowych od nadkrytycznego bloku węglowego, jednak ze względu na znacznie
wyższy wskaźnik potrzeb własnych różnica sprawności energetycznej netto wynosi ok. 2,3
pkt. procentowego na korzyść układu IGCC. Przekłada się to na poprawę podstawowych
parametrów ekologicznych o ok 4,91%: strumienia paliwa, jednostkowego zużycia energii
chemicznej paliwa i emisji CO2 obciążającej jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej
netto. Zakładając pracę układów 7000 godzin rocznie z pełnym obciążeniem wybór układu
IGCC może przynieść redukcję zużycia paliwa o 50612 Mg oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 113666 Mg w skali roku względem konwencjonalnego bloku węglowego.
Ponadto układy IGCC charakteryzują się najniższymi wśród technologii węglowych emisjami NOx, SO2, oraz prawie zerowymi emisjami pyłu.
Tabela 4.1. Wybrane charakterystyczne parametry analizowanych układów
Wielkość
Moc elektryczna brutto
Sprawność wytwarzania energii
elektrycznej brutto
Wskaźnik potrzeb własnych układu
Moc elektryczna netto
Sprawność wytwarzania energii
elektrycznej netto
Strumień masowy paliwa
Jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa
Emisja CO2 obciążająca jednostkę
wyprodukowanej energii elektrycznej
netto

Symbol
Nel.b

Blok PC
460,0

IGCC
489,8

Jednostka
MW

ηel.b

47,94

53,68

%

δB
Nel.n

7,50
425,5

13,13
425,5

%
MW

ηel.n

44,34

46,63

%

P

40,90

38,89

kg/s

qch

8119,1

7720,4

kJ/kWh

eCO2

777,07

738,91

kgCO2/MWh

5. Podsumowanie
Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla są obecnie najczystszą technologią wytwarzania energii z węgla. Porównanie wykazało, że uzyskują sprawność wytwarzania energii elektrycznej wyższą od bloków węglowych na parametry nadkrytyczne o ponad
2pkt. procentowe, zachowując wysoki potencjał do dalszego wzrostu i przekroczenia sprawności netto 50%. Tempo dalszego rozwoju konwencjonalnych bloków węglowych jest
w dużej mierze ograniczone osiąganymi parametrami pary. Istotną zaletą układów IGCC są
niskie emisje NOX, SO2 i pyłu, oraz możliwość zastosowania wychwytu dwutlenku węgla
metodami pre-combustion.
Układy IGCC nie są jeszcze dojrzałą technologią, lecz wykazują wysoki potencjał. Cechują
się wysoką elastycznością eksploatacyjną, prócz węgla mogą być zasilane różnymi paliwami, jak pozostałości rafineryjne, biomasa i odpady. Możliwości układów IGCC można rozszerzyć o wytwarzanie dodatkowych produktów handlowych, takich jak produkty chemiczne
(np. metanol), wodór, azot, tlen. Z układu odsiarczania uzyskuje się także siarkę lub kwas
siarkowy. Wadą są wysokie koszty inwestycyjne, wyższe od konwencjonalnych elektrowni,
oraz niska niezawodność, spowodowane wysokim stopniem skomplikowania układu. Jednak
wraz z rozwojem i komercjalizacją układów IGCC spodziewa się redukcji kosztów i awaryjności. Dlatego wybierając technologie dla planowanych inwestycji, układy IGCC powinny
być brane pod uwagę, ponieważ posiadają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi
elektrowniami węglowymi.
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Analiza porównawcza technologii produkcji tlenu
z wykorzystaniem membran ceramicznych wysokotemperaturowych oraz metody hybrydowej membranowokriogenicznej dla kotła fluidalnego
typu oxy
Sylwia Berdowska, Adrian Balicki, Anna Skorek-Osikowska

1. Wstęp
W celu ograniczenia emisji ditlenku węgla do atmosfery Unia Europejska wprowadziła uregulowania prawne w formie handlu emisjami [1,4]. Konieczność sprostania przepisom wymaga rozwijania technologii pozwalających na obniżenie generacji gazów cieplarnianych do
atmosfery. Jedną z takich metod jest technologia oxy-spalania, która pozwala na zwiększenie
udziału CO2 w spalinach oraz ich zmniejszenie objętościowe. Spaliny po osuszeniu i odsiarczeniu składają się z ok. 90% CO2 dlatego mogą być kierowane do składowania bez konieczności prowadzenia dalszego energochłonnego procesu separacji ditlenku węgla. Wadą
technologii oxy-spalania jest problem wytworzenia utleniacza o wysokiej koncentracji tlenu,
który po zmieszaniu ze spalinami kierowany jest do kotła. Obecnie dla procesów energetycznych tlen produkowany jest w instalacji tlenowni kriogenicznej. Metoda ta charakteryzuje się jednak wysokim stopniem energochłonności. W pracy przedstawiono analizę termodynamiczną produkcji tlenu w układzie hybrydowym membranowo-kriogenicznym, gdzie
w pierwszym stopniu zastosowano membranę wykonaną z materiału polimerowego, a drugi
stopień wykorzystuje podwójną kolumnę destylacyjną oraz technologię bazującą na membranie wysokotemperaturowej ceramicznej.

2. Charakterystyka kotła fluidalnego typu oxy 600/620°C
Model kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym pracującym w technologii oxy – spalania
został zbudowany w komercyjnym programie GateCycle™.
Kocioł zasilany jest węglem brunatnym o składzie: C – 28,60%, S – 0,95%, N – 0,25%, H –
2,20%, O – 8,00%, popiół – 17,50%, wilgoć – 42,5%. Przyjęte do obliczeń najważniejsze
dane wejściowe dla kotła CFB zostały przedstawione w tabeli 2.1.
Tabela 2.1. Podstawowe parametry pracy kotła fluidalnego
Stosunek nadmiaru utleniacza

λ

-

1,2

Temperatura wody na wylocie z podgrzewacza wody ECO II

t2s

°C

340

Temperatura czynnika na wylocie z parowacza

t3s

°C

480

Udział tlenu w mieszaninie spaliny recyrkulowane/tlen z ASU dopro(O2)6t/13g %
wadzanej do komory paleniskowej

30

Zawartość wilgoci w spalinach opuszczających osuszacz spalin

(H2O)9g %

10

Spiętrzenie temperatur na wylocie z podgrzewacza wody ECO

t5g –t1s

55

K
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Temperatura pary świeżej na wyjściu z kotła

t5s

°C 604,9

Temperatura wody zasilającej

t1s

°C

Ciśnienie pary świeżej na wylocie z kotła

p5s

MPa 30,1

Temperatura pary wtórnie przegrzanej na wyjściu z kotła

t8s

°C 622,4

Ciśnienie pary wtórnej na wylocie z kotła

p8s

MPa 5,12

297

3. Technologia separacji powietrza przy użyciu membran ceramicznych
Membrany wysokotemperaturowe ceramiczne wykorzystywane są do produkcji tlenu
z powietrza. Metoda ta opiera się na zjawisku przewodnictwa jonów tlenu O2- przez materiał
membrany, które zachodzi w temperaturze 700 – 900°C [5,2]. Cząsteczki tlenu adsorbują na
powierzchni membrany, łącza się z wolnymi elektronami i ulegają dysocjacji jonowej. Jony
tlenu transportowane są na drugą stronę membrany, gdzie oddają elektrony rozpadając się na
tlen cząsteczkowy i następnie ulegają desorpcji w fazę gazową. Siłę napędową procesu stanowi różnica ciśnień cząstkowych po obu stronach membrany. Metoda pozwala otrzymać
tlen o czystości 100%.
Jednostkowy strumień tlenu wyznaczany jest z zależności:

jO 2 = C ⋅ ln(

( pO 2 )F
) , mol/sm2
( pO 2 )P

(3.1)

gdzie: (pO2)F - ciśnienie cząstkowe tlenu po stronie zasilania (powietrza),
(pO2)P - ciśnienie cząstkowe tlenu po stronie permeatu.
Stała C występująca w zależności (3.1) wyznaczona jest z równania [3.2]:

C =(

R ⋅ Tmemb
) ⋅ σi
16F 2 ⋅ d

(3.2)

gdzie:
R – uniwersalna stała gazowa, J/molK,
F – stała Faradaya, C/mol,
σi – współczynnik przewodnictwa jonowego, S/m,
Tmemb – temperatura membrany, K,
d – grubość membrany.
Jednostkowy strumień permeatu zależny jest od temperatury T, grubości d, właściwości
materiału membrany (np. σ) oraz różnicy ciśnień cząstkowych tlenu po stronie permeatu
i zasilania modułu.

4. Obliczenia technologii separacji powietrza z wykorzystaniem membran ceramicznych
Model instalacji separacji tlenu z powietrza został zbudowany w programie GateCycle™.
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Strumień powietrza kierowany do membrany wysokotemperaturowej (HTM) podgrzewany
jest do temperatury operacyjnej 850°C w podgrzewaczu regeneracyjnym (PRP) oraz podgrzewaczu powietrza (PPO). Podgrzewacz powietrza umieszczony jest w ciągu konwekcyjnym kotła pomiędzy przegrzewaczem pary wtórnej (PW II) oraz przegrzewaczem pary świeżej (PP I). Powstały w procesie separacji retentat jest rozprężany do wartości ciśnienia atmosferycznego w dwusekcyjnej turbinie gazowej (TG1, TG2). Strumień permeatu złożony
z tlenu o czystości 100% oddaje ciepło w trzech wymiennikach: drugim stopniu ekonomizera
(ECO II), podgrzewaczu utleniacza (PU) oraz chłodnicy tlenu (CHT). Różnica ciśnień została wytworzona poprzez zastosowanie sprężarki po stronie nadawy oraz pompy próżniowej
po stronie permeatu. Schemat instalacji ASU z wysokotemperaturową membraną typu threeend został przedstawiony na rys. 4.1.

Rys. 4.1. Schemat modelu kotła CFB typu OXY zintegrowanego z instalacją ASU (KPkomora paleniskowa, PAR-parowacz)
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Analizie poddano wpływ stopnia odzysku tlenu na sprawność termiczną kotła.
Na rys. 4.2. przedstawiono charakterystykę sprawności termicznej kotła w funkcji stopnia
odzysku tlenu w membranie ceramicznej. Wymiennik ciepła w którym powietrze zostaje
podgrzane do temperatury 850°C umieszczony w kotle powoduje spadek jego sprawności
termicznej poprzez wzrost zużycia paliwa. Sprawność termiczna kotła jest funkcją rosnącą
wraz ze wzrostem stopnia odzysku tlenu w membranie. Wraz ze spadkiem stopnia odzysku
tlenu rośnie strumień powietrza, który musi być dostarczony do instalacji separacji membranowej, dlatego rośnie ilość ciepła, którą musimy dostarczyć do powietrza.

Rys. 4.2. Sprawność termiczna kotła fluidalnego w funkcji stopnia odzysku tlenu
Do przeprowadzenia procesu separacji wymagane jest dostarczenie odpowiedniej ilości
energii elektrycznej do napędu urządzeń pracujących w instalacji ASU. W przypadku analizowanego układu do urządzeń najbardziej energochłonnych zalicza się: sprężarka powietrza
(S1) oraz pompa próżniowa (VP). Dodatkową moc dostarczaną do układu generują turbiny
gazowe (TG1 i TG2).
Energochłonność procesu separacji przestawiono w postaci współczynnika potrzeb własnych
instalacji separacji powietrza zdefiniowanego jako:

δ ASU =

N el ,S1 + N el ,VP − N el ,TG1 − N el ,TG 2
N el . g

(4.1)

gdzie: indeksy S1, VP, TG1 i TG2 dotyczą zgodnie z oznaczeniami z rys. 4.1: sprężarki
powietrza (S1), pompy próżniowej (VP) i turbin gazowych (TG1 i TG2).
Na rys. 4.3 przedstawiono zmianę wskaźnika potrzeb własnych instalacji ASU wraz ze
zmianą stopnia odzyskanego tlenu w membranie ceramicznej.
Wskaźnik potrzeb własnych zmienia się w zależności od ilości mocy pobranej przez sprężarkę powietrza oraz ilości mocy wytworzonej w turbinach gazowych instalacji ASU. Dla analizowanego stopnia odzysku tlenu 0,45-0,88 wskaźnik potrzeb własnych ma wartość ujemną,
co oznacza iż turbina gazowa produkuje więcej mocy niż jest to wymagane do napędu sprężarki powietrza. Nadmiar mocy jest wykorzystywany do generowania energii elektrycznej.
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Na wykresie zestawiono również powierzchnię membrany w zależności od stopnia odzysku
tlenu. Powierzchnia membrany jest funkcją rosnącą wraz ze wzrostem stopnia odzysku tlenu.

Rys. 4.3. Zależność wskaźnika potrzeb własnych oraz powierzchni membrany od stopnia
odzysku tlenu w membranie

5. Technologia membranowo-kriogeniczna separacji tlenu z powietrza
Proces produkcji tlenu odbywa się w module kombinowanym membranowo-kriogenicznym.
Pierwszy stopień układu stanowi instalacja membranowa, gdzie następuje zwiększenie koncentracji tlenu w powietrzu. W drugim etapie separowany czynnik kierowany jest do kolumn
destylacji niskotemperaturowej. Końcowa czystość wyprodukowanego tlenu w kolumnach
kriogenicznych wynosi 95%.

5.1. Mechanizm separacji gazu w module membranowym
Membranowa technologia separacji gazu oparta jest na zjawisku rozpuszczalnościowodyfuzyjnym, które polega na rozpuszczeniu i dyfuzji wzdłuż gradientu ciśnień poszczególnych składników separowanego medium. Strumień nadawy rozdzielany jest na dwie składowe: permeat oraz retentat. Permeat to część strumienia wzbogacona o składnik ulegający
separacji na membranie, retentat to strumień, który pozostał przed membraną.
Schemat separacji powietrza przy użyciu membran przedstawia rysunek 5.1.
Po stronie permeatu zastosowano pompę próżniową, która jest siłą napędową procesu.
O zdolności separacyjnej danego materiału membranowego decyduje współczynnik przenikalności danej substancji przez membranę, który jest właściwością materiałową membrany.
Strumień permeatu zależny jest od następujących parametrów: przepuszczalności (Pi), grubości (x) i powierzchni membrany (Am) oraz różnicy ciśnień cząstkowych składników po obu
stronach membrany, tj. po stronie nadawy (pnXi) i permeatu (ppYi). Można go wyznaczyć
z zależności:
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i

dJ =

Pi
( p F X i − ppYi )dAm
x

(5.1)

Obecnie wytwarzane membrany polimerowe nie separują tlenu o czystości 100%, pozwalają
jedynie na zwiększenie jego koncentracji do poziomu ok. 50%.

Rys. 5.1. Schemat membranowej separacji powietrza

5.2. Technologia wytwarzania tlenu w module kriogenicznym
Separacja kriogeniczna prowadzona jest w dwóch kolumnach, gdzie w bardzo niskich temperaturach metodą destylacji następuje rozdział składników powietrza na tlen i azot. Technologia kriogeniczna mieszanin wykorzystuje różnicę temperatur wrzenia separowanych składników. Energochłonność procesu destylacji kriogenicznej zależy od czystości wytwarzanego
tlenu. Dla produktu o wysokiej czystości rzędu 99,5% energochłonność wynosi 0,320,35 kWh/mn3 oraz 0,336 kWh/mn3 dla czystości 95% [3,7].

6. Modelowanie i rezultaty technologii hybrydowej membranowo-kriogenicznej
Analizowana w pracy tlenownia hybrydowa zbudowana jest z modułu membranowego oraz
dwóch kolumn destylacji kriogenicznej. W technologii kriogenicznej elementami najbardziej
energochłonnym są kompresory powietrza, w instalacji hybrydowej do sekcji kriogenicznej
kierowany jest mniejszy strumień masowy o wyższym stężeniu tlenu, co pomaga przyczynić
się do obniżenia pobieranej przez sprężarki energii elektrycznej.
Model obliczeniowy membranowej instalacji separacji powietrza wykonano przy pomocy
programu Aspen Custom Modeler 2004. Analizie poddana została membrana wykonana
z żywicy fenolowej o współczynnikach przenikalności dla O2: 3,1119 m3n/m2·h·bar oraz dla
N2: 0,2922 m3n/m2·h·bar i charakteryzująca się współczynnikiem selektywnośći: α=10,6 [6].
Powietrze podawane jest do modułu przy pomocy wentylatora, gdzie przyrost ciśnienia równy jest 0,05 bar. Podciśnienie po stronie permeatu wywołano przy pomocy pompy próżniowej jednosekcyjnej.
Analizę tlenowni kriogenicznej przeprowadzono przy pomocy programu Aspen Plus.
W modelu założono, że sprężarka powietrza doprowadzanego z modułu membranowego
składa się z czterech sekcji z chłodzeniem międzystopniowym do temperatury 30oC. Powietrze sprężane jest do ciśnienia 6 bar. Powietrze chłodzone jest w pierwszej kolejności
w chłodnicach wodnych, a następnie odbiera chłód w wymienniku wieloczynnikowym
(MHX) od końcowych produktów separacji (tlenu i azotu), dodatkowo schładzane jest w
zaworze dławiącym. Destylacja na azot i tlen następuje w kolumnie wysokociśnieniowej
(HPC ciśnienie ok. 5bar) i niskociśnieniowej (LPC ciśnienie ok. 1 bar). Otrzymywany tlen
posiada parametry zbliżone do parametrów otoczenia. Schemat instalacji przedstawiono na
rys. 6.1.
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Rys. 6.1. Schemat instalacji hybrydowej membranowo-kriogenicznej separacji tlenu (VPpompa próżniowa, HX-wymiennik ciepła, S-sprężarka, T-turbina)
Ważnym parametrem przy obliczeniach jest wskaźnik potrzeb własnych instalacji tlenowni,
który możemy wyznaczyć ze wzoru:

δ =

N el ,WENT + N el ,VP + N el ,COMP
N el . g

(6.1)

gdzie:
Nel,WENT, Nel,VP, Nel,COMP – moc elektryczna potrzebna do napędu wentylatora (WENT), pompy próżniowej (VP) oraz sprężarki (COMP),
Nel,g – moc elektryczna wytworzona w analizowanym bloku węglowym.
W celu wyznaczenia minimalnej energochłonności tlenowni hybrydowej wyznaczono zapotrzebowanie na moc modułu membranowego oraz kriogenicznego. W przeprowadzonej analizie zmieniano wartość ciśnienia permeatu w zakresie 0,98-0,3 bar. Otrzymane rezultaty
przedstawiono na rys. 6.2.
Z wykresu wynika, iż energochłonność modułu membranowego jest funkcją malejącą wraz
ze wzrostem ciśnienia permeatu, natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną sprężarki
w module kriogenicznym jest funkcją rosnącą. Wartość minimalna wskaźnika potrzeb własnych modułu hybrydowego wynosi 15,19% dla ciśnienia permeatu równego 0,42 bar.
Wraz ze zmianą podciśnienia permeatu zmianie ulega również powierzchnia membrany.
Zależność wskaźnika potrzeb własnych instalacji hybrydowej od powierzchni membrany
oraz ciśnienia permeatu przedstawiono na rys. 6.3.
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Rys. 6.2. Zależność wskaźnika potrzeb własnych instalacji tlenowni (δ) od ciśnienia permeatu w module membranowym (pp)

Rys. 6.3. Zależność wskaźnika potrzeb własnych instalacji hybrydowej (δ) od pola powierzchni membrany (A) oraz ciśnienia permeatu (pp)
Ciśnienie permeatu zmieniano w zakresie 0,98-0,3 bar, a powierzchnia membrany wynosiła
46,38 mln m2- 1,79 mln m2. Dla minimalnej energochłonności procesu separacji wynoszącej
15,19% przy ciśnieniu permeatu równym 0,42 bar wymagana powierzchnia membrany wynosi 2,74 mln m2.

7. Wnioski
W pracy analizie poddano dwie technologie produkcji tlenu dla kotła fluidalnego 600/620°C
typu oxy: technologię hybrydową membranowo-kriogeniczną oraz metodę membranową
wysokotemperaturową. Dla technologii wykorzystującej do produkcji tlenu wysokotemperaturowe membrany ceramiczne analizowano zmiany wskaźnika potrzeb własnych instalacji
ASU w zależności od stopnia odzysku tlenu. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -22% do 4%, co oznacza iż w turbinach odzyskowych generowana jest dodatkowa energia elektryczna. Wadą metody wysokotemperaturowej jest konieczność podgrzania materiału membrany
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do wysokich temperatur, co powoduje obniżenie sprawności termicznej kotła. Dla technologii hybrydowej przeprowadzono obliczenia energochłonności modułu membranowego oraz
kriogenicznego w zależności od zmienianego ciśnienia po stronie permeatu. Wskaźnik potrzeb własnych instalacji hybrydowej jest minimalny dla ciśnienia permeatu równego 0,42
bar i wynosi 15,19% i jest to wartość niższa od wskaźnika dla układu referencyjnego kriogenicznego, który wynosi 17,1%. Dla modułu membranowego wyznaczono również powierzchnię membrany, która dla najniższego wyznaczonego wskaźnika potrzeb własnych
15,19% wynosi 2,74 mln m2.
Podziękowania
Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w badaniach współfinansowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/2/66420/10 – Strategiczny
Program Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem
CO2.
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Dobór modelu numerycznego do symulacji warunków
w wirującej komorze turbiny gazowej
Daniel Frączek, Włodzimierz Wróblewski

1. Wstęp
W turbinach gazowych powietrze ze sprężarki jest tłoczone poprzez cylindryczne komory
w celu ochłodzenia najbardziej nagrzewających się części maszyny, głównie dalszych stopni
sprężarki. Dla zwiększenia sprawności turbiny gazowej oraz wydłużenia jej żywotności
ważne jest możliwie dokładne poznanie zjawisk wymiany ciepła i masy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Jako, że badania na rzeczywistym obiekcie są bardzo kosztowne,
do analizy takiej wykorzystuje się symulacje numeryczne. W tym przypadku istotne jest, by
przyjęty do obliczeń model możliwie jak najlepiej pozwolił oddawać prawdziwe warunki
procesu. Warunki te panujące w wirującej komorze powodują powstawanie złożonych struktur przepływowych, które mają charakter niestacjonarny. Rys. 1.1. przedstawia podstawowe
struktury występujące podczas pracy komory.

Rys. 1.1. Schemat struktur wirowych w przepływie [1]:
(a) schemat geometrii; (b) struktury izotermiczne; (c) struktury nieizotermiczne
Siły odśrodkowe oraz zjawiska konwekcyjnej wymiany ciepła powodują powstawanie wirów współbieżnych i przeciwbieżnych. Przebiegi tych zjawisk są nieustalone i złożone.
Można wykazać dla części przypadków, że mają one charakter okresowy. Związki pomiędzy
warunkami brzegowymi, a strukturą przepływu określają liczby bezwymiarowe: osiowa
i promieniowa liczba Reynoldsa (Reφ, Rez) oraz liczba Grasshofa (Gr). Zależnie od dobranych warunków w komorze dominuje konwekcja swobodna lub wymuszona, co zostało
szczegółowo przedstawione w pracy [7].
Komora analizowana w większości obliczeń prezentowanych w literaturze jest modelem
uproszczonym odbiegającym nieco od geometrii występujących w rzeczywistych konstrukcjach (Rys. 1.2). Takie uproszczenia pozwalają na znaczne przyspieszenie obliczeń oraz na
budowanie modeli eksperymentalnych niższym kosztem. Badania mają głównie na celu
określenie podstawowych struktur pola przepływu, warunków wymiany ciepła oraz sformułowanie ogólnych związków między parametrami w komorze. Wpływ geometrii na wyniki
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analizy przedstawiono w pracy [2]. Wyniki analiz przedstawionych w pracy wskazywały, że
modele we właściwy sposób przedstawiał trendy wymiany ciepła w komorze.

Rys. 1.2. Uproszczony przekrój merydionalny wysokoprężnej sprężarki osiowej [3]

2. Model obliczeniowy wirującej komory
Dobór modelu obliczeniowego dla wirującej komory prowadzono dla geometrii komory,
która była badana eksperymentalnie przez Farthinga [3]. Wymiary charakteryzujące komorę,
widoczne na rys. 2.1 zostały dobrane tak, jak w publikacji [1].
Budowę modelu obliczeniowego od definicji geometrii poprzez generowanie siatki
i definicję warunków brzegowych do doboru parametrów algorytmu obliczeniowego realizowano w programie ANSYS WORKBENCH.
Geometria komory jest dość prosta i została zdefiniowana poprzez stworzenie na płaszczyźnie xy przekroju 2D, następnie przekrój został obrócony wokół osi x o 360º. Obszar przepływowy składa się z dysku komory oraz walca umieszczonego w osi. Komorę ograniczają
z boków metalowe tarcze. Przepływ gazu odbywa się kanałem wzdłuż osi wirnika zgodnie
ze zwrotem osi x.
Czynnikiem przepływający przez komorę w celu jej ochłodzenia jest powietrze traktowane
jako gaz doskonały. Przyjęto, że ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, jak również współczynnik lepkości dynamicznej są zależne od temperatury wg zależności Sutherlanda.
Dyskretyzacja obszaru obu tarcz została przeprowadzona za pomocą siatki równomiernie
zagęszczonej, ponieważ tarcze reprezentują ciało stałe, w którym modeluje się jedynie przewodzenie ciepła. Każda z tarcz posiada 12240 elementów.
W przypadku stworzonej siatki domeny płynu zagęszczenia wystąpiły w miejscach stykania
się domeny płynu z dyskami i płaszczem nakrywającym. Przykładowe zagęszczenie zostało
pokazane na Rys. 2.2.
Schemat działania w przypadku dyskretyzacji obszaru płynu polegał na stworzeniu blokingu
3D, a następnie przekształcenia go na siatkę 3D. Cały obszar „blokingu” został podzielony
na 9 bloków. Następnie wygenerowano siatkę typu „O” przy powierzchniach styków
z płaszczem nakrywającym, dyskami oraz na obwodzie rozbiegów w wyniku czego powstało
41 bloków.
Idąc od wlotu zadano następującą liczbę elementów:
• Zagęszczenie typu „O” – 28 elementów z przyrostem 1,4,
• Rozbieg wlotowy - 14 elementów,
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• Powierzchnia rozbiegu przylegająca do lewego dysku – 14 elementów,
• Powierzchnia przy lewej tarczy – 35 elementów,
• Powierzchnia płaszcza nakrywającego – 12 elementów,
• Powierzchnia przy prawej tarczy – 35 elementów,
• Powierzchnia rozbiegu przylegająca prawego dysku – 7 elementów,
• Rozbieg wylotowy - 7 elementów,
• Po obwodzie – 76 elementów.

Rys. 2.1. Geometria i warunki brzegowe modelu komory

Rys. 2.2. Struktura siatki
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Siatka obszaru płynu posiada 270252 elementów. Parametry siatki dobrano tak, by przy
ściankach wartość bezwymiarowej odległości y+ była mniejsza od 0,5.
Założono następujące warunki brzegowe: wlot powietrza - stała temperatura statyczna
T=291 K; prędkość wlotowa była zależna od przypadku; wylot stacjonarny z założonym
średnim ciśnieniem statycznym na poziomie p=0,1 MPa; powierzchnie rozbiegów i zewnętrznych części dysków zostały założone jako adiabatyczne; na wewnętrznych ścianach
komory założono brak poślizgu płynu względem ścian; założono poziom turbulencji 5%. Na
obudowie zewnętrznej zakładano stałą temperaturę Tsh zależną od przypadku.

3. Porównanie obliczeń ustalonych i nieustalonych
Badany przypadek wirującej komory przedstawia zjawisko typowo niestacjonarne, a więc
właściwym byłoby stosowanie do niego modelu obliczeń dla rozwiązań chwilowych (typu
transient). Jednak z uwagi, że w obliczeniach przeprowadzonych w pracy Tiana [1] zastosowano model obliczeń stacjonarnych, sprawdzono różnice pomiędzy modelem stacjonarnym,
a niestacjonarnym. Możliwość zastosowania modelu stacjonarnego do tego typu analiz sugerowano również w pracy [6] z uwagi na występowanie wewnątrz analizowanej geometrii
stanów quasi-stacjonarnych.
Obliczenia pola przepływu realizowano przy zastosowaniu dwóch modeli turbulencji z grupy
modeli dwurównaniowych k-ε i SST. Model k-ε przyjęto ze względu na zastosowanie go
w obliczeniach wirującej komory spotykanych w literaturze [1] i [8], natomiast model SST
jest modelem bardzo rozpowszechnionym w badaniach w maszynach przepływowych i zagadnieniach technicznych, również tych związanych z przepływem ciepła. Dla każdego
modelu turbulencji prowadzono obliczenia dla założenia modelu stacjonarnego i niestacjonarnego.
Tabela 3.1. Warunki brzegowe
291 K
391 K
9,69 m/s
50,40 rad/s

T1
Tsh
V
Ω

Ocenę wyników przeprowadzono biorąc pod uwagę liczbę Nusselta jako najistotniejszy
parametr z punktu widzenia technicznego, określający warunki wymiany ciepła na powierzchni zewnętrznej obszaru przepływowego. Rys. 3.2 przedstawia zestawienie liczb Nusselta w zależności od zastosowanego modelu turbulencji i typu obliczeń. Wszystkie rozwiązania otrzymane przez program ANSYS CFX są zbliżone pod względem warunków wymiany ciepła. Modele k-ε i SST dają podobne rezultaty. Otrzymane wartości liczby Nusselta
różnią się o ok. 25% od wartości określonych za pomocą formuły (3.1) proponowanej
w pracy [1].

 Gr 
Nu av =36 ,424 ⋅  9 
 10 

0 ,296

(3.1)

Wartości liczby Nusselta w czasie czternastu sekund zmieniały się w zakresie 5% średniej
wartości. Otrzymana wartość średniej arytmetycznej to 40 przy odchyleniu standardowym
populacji 0,63. Nie następuje gwałtowny wzrost strumienia ciepła. Zmiany zachodzą ze
zmienną częstotliwością, co świadczy o nieokresowej zmianie parametrów przepływowych
w rozpatrywanym zakresie czasowym.

29

Współczesne problemy energetyki

Nu 55,0
53,0
51,0
49,0
47,0
45,0
43,0
41,0
39,0
37,0

Ti
an

SS
T
St
ea
dy

Tr
an
s.

Tr
an
s.

kε

SS
T

35,0

Rys. 3.2. Otrzymane wartości liczb Nusselta dla przykładu Gr=3,641•109
Dla wybranego przypadku przedstawiono na wykresie (Rys. 3.3) zmienność liczby Nusselta
podczas obliczeń niestacjonarnych. Analizie poddano przypadek w którym Rez = 2,686 x
104, ReΦ = 7,73 x 104 i Gr = 1,01 x 109.
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Rys. 3.3. Zmiana średniej liczby Nusselta na powierzchni górnej komory w funkcji czasu

4. Badanie wpływu korekt modeli turbulencji
W poniższym rozdziale zostanie przeanalizowany wpływ zastosowania korekt modelu turbulencji na wyniki otrzymanych obliczeń. Celem przeprowadzonych doświadczeń było zbadanie czułości rozpatrywanego zagadnienia na korekty w modelu turbulencji. Warunki brzegowe dla których przeprowadzone zostały porównania zostały przedstawione w tabeli 4.1.
Wykorzystano model obliczeń przepływu stacjonarnego.
Tabela 4.1 Warunki brzegowe
T1
Tsh
V
Ω

291 K
340 K
9,69 m/s
50,40 rad/s
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Wpływ korekty Production Limiter
Wadą dwurównaniowego modelu turbulencji jest nadmierne wytwarzanie energii turbulencji
w sąsiedztwie punktów stagnacji przepływu. Kato i Launder [4] zauważyli, że odpowiedzialność za to ponosi wysoka wartość wskaźnika naprężeń stycznych S. Wykorzystując
aproksymację Boussinesq’a, dodatkowe równanie opisujące turbulencję Pk dla przepływów
nieściśliwych można wyrazić [5]:

Pk = µt S 2

(4.1)

S=

(4.2)

2S ij S ij

1  ∂U ∂U j
S ij =  i +
2  ∂x j
∂xi






(4.3)

W pobliżu nieruchomego płynu zaproponowali równanie zastępcze, w tych obszarach:

Pk = µt SΩ

(4.4)

Ω=

2Ω ij Ω ij

(4.5)

Ωij =

1 ∂U i ∂U j
(
−
)
2 ∂x j
∂xi

(4.6)

gdzie Ω określa intensywność wirowości płynu, a Ωij jest tensorem wirowości płynu.

Rys. 4.2. Linie prądu w przekroju komory
W analizowanych przypadkach prędkość płynu zmienia się dość znacznie wraz z przyrostem
promienia. Dla obszarów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie granic domeny struktura
wirów może zostać zaburzona poprzez nadmierne generowanie turbulencji.
Rys. 4.2 przedstawia porównanie linii prądu przed i po zastosowaniu korekty członu produkcji Production Limiter. Mniejsze struktury wirowe stają się bardziej widoczne wtedy, gdy
zostaje uwzględniona korekta Production Limiter Kato-Launder. Ta zmiana nie wpłynęła
jednak na wartość obliczonej liczby Nusselta.
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Wpływ korekty Curvature Correction
Kolejną cechą modelu wirów lepkościowych jest jego niewrażliwość na zmianę kierunku
linii prądu. W celu lepszego uwzględnienia faktu zmiany kierunku przepływu wprowadza się
w modelu korektę, która nazywa się Curvature Correction. W tym przypadku wartość parametru produkcji turbulencji Pk wykorzystując zależność [5]:

Pk → Pk ⋅ f r

(4.7)

w którym współczynnik fr wyznaczany jest następująco:

[

(

~
f r = max 0.1+ f r − z

)]

(4.8)

~
f r = max {min ( f rotation ,1.25 ),0 }

f rotation = (1 + c r1 )

2r *
1 − c r3 tan −1 (c r2 ~
r ) − c r1
*
1+ r

[

]

(4.9)
(4.10)

Funkcja frotation jest ograniczona do zakresu od 0 dla przepływu ustalonego do 1,25 dla przepływu silnie turbulentnego. Wartość r* otrzymywana jest z następującego równania:

r* =

S
Ω

(4.11)

gdzie wartość S wyznacza się następująco:

S 2 = 2S ij S ij

S ij =

1  ∂U i ∂U j
+
∂xi
2  ∂x j

(4.12)


 (4.13)



natomiast wartość Ω otrzymywana jest następująco:

Ω 2 = 2Ωij Ωij

1  ∂U ∂U j
Ωij =  i +
2  ∂x j
∂xi

(4.14)


 + 2ε mji Ωmrot



(4.15)

W powyższym równaniu Ω mrot określa prędkość wirowania ramy modelu. Wartość
otrzymuje się z równania:

 DS ij
 1
~
r = 2Ω ik S jk 
+ (ε imn S jn + ε jmn S )Ω mRot 
3
 Dt
 ΩD

~
r

(4.16)

w którym D wyznacza się spośród wartości zmiennych S i częstości turbulencji ω:

(

D = max S 2 ,0,09ω2

)

Domyślne wartości kolejnych współczynników wynoszą:

(4.17)

cr1 = cr3 = 1 cr2 = 2 .
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Rys. 4.3 przestawia porównanie struktury linii prądu po włączeniu korekty Curvature Correction. Struktury mają bardzo podobny wygląd. Z analizy rozkładu temperatury można
stwierdzić, że drobne różnice w strukturze nie wnoszą zmian w rozkładzie temperatury
w przekroju. Niewielkie rozbieżności pomiędzy rozkładem linii prądu można potraktować
jako związane jedynie z chwilą w której zakończono obliczenia. Chwilowe liczby Nusselta
dla powyższego przypadku były zbliżone i wynosiły odpowiednio z korektą 47,49 i bez
korekty 47,67.

Rys. 4.3. Linie prądu a) z Curvature Correction, b) bez korekty
Wpływ zmian długości kroku czasowego
Każde zjawisko modelowane w programie może zostać określone jako stacjonarne lub niestacjonarne. Zjawiska stacjonarne są niezależne od czasu i po początkowej fazie przebiegu
nieustalonego nie będącego fizycznym rozwiązaniem przekształcają się w końcowe stacjonarne rozwiązanie. W przypadku stanu niestacjonarnego ze zmianą czasu zachodzi zmiana
charakteru rozkładu temperatury, prędkości i innych parametrów badanego przepływu.
Obliczenia typu niestacjonarnego (transient) wymagają wstępnego określenia kroku czasowego. Decyduje on o dokładności obliczeń i czasie ich trwania. Zbyt mały krok czasowy
może znacząco wydłużyć czas obliczeń, nie przynosząc przy tym jednoznacznych rozwiązań; zbyt duży krok czasowy powoduje rozmycie otrzymanych struktur i spadek dokładności
obliczeń.
Obliczenia stacjonarne (steady) prowadzone są dla wyznaczonego indywidualnie dla każdego węzła siatki kroku czasowego w celu osiągnięcia najszybszej zbieżności do rozwiązania
końcowego. We wszystkich analizowanych przypadkach, w których wykorzystano model
stacjonarny, krok czasowy został wyznaczony z domyślnie stosowaną metodą Auto Timescale. Długość kroku dla tego typu obliczeń można korygować poprzez zmianę współczynnika Time Factor, który to jest mnożony przez wyznaczaną wartość kroku czasowego.
Wyznaczanie kroku czasowego w obliczeniach stacjonarnych dla domen płynu i ciała stałego przebiega niezależnie od siebie, związane jest to z tym, iż w domenach płynu zachodzą
zjawiska konwekcji i następuje ciągła wymiana masy z otoczeniem. Przybliżanie wartości
kroku czasowego dla płynu przebiega w następujący sposób [5]:

Lvol = 3 V

(4.18)

Lext = max(Lx , L y , Lz )

(4.19)

L bc = min Abc

(4.20)
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W powyższych wzorach Lvol oznacza objętość domeny płynu, Lx, Ly, Lz odpowiednio wymiary domeny wzdłuż osi x, y i z, Abc jest powierzchnią brzegową, przez którą przepływa medium. Następnie z wyników równań (4.18), (4.19), (4.20) wyznaczana jest wartość minimalna Lscale:

Lmin = (Lvol , Lext )

(4.21)

Skala prędkości określana jest poprzez równanie:

| |
|
= |U

U bc = max U bc

(4.22)

U node

(4.23)

U ∆P =

node

pbc,max − pbc,min

(4.24)

ρnode

gdzie Ubc jest średnią arytmetyczną prędkości na brzegu domeny, Unode jest średnią arytmetyczną prędkości przemieszania się węzłów siatki (w tym przypadku 0), pbc,max i pbc,min są
odpowiednio maksymalnymi i minimalnymi wartościami ciśnienia na ścianach stanowiących
dopływy i odpływy czynnika, ρnode jest średnią arytmetyczną gęstości w poszczególnych
węzłach.

∆tU = 0,3

Lscale
max(U bc ,U node )

∆t ∆P = 0,3
∆t rot =

Lscale
U ∆P

0,1
ω

(4.25)

(4.26)

(4.27)

W końcu za wartość właściwego współczynnika Timescale jest dobierana automatycznie
wartość minimalna z otrzymanych wartości:

∆t = min( ∆tU , ∆t ∆P , ∆t rot )

(4.28)

Wyniki przedstawione na Rys. 4.4 pokazują, że ze zmniejszaniem kroku czasowego następuje dokładniejsze odwzorowanie obliczeń struktur pola przepływu. Jest to szczególnie widoczne przy przejściu od wartości większych od jedynki. Potwierdza to zasadę, że
w obliczeniach niestacjonarnych nie należy zwiększać wyznaczonego kroku czasowego.
Zmiany w strukturze nie są jednak znaczące; w dalszym ciągu mamy strukturę dwóch wirów
o przeciwnych kierunkach wirowania. Z porównania wartości liczb Nusselta (Rys. 4.5) widać, że zmiany współczynnika Time Factor nie wpływają na warunki wymiany ciepła. Biorąc ten fakt pod uwagę można rozważać w niektórych przypadkach zwiększenie kroku czasowego, bo wpływa to bezpośrednio na czas potrzebny do otrzymania rozwiązania lub stosować obliczenia z założeniem przepływu stacjonarnego. Bardziej dokładne badanie struktury przepływu wymaga jednak zastosowania odpowiednio małego kroku czasowego.
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Rys. 4.4. Struktura wirowa dla różnych wartości współczynnika Time Factor
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Rys. 4.5. Zestawienie średnich liczb Nusselta w zależności od zastosowanego kroku czasowego

3. Podsumowanie
W ramach badań dokonano doboru modelu do analizy struktur przepływowych w obszarze
wirującej komory. Uwzględniono wpływ modelu turbulencji, typu obliczeń, oraz poszczególnych funkcji dodatkowych zaimplementowanych w programie CFX na zmianę wybranych, charakterystycznych parametrów przepływu.
Zmiana typu obliczeń steady na transient nie wpływa znacząco na rozkład prędkości w rozważanym przypadku. Struktura wirów i warunki wymiany ciepła w komorze były bardzo
podobne.
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Wydłużanie kroku czasowego prowadzi do otrzymania rozwiązania z mniej wyraźnymi
strukturami (następuje uśrednienie ich w czasie) Ponieważ zmniejszanie kroku czasowego
powoduje z jednej strony wydłużenie obliczeń w czasie, a z drugiej nie zmieniało otrzymanych rezultatów odnośnie warunków wymiany ciepła, można rozważać taką opcję prowadzenia obliczeń. Należy jednak zachować daleko posuniętą ostrożność w tym przypadku,
aby nie otrzymywać rozwiązań niefizykalnych.
Stosowanie funkcji Curvature Correction w przeanalizowanym przypadku nie przynosi wyraźnych zmian w rozkładzie linii prądu i temperatury. Zastosowanie funkcji Production Limiter poprawia jakość otrzymanej struktury.
Wykaz oznaczeń:

Gr

− liczba Grasshofa, β∆T(ReΦ)2

Nu

− liczba Nusselta, qb/λ∆T

P

− ciśnienie, Pa

T

− temperatura, K

T1

− temperatura powietrza na wlocie, K

Tsh

− temperatura osłony komory, K

∆T

− różnica temperatur, T1-Tsh, K

q

− strumień ciepła normalny do powierzchni dysków, W/m2

Rez

− osiowa liczba Reynoldsa

ReΦ

− obrotowa liczba Reynoldsa, Ωb2/ν

u, v, w

− składowe promieniowa, obwodowa i osiowa prędkości w układzie względnym

x, y, z

− współrzędne w układzie kartezjańskim

i, j, k

− wersory jednostkowe w kartezjańskim układzie współrzędnych

t

− czas, s

F

− siła, N

k

– kinematyczna energia turbulencji

Pk

– produkty turbulencji

P

– deformacja turbulencji

r1

– promień komory na wlocie

r2

– promień komory na wylocie

SM

– źródło pędu

Β

− współczynnik rozprężliwości

Λ

− współczynnik przewodzenia ciepła

Ω

− prędkość kątowa

Ε

− liczba Rossby'ego
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τ

– tensor naprężenia Pa

µ

− współczynnik lepkości dynamicznej, Pas

µeff

− efektywny współczynnik lepkości dynamicznej, Pas

µt

− współczynnik lepkości turbulentnej, Pas

υ

− współczynnik lepkości kinematycznej

ρ

− gęstość, kg/m3

γ

− ciężar właściwy, N/m3
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Sposoby zwiększania sprawności układów
gazowo-parowych - przegląd zagadnień
Mateusz Brzęczek

1. Wstęp
W Polsce prawie 98% wytwarzanej energii elektrycznej powstaje w elektrowniach
i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Większość eksploatowanych bloków w naszym kraju jest przestarzała i wymaga modernizacji. Taka sytuacja przyczynia się do konieczności budowy nowych wysokosprawnych bloków gazowo - parowych
zasilanych gazem ziemnym. Powstanie takich bloków w Polsce spowodowałoby znaczną
poprawę krajowej struktury elektroenergetyki paliwowej (energymix). Elektrownie gazowo parowe stanowią konkurencję dla konwencjonalnych elektrowni opalanych węglem. Posiadają wysoki współczynnik wykorzystania energii chemicznej spalanego paliwa na poziomie
80 - 90 % oraz 3-krotnie większym wskaźnikiem skojarzenia w odniesieniu do klasycznych
układów [1].

2. Układy gazowo - parowe
Układy gazowo – parowe (CCP - Combined Cycle Plant) posiadają szereg zalet, które przyczyniają się do ich wzrostu popularności w sektorze energetycznym. Posiadają korzystne
charakterystyki ekologiczne, dużą elastyczność cieplną, niezawodność, łatwość w obsłudze
oraz wysoki stopień automatyzacji procesów w porównaniu z konwencjonalnymi blokami.
W celu osiągnięcia wysokich sprawności układów CCP prowadzi się badania nad rozwojem
części gazowej oraz części parowej. Obecnie trój-ciśnieniowe układy gazowo – parowe
z przegrzewem wtórnym pary (rys. 2.1) zasilane gazem ziemnym charakteryzują się największymi sprawnościami w porównaniu do układów dwu-ciśnieniowych i jednociśnieniowych (rys. 2.2 b)) [2].

Rys. 2.1. Układ CCP z trój-ciśnieniowym kotłem odzyskowym i przegrzewem międzystopniowym [2]
Wzrost temperatury spalin na wejściu do turbiny gazowej powoduje wzrost sprawności całego układu. Aby praca turbiny gazowej odbywała się prawidłowo konieczne jest jej chłodzenie. Chłodzenie turbiny gazowej powietrzem może odbywać się w układzie otwartym jednakże lepszą wydajność osiąga się stosując chłodzenie parą w układzie zamkniętym zarówno
łopatek kierowniczych jak i wirnikowych lub instalując dwa niezależne układy zamknięte:
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powietrza dla łopatek wirnika i pary dla łopatek kierowniczych. W przypadku konwencjonalnego chłodzenia powietrzem w zamkniętym układzie wzrost efektywności układu CCP
wynosi ok. 1%/100°C i dla temperatury wlotowej do turbiny gazowej (TIT – Turbin Inlet
Temperature) równej 1500°C sprawność układu wynosi ok. 59% (I). Stosując zamknięty
układ chłodzenia parą wzrost sprawności jest wyższy dla TIT = 1500°C efektywność osiąga
poziom ok. 60,7% (II). Wykorzystując ten sam system chłodzenia dla zespołu turbiny gazowej ze spalaniem sekwencyjnym osiągamy dla TIT = 1420°C sprawność rzędu 61,2% (III),
jednak dalsze zwiększanie temperatury wlotowej do turbiny nie powoduje wzrostu sprawności układu, co jest przedstawione na rys. 2.2 [3].

Rys. 2.2. a) Wpływ temperatury spalin na wlocie do turbiny gazowej na sprawność całego
układu [3], b) Wpływ struktury układu gazowo - parowego i temperatury spalin t3a na sprawność [3]
Na wzrost sprawności układu ma wpływ również miejsce poboru pary do chłodzenia turbiny
gazowej. Pobór pary nasyconej z parowacza zwiększa sprawność o 0,6 punktu procentowego
względem poboru pary z upustu turbiny parowej [3].

Rys. 2.3. Koncepcje poboru pary w celu chłodzenia łopatek turbiny gazowej: a) z wylotu
części wysokoprężnej turbiny parowej [3], b) z parowacza [3]
Wzrost sprawności układu parowego wynika ze zwiększania parametrów pary świeżej na
wlocie do turbiny parowej, zwiększenia sprawności izentropowej turbiny parowej oraz obniżenia ciśnienia w skraplaczu. Niska temperatura spalin na wlocie do kotła odzyskowego,
brak odpowiednich rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych dla części parowej, to główne
powody ograniczające temperaturę pary świeżej na wlocie do turbiny parowej [4].
Modułem integrującym układ parowy i gazowy jest kocioł odzyskowy (HRSG – Heat Recovery Steam Generator), nad którym również prowadzone są badania prowadzące do wzrostu sprawności tego komponentu i co za tym idzie całego układu CCP. Rozwój kotłów
HRSG dwu i trój-ciśnieniowych z przegrzewem międzystopniowym powoduje skuteczniejsze wykorzystanie entalpii spalin wylotowych turbiny gazowej oraz zmniejszenie strat egzergii podczas wymiany ciepła między spalinami a wodą. Usprawnienia układów skupiają
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się głównie na rozwoju zaawansowanych turbin gazowych z coraz większymi temperaturami
TIT i EGT (EGT – Exhaust Gas Turbine) oraz na ograniczeniu nieodwracalności wymiany
ciepła w kotle odzyskowym. Kocioł odzyskowy jest jedynym elementem w układzie, który
musi zostać dostosowany indywidualnie do elektrowni [4].
Zastosowanie nadkrytycznych (SC – supercritical) kotłów odzyskowych w układach CCP
nie zostało wprowadzone w istniejących układach. W wielostopniowych nadkrytycznych
obiegach parowych straty egzergii maleją, ponieważ parowanie nie odbywa się przy stałej
temperaturze. Nadkrytyczny HRSG nie posiada walczaka, co powoduje, że może lepiej reagować na dynamiczną charakterystykę pracy turbiny gazowej. Nadkrytyczne jednociśnieniowe kotły odzyskowe wykazują mniejsze straty egzergii w porównaniu do kotłów
dwu- i trój-ciśnieniowych dla minimalnej temperatury gazów na wlocie do kotła rzędu 950K.
Utrzymanie ciśnienia w zakresie nadkrytycznym prowadzi do dodatkowych problemów
takich jak niepewna maksymalna temperatura pary i możliwe obniżenie nasycenia pary na
wylocie z turbiny parowej. Wyższą sprawność w układach gazowo - parowych do 64 – 65%
można uzyskać poprzez ulepszenie technologii turbin gazowych (wyższa TIT oraz wyższy
stosunek ciśnień) [4].

3. Koncepcje zwiększania sprawności w układzie turbiny gazowej
Układ gazowy składa się ze sprężarki (rys. 3.1 a)), w której powietrze jest sprężane (1-2)
i podawane do komory spalania, gdzie odbywa się izobaryczne spalanie paliwa (2-3). Spaliny wylotowe z komory spalania kierowane są na turbinę gazową, gdzie są rozprężane (3-4).
Obieg Braytona - Joule'a jest obiegiem porównawczym siłowni gazowej (rys. 3.1 b). Składa
się z dwóch izobar oraz dwóch odwracalnych adiabat. Obieg rzeczywisty układu gazowego
uwzględnia przyrosty entropii w procesach adiabatycznych oraz odpowiednie straty ciśnienia. Układ turbiny gazowej pracuje z niską sprawnością elektryczną wynoszącą 20 - 35%
(zależną od mocy tej turbiny). W celu zwiększenia tej sprawności wdraża się różne modyfikacje obiegu gazowego [6].

Rys. 3.1 a) Schemat otwartego układu turbiny gazowej, b) Porównanie rzeczywistej pracy
turbiny gazowej z obiegiem Braytona - Joule'a w układzie h - s [5]
Rozwój układów gazowych opiera się głównie na unowocześnianiu modeli turbin. Temperatura spalin na wlocie do nowoczesnych turbin gazowy klasy J wynosi 1600 °C (Turbina
M501J firmy MHI), co pozwala osiągnąć sprawności wyższe niż przy zastosowaniu turbin
niższych klas [7].
Zastosowanie chłodzenia międzystopniowego w sprężarce zmniejsza pracę sprężania powietrza, powodując wzrost sprawności układu gazowego. Wynika to z faktu, iż prawie 60%
mocy wyprodukowanej przez turbinę gazową wykorzystuje sprężarka [8].
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W wyniku podzielenia komory spalania na komorę zasadniczą oraz komorę dopalania uzyskuje się wzrost pracy rozprężania spalin oraz wzrost temperatury spalin za turbiną gazową,
co korzystnie wpływa na sprawność całego układu [6].
Innym ciekawym rozwiązaniem jest regeneracja ciepła. Realizowana jest w wyniku podgrzania powietrza przed procesem spalania. Powietrze podgrzewane jest rozprężonymi spalinami z turbiny gazowej w regeneracyjnym wymienniku ciepła. W celu wdrożenia tego rozwiązania należy zmodyfikować obieg gazowy tak, aby istniała możliwość odprowadzenia
powietrza z kompresora do wymiennika regeneracyjnego oraz doprowadzenia powietrza do
komory spalania. Wzrost sprawności wynikający z regeneracji zależy od stosunku sprężania.
Dla niższych stosunków sprężania jest on większy i wynika z większej różnicy temperatur
powietrza i spalin [2].
Wprowadzenie wtrysku pary do komory spalania STIG (Steam Injection Gas Turbine) prowadzi do zwiększenia sprawności i mocy turbiny gazowej. Wtrysk pary powoduje zwiększenie się strumienia spalin oraz wzrost mocy turbiny przy niezmienionej mocy kompresora.
Moc jednostkowa układu oraz sprawność zależą głównie od temperatury spalin wlotowych
do turbiny oraz od sprężu. Zastosowanie w układzie STIG dodatkowo chłodnicy międzystopniowej oraz drugiej komory spalania dla temperatury spalin (na wlocie do turbiny) większej od 1200°C powoduje wzrost sprawności o ponad 15% oraz wzrost pracy jednostkowej o
45% względem podstawowego układu STIG. Dla przykładu elektrowni PGE EC Gorzów o
mocy 65,49 MWe i sprawności 41,21% zastosowanie wtrysku pary powoduje wzrost mocy
bloku do 66,92 MWe i sprawności do 42,05% [9][10].
Interesującym rozwiązaniem jest układ HAT (Humidified Air Turbine), w którym połączono
regeneracyjne podgrzewanie powietrza przed procesem spalania oraz wtrysku wody za sprężarką. Powietrze za sprężarką jest nawilżane i następnie podgrzewane w rekuperatorze.
Układ wyposażony jest w chłodnicę międzystopniową powietrza sprężonego. W chłodnicy
powietrze sprężane jest chłodzone wodą przeznaczoną do nawilżania [11][12].
Podobną koncepcją do HAT jest układ EvGT (Evaporative Gas Turbine). Różnica między
tymi dwoma układami wynika z tego, iż nawilżana jest tylko część strumienia powietrza
sprężonego. Powoduje to zmniejszenie wymiarów komory nawilżania. Główną zaletą układów HAT i EvGT oprócz wysokich mocy jednostkowych i wysokich sprawności jest redukcja emisji tlenków azotu. Dzieje się tak, ponieważ obecność pary wodnej w powietrzu
zmniejsza maksymalną temperaturę spalania paliwa. Wzrost nakładów inwestycyjnych jest
główną wadą tych układów, związaną z koniecznością zmian konstrukcyjnych. Sprawność
układu EvGT zintegrowanego z instalacją wychwytu CO2 (MEA) i oxy - spalaniem wynosi
41,6% i jest o 10,5% mniejsza w porównaniu z układem EvGT bez instalacji CO2 [13].
Wprowadzenie techniki mokrego sprężania powoduje wzrost mocy jednostkowej i sprawności turbiny gazowej. Uniezależnienie od wilgotności i temperatury atmosferycznego powietrza oraz zmniejszenie napędowej pracy kompresora wynika z wtrysku odpowiedniej ilości
wody, tak aby proces odparowania oraz chłodzenia powietrza w trakcie sprężania odbywał
się w sposób ciągły. Dodatkową zaletą jest brak konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Podobnie jak w przypadku układów STIG, HAT i EvGT główną wadą jest
duże zużycie zdemineralizowanej wody. Jeżeli układ funkcjonuje jako elektrociepłownia
z kondensacyjnymi wymiennikami ciepła to istnieje możliwość odzyskania części zużytej
wody [14].
Kolejnym sposobem jest wprowadzenie procesu rozpylenia wody między stopniami kompresora. Proces ten powoduje zmniejszenie wymaganej pracy napędu sprężarki oraz obniżenie
temperatury powietrza w wyniku odparowania wody w kontakcie ze sprężonym gorącym
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powietrzem. Przykład takiego chłodzenia międzystopniowego powietrza znalazł zastosowanie w turbinach wysokociśnieniowych [1][14].
Zastosowanie idei profesora Szewalskiego również podnosi sprawność turbiny gazowej. Idea
ta polega na upuście strumienia spalin z turbiny gazowej do wymiennika regeneracyjnego.
Spaliny kierowane są na dodatkową sprężarkę. Następnie łączą się ze strumieniem sprężonego powietrza przed komorą spalania. Celem pomysłu było zmniejszenie wymiarów wymiennika w odniesieniu do upustów z konwencjonalną regeneracją ciepła oraz podniesienie
sprawności turbiny gazowej. Główną wadą idei jest spadek mocy elektrycznej turbiny gazowej. Wraz ze wzrostem strumienia gazu na upuście zmniejsza się moc elektryczna turbiny
gazowej – dla strumienia gazu na upuście turbiny gazowej równego 50 kg/s moc elektryczna
turbiny spada do poziomu 39,57 MWe przy ciśnieniu w upuście równym 14,94 bar (moc
turbiny gazowej przed modernizacją 54,5 MWe). Przy ciśnieniu równym 7,35 bar dla takiego samego strumienia gazu na upuście moc elektryczna turbiny gazowej wynosi 40,77 MWe
[15].

4. Sposoby zwiększania sprawności w części parowej układu
Układ parowy (rys. 4.1 a)) składa się: z kotła (4-1), w którym spalane jest paliwo oraz gdzie
następuje wymiana ciepła między spalinami a czynnikiem obiegowym (woda/para); z turbiny parowej, w której czynnik ulega rozprężeniu (1-2); ze skraplacza, w którym ciepło odprowadzane jest do otoczenia (2-3); oraz pompy wody zasilającej (3-4).

Rys. 4.1. a) Schemat prostego obiegu parowego. b) Obieg Clausiusa - Rankine'a [5]
Porównawczym obiegiem bloku parowego jest obieg Clausiusa - Rankine'a (rys. 4.1 b)).
Obieg rzeczywisty takiej elektrowni uwzględnia przyrost entropii w turbinie, spadek ciśnienia w kotle, straty w regeneracyjnych wymiennikach ciepła, rurociągach, skraplaczu i pompie wody zasilającej. Ciepło obiegu jest odprowadzane do otoczenia na tzw. zimnym końcu
(cold end) w skraplaczu [5].
Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej uwarunkowane jest koniecznością redukcji szkodliwego oddziaływania na środowisko, konkurencyjnymi kosztami produkcji energii elektrycznej oraz wysoką sprawnością konwersji energii. W celu zmniejszenia zużycia paliw
pierwotnych oraz zmniejszeniu ilości emitowanych szkodliwych substancji do atmosfery
poszukuje się możliwości zwiększenia sprawności w części parowej układu [15].
Zwiększenie temperatury pary świeżej w sekcji przegrzewacza w kotle przyczynia się do
wzrostu temperatury średniej czynnika roboczego przy poborze ciepła, co powoduje podwyższenie sprawności energetycznej obiegu, pomimo zwiększenia się rozbieżności obiegu
Clausiusa – Rankine’a w stosunku do obiegu Carnota [5].
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Zastosowanie podwyższonego ciśnienia pary przegrzanej przy stałej jej temperaturze powoduje rozbieżność obiegu Clausiusa – Rankine’a w stosunku do obiegu Carnota, wraz ze
wzrostem sprawności układu. Takie rozwiązanie może prowadzić do erozji łopatek turbiny,
w skutek zmniejszenia stopnia suchości pary na wylocie z turbiny. W celu zwiększenia stopnia suchości pary stosuje się międzystopniowe przegrzewanie pary oraz zwiększa się temperaturę jej przegrzania [5].
Korzystnym rozwiązaniem jest również obniżenie ciśnienia w skraplaczu, ponieważ przyrost
doprowadzonego ciepła do obiegu jest mniejszy od przyrostu pracy obiegu parowego. Im
niższe ciśnienie w skraplaczu tym wyższa sprawność obiegu. Na ciśnienie w skraplaczu ma
wpływ temperatura czynnika, który chłodzi kondensator. Do oziębienia czynnika nie można
wykorzystać ziębiarki, ponieważ praca jej napędu byłaby znacznie większa od uzyskanego
wzrostu pracy układu parowego [5].
Kolejnym sposobem zwiększenia sprawności obiegu jest zastosowanie przegrzewu wtórnego. Przegrzew międzystopniowy pary powoduje zwiększenie sprawności całej siłowni tylko
w przypadku, gdy sprawność obiegu podstawowego jest mniejsza od przyrostu pracy
w stosunku do przyrostu doprowadzonego ciepła do układu [5].
W układzie z zainstalowanymi regeneracyjnymi wymiennikami ciepła do kondensatora dociera mniejszy strumień pary. Każdy strumień pary upustowej odbiera ciepło od spalin
w kotle, po czym wykonuje pracę, jednak nie oddaje ciepła w skraplaczu do otoczenia.
Strumienie pary z upustów, dzięki regeneracji ciepła wykonują pracę z energetyczną sprawnością równą jedności. Im większa liczba upustów tym większa sprawność obiegu. Wzrost
mocy turbozespołu wraz z parametrami (temperaturą i ciśnieniem) pary świeżej wpływają na
zastosowanie większej ilości upustów. Mniejszy strumień pary kierowany do skraplacza
powoduje zmniejszenie wysokości łopatek ostatnich stopni turbiny parowej [5].
Wzrost sprawności układu parowego można uzyskać również poprzez doskonalenie struktury obiegu parowego, zastosowanie chłodzenia wodą morską oraz wzrost sprawności izentropowej turbiny parowej [3].
Rozwój inżynierii materiałowej definiuje maksymalne wartości parametrów świeżej pary
zasilającej turbinę parową. Uzyskanie wysokich sprawności jest możliwe dzięki zastosowaniu w kotle stali austenitycznych Cr - Ni (Esshete 1250, TP347, Super 304H) oraz martenzytycznych Cr (P91/T91. NF 12, NF 616) [17].

5. Instalacje separacji CO2
Jak wspomniano w rozdziale 2 układy gazowo - parowe charakteryzują się korzystnymi
charakterystykami ekologicznymi w stosunku do konwencjonalnych elektrowni. Emisja CO2
w elektrowni opalanej węglem kamiennym o sprawności 40% wynosi 860 kgCO2/MWh,
natomiast dla elektrowni gazowo - parowej o sprawności elektrycznej brutto równej 60%
wynosi około 330 kgCO2/MWh. Pomimo tak znacznej różnicy w emisji CO2 nawet taka
wartość musi zostać zredukowana wg polityki Unii Europejskiej. W tym celu stosuje się
instalacje wychwytu CO2 (CCS - Carbon Capture and Storage) [3].
Istnieje kilka metod wychwytu CO2 z gazów [20]:
- Wychwyt kriogeniczny.
- Procesy membranowe.
- Adsorpcja fizyczna (np. TSA – Temperature Swing Adsorption).
- Absorpcja fizyczna (np. wykorzystanie rozpuszczalnika Rectisol).
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- Absorpcja chemiczna (np. wykorzystanie roztworu wodnego etanoloamin - MEA).
Tabela 5.1. Porównanie sprawności i emisji CO2 w blokach gazowo - parowych i elektrowniach węglowych [3][18][19]
Elektrownia
gazowoparowa

Węgiel
kamienny

Węgiel
brunatny

Elektrownia
gazowoparowa
z CCS

Elektrownia węglowa

Elektrownia węglowa
z CCS
Węgiel
Węgiel
kamienny brunatny

Sprawność
netto [%]

56,7

44,3

42,5

47,9

37,9

35,9

Emisja CO2
[kgCO2/MWh]

356,6

777,1

835,0

38,5

90,8

98,9

Tabela 5.2. Energochłonność sposobów separacji CO2 [21]
Absorpcja
chemiczna

Absorpcja
fizyczna

0,11 - 0,34
Energochłonność
[kWh/kgCO2]

Adsorpcja

0,16 - 0,18
0,03 - 0,11

0,8 (dla
procesu
o najwyższej
sprawności)

Procesy
membranowe

0,04 - 0,07
0,7 (dla
procesu
o najwyższej
sprawności)

Wychwyt
kriogeniczny
0,04 - 0,1
(oczyszczanie
sprężonego
gazu syntezowego)
0,6 - 1,0
(oczyszczanie
gazów spalinowych)

W literaturze, która przedstawia problem wychwytywania dwutlenku węgla istnieje wiele
analiz porównawczych metod separacji CO2. Z analizach tych wynika, iż optymalną obecnie
metodą separacji CO2 ze spalin kotłowych jest absorpcja bazująca na chemicznych absorbentach. Absorpcja chemiczna to proces pochłaniania gazu przez ciecz. Wysoka czystość produktu oraz wysoka skuteczność procesu to główne zalety tej metody. Cały proces realizowany jest w układzie absorber - desorber (rys. 5.1). Układ połączony jest z układem gazowo parowym (rys. 2.1) w punktach A (spaliny) i B (para) [22].

Rys. 5.1. Układ absorber - desorber oraz przygotowanie CO2 do transportu [3]
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Separacja CO2 ze spalin zachodzi przy wykorzystaniu 30% roztworu MEA (monothanolaminy). Spaliny z kotła odzyskowego są ochładzane do 40°C i kierowane do wieży absorbera.
Sprawność wychwytu CO2 ze spalin wynosi ok. 90%. Roztwór aminy wraz z CO2 prowadzony jest do desorbera, gdzie następuje regeneracja MEA, dzięki ciepłu, które dostarczone
jest z parą (punkt B) z upustu średnioprężnej części turbiny parowej. Mieszanina pary i CO2
w skraplaczu jest chłodzona w celu wykroplenia się wody. Ditlenek węgla kierowany jest na
sprężarkę, w której sprężany jest do ciśnienia 20 MPa wymaganego do transportu [3].

6. Podsumowanie
Elektrownie gazowo - parowe opalane gazem ziemnym osiągają na dzień dzisiejszy największe z możliwych sprawności dochodzące do 60%. Wprowadzenie parametrów nadkrytycznych w części parowej układu jak i zastosowanie zamkniętego parowego chłodzenia układu
przepływowego turbiny gazowej to główne koncepcje dalszego wzrostu sprawności układów
gazowo - parowych. Tak wysoka sprawność wpływa na wysokość emisji CO2, która jest
dużo mniejsza niż w blokach węglowych i wynosić może nawet 330 kgCO2/MWh. Zgodnie
z działalności Unii Europejskiej nawet taka emisja CO2 powinna być zredukowana. Cel ten
realizować będzie instalacja sekwestracji CO2 (CCS). Wykorzystanie procesu absorpcji
chemicznej jest interesującym rozwiązaniem ze względu na wysoką skuteczność wychwytu
CO2 równą 90%. Jednakże modernizacja układu gazowo - parowego w celu jego integracji
z instalacją CCS powoduje spadek jego sprawności elektrycznej. W celu zmniejszenia strat
cały czas prowadzone są badania w poszukiwaniu mniej energochłonnych absorbentów.
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Prezentacja postępu prac nad konstrukcjąa modułu fotowoltaicznego z fluorescencyjnym koncentratorem energii
promienistej promieniowania e-m w zakresie widzialnym
i bliskiej podczerwieni
Olgierd Jeremiasz, Grzegorz Gawlik, Roman Kozłowski, Wojciech Nikiel,
Jerzy Sarnecki, Marian Teodorczyk, Artur Wnuk

1. Wstęp
Koncentrator luminescencyjny wykonywany jest w formie płyty lub folii polimerowej domieszkowanej materiałem luminescencyjnym. Padające promieniowanie słoneczne jest absorbowane przez materiał luminescencyjny. Koncentrator pracuje jako światłowód emitując
promieniowanie do umieszczonego na krawędzi koncentratora ogniwa fotowoltaicznego.
Podstawowym powodem stosowania koncentratorów luminescencyjnych jest możliwość
zastąpienia drogiego materiału półprzewodnikowego tanim polimerem, co wiąże się
z obniżeniem kosztów produkcji urządzenia w przeliczeniu na 1 W wytworzonej energii
elektrycznej. Ideę koncentratora luminescencyjnego (ang. Luminescent Solar Concentrator –
LSC) przedstawia rys. 1.1.

Rys.1.1. Schemat koncentratora LSC
Koncepcja LSC pojawiła się w latach 40-tych ubiegłego wieku. W latach siedemdziesiątych
najintensywniejsze prace dotyczące koncentratorów LSC prowadzono w MIT [1]. Z kolei,
określeniu przydatności organicznych barwników laserowych umieszczonych w matrycy
z polimetakrylanu metylu (PMMA) do zastosowań w koncentratorach luminescencyjnych
służyły badania zespołu z California Institute of Technology [2]. Zastosowano kilka metod
otrzymywania polimeru wykorzystywanego w koncentratorach LSC, między innymi: dodanie barwnika do monomeru a następnie jego polimeryzację oraz dyfuzję barwnika
z wykorzystaniem mieszaniny metanolu i dichlorometanu. Osiągnięto sprawność zespołu
koncentrator-ogniwo dla modułu o wymiarach 40x40x0,3cm wynoszącą 4%. Użycie wielowarstwowego koncentratora pozwoliło na zwiększenie sprawności do 4,5%. Wykazano, że
teoretyczne sprawności mogą sięgnąć 8-12% [5]. Z racji niskiej trwałości użytych barwników luminescencyjnych koncentratory nie doczekały się wtedy szerokich zastosowań.
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W ostatnich latach zespoły badawcze z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec realizując
program Unii Europejskiej „Fullspectrum”, zajmują się problematyką koncentratorów luminescencyjnych. W prowadzonych obecnie badaniach stosowane są znacznie trwalsze
i sprawniejsze barwniki perylenowe. Ponadto, jako centra luminescencyjne w polimerowych
koncentratorach LSC można wykorzystać kropki kwantowe oraz nanomateriały domieszkowane jonami ziem rzadkich [3]. W roku 2008 do wyścigu po LSC stanął zespół autorów tego
opracowania.

2. Motywacja
Zasadniczą motywacją jest dążenie do osiągnięcia jak najniższego kosztu energii fotowoltaicznej wyrażonego wskaźnikiem PLN/W.

Rys. 2.1. Cena i sprawność systemów fotowoltaicznych
Na koszt instalacji PV składają się koszty modułów, inwerterów, konstrukcji i instalacji
elektrycznej. Ponieważ technologia produkcji krzemowych modułów fotowoltaicznych jest
technologią dojrzałą, obniżanie kosztów nie jest łatwe. Szacuje się, że nowoczesna fabryka
(stosująca najlepsze dostępne dziś technologie), o dużej skali integracji (od produkcji krzemu
do modułu) i dużej zdolności produkcyjnej (400MW/rocznie) może obniżyć koszt do
0,67EUR/W [11].
Warto zauważyć, że moduł z LSC również korzysta z obniżki cen krzemu. Ponieważ koszt
krzemu stanowi 50-60% kosztów modułu LSC, to niezależnie od ceny krzemu moduł luminescencyjny daje pewną przewagę kosztową nad tradycyjnym.

3. Prace doświadczalne
3.1. Wybór centrów luminescencyjnych (barwnika)
Barwnik luminescencyjnego koncentratora słonecznego powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:
1. Silną absorpcją promieniowania w zakresie długości fal do 950 nm oraz maksimum emisji
w okolicy 1000 nm.
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2. Minimalnymi stratami w wyniku reabsorpcji – duże przesunięcie Stokes’a.
3. Bliską jedności wartością kwantowej sprawności luminescencji (FQY).
4. Wysoką odpornością na warunki atmosferyczne.
Tabela 3.1. Zakres badań nad doborem barwnika. Właściwości barwników organicznych ,
kropek kwantowych (QD) i nanomateriałów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich
(RE) wykorzystywanych w koncentratorach LSC jako centra luminescencyjne
Cecha wymagana
Barwniki
QD’s
RE
Hybryda
organiczne
Absorpcja ciągła

Nie

Tak

Nie

Tak

Minimalna reabsorpcja

Nie

Tak

Tak

Tak

FQY>90%

Tak

Nie

Tak

Tak

Stabilność >10 lat

Tak, ale nie
wszystkie
barwniki

Nie

Tak

Tak

Koszt

średni

wysoki

średni

średni

w zakresie do 950 nm

Najlepszy komercyjnie dostępny barwnik organiczny R305 absorbuje 45% widma AM1,5
i powinien umożliwić osiągnięcie sprawności modułu w zakresie 7-8%. W praktyce okazuje
się to jednak trudne, właściwe możliwe tylko dla bardzo małych koncentratorów (5 x 5 cm)
[5]. Problemem jest małe przesunięcie Stokes’a powodujące samoabsorpcję i wysokie straty
transportowe energii na drodze do krawędzi modułu. Każdy proces absorpcji-emisji przebiega z prawie 100% sprawnością, ale dla takiego procesu w matrycy PMMA prawdopodobieństwo wyemitowania fotonu poza stożek akceptacji matrycy jako światłowodu wynosi każdorazowo 26%.

Rys. 3.1. Widmo absorpcji i emisji barwnika R305 w PMMA [6]
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Rys. 3.2. Widmo absorpcji i emisji koncentratora z PMMA domieszkowanego 0,2% R305
Istotą strat samoabsorpcji jest emisja promieniowania poza stożek akceptacji. Zmieniając
konstrukcję matrycy można wpłynąć na ograniczenie samoabsorpcji.
Stosowanie mniejszych stężeń barwnika zapobiega jego agregacji, prowadzi zaś do zwiększania grubości koncentratora.
Zastosowanie ekranu na spodniej stronie koncentratora zwiększa sprawność.
Kropki kwantowe PbS charakteryzują się szerokim widmem absorpcji oraz emisją w zakresie bliskiej podczerwieni. Wadą dostępnych na rynku kropek kwantowych jest niska sprawność i trwałość. Z kolei, materiały domieszkowane jonami ziem rzadkich cechuje duża trwałość oraz wysoka sprawność luminescencji. Mankamentem jest wąskie pasmo absorpcji
i niski współczynnik absorpcji.
Wytworzyliśmy koncentratory, w których centrami luminescencyjnymi były wbudowane
w matrycę PMMA nanokryształy granatu itrowo-glinowego (YAG) i granatu gadolinowogalowego (GGG) domieszkowane aktywnymi jonami ziem rzadkich [10]. Takie koncentratory absorbują promieniowanie w kilku pasmach powyżej 700 nm i emitują w pobliżu długości
fali 1050 nm. Koncentratory z PMMA o zawartości 5% (wag.) nanokryształów
Nd(3%):Yb(15%):YAG oraz 2,5% (wag.) nanokryształów Nd(3%):Yb(15%):GGG zostały
wykonane i scharakteryzowane.

Rys. 3.3. Spektrum emisji PMMA domieszkowanego 5% (wag.) nanokryształami
Nd(3%):Yb(15%):YAG [10]
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Rys. 3.4. Spektrum emisji PMMA domieszkowanego 2,5% (wag.) nanokryształami
Nd(3%):Yb(15%):GGG [10]
Na etapie realizacji pracy badawczo-rozwojowej przebadano lub przeanalizowano na podstawie dostępnych publikacji możliwości przedstawione w tabeli 3.1.
Wnioski:
Co nie działa lub się nie sprawdziło:
Barwniki z grup rodamin, kumaryn nie są fotostabilne. Kropki kwantowe PbS mają bardzo
niską trwałość.
Co działa: Perylenowy barwnik organiczny nadaje się do matrycy PMMA gdzie, przy zachowaniu pewnych reżimów technologicznych, jest stabilny.
Nanoproszki kryształów YAG i GGG domieszkowane jonami ziem rzadkich dają się deaglomerować i możliwym jest uzyskanie PMMA domieszkowanego tymi nanokryształami.
Jak wynika z Tabeli 3.1 realizacja zbliżonego do ideału koncentratora LSC wymaga rozwiązania hybrydowego. W praktyce łącznego zastosowania barwnika organicznego i nanomateriałów domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich.

3.2. Wybór matrycy
Jak wspomniano – zmieniając konstrukcję matrycy można wpłynąć na ograniczenie samoabsorbcji. Możliwe rozwiązania:
• zastosowanie warstwy dichroicznej przepuszczającej padające promieniowanie i odbijającej promieniowanie wyemitowane,
• matryca składająca się z absorbera i niedomieszkowanego rdzenia. Absorber odpowiada
za luminescencję, rdzeń za transport.
Matryca luminescencyjnego koncentratora słonecznego powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:
1. Dobrymi własnościami optycznymi i niską tłumiennością światła w zakresie 850-1000
nm.
2. Trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.
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3. Możliwością dotowania centrami luminescencyjnymi i brakiem wpływu na ich stabilność.
4. Dostępnością i korzystną ceną.
PMMA był i jest materiałem podstawowym. Spełnia większość kryteriów. Jego wadą jest
stosunkowo duża tłumienność w zakresie bliskiej podczerwieni. Dla widma emisji barwnika
organicznego jest wartością akceptowalną, ale już dla nanokryształów (emisja 1000nm) nie. PMMA jest stosunkowo niedrogim materiałem, jednak na tle innych polimerów o własnościach optycznych jest najdroższy, a jego cena rynkowa w ostatnich 5-6 latach potroiła
się. Jest też materiałem palnym. Matryce z polistyrenu (PS) i poliwęglanu (PC) były przez
nas wykonywane i testowane. Wadą PS jest brak fotoodporności w warunkach atmosferycznych. Wadą PC jest z kolei trudność polimeryzacji i skomplikowany proces przetwórczy.
Badane polimery fluorowe powodowały pełne wygaszanie fluorescencji barwników organicznych. Ciekawym rozwiązaniem wydawały się oleje, np. olej parafinowy. Szczególną
cechą okazała się zdolność do utrzymywania barwnika organicznego w stanie zdeaglomerowanym przy wyższych stężeniach niż w PMMA. Domieszkowanie masy szklanej barwnikiem organicznym wydaje się niemożliwe. Dotowanie centrami luminescenyjnymi na bazie
pierwiastków ziem rzadkich jest możliwe, ale technologia ta jest dla nas niedostępna. Niemniej szkło jest materiałem idealnym pod względem odporności na warunki atmosferyczne,
niskiej tłumienności oraz niskich kosztów.
Tabela 3.2. Zakres badań nad doborem materiału matrycy. Właściwości materiałów wykorzystywanych w koncentratorach LSC (PMMA, polimery węglowodorowe, polimery fluorowe, oleje, szkło)
Cecha wymagana

PMMA

Inne
polimery
węglowodorowe

polimery
fluorowe

oleje

szkło

hybryda

Dobre własności
optyczne

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Niska tłumienność w
zakresie 850-1000
nm

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Trwałość i odporność na warunki
atmosferyczne

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Możliwość dotowania centrami luminescencyjnymi

Tak

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Dostępność i koszt

Tak/Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Wnioski:
Co nie działa lub się nie sprawdziło:
Polistyren, poliwęglan jako matryca nie sprawdza się. Polimery fluorowe wygaszają luminescencję i są drogie. Olej parafinowy jest problematyczny w użyciu i ma słabe własności
optyczne.
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Co działa:
Matryca z PMMA wykonywana w procesie polimeryzacji termicznej i fotopolimeryzacji.
Jak wynika z Tabeli 3.2 realizacja zbliżonej do ideału konstrukcji matrycy wymaga rozwiązania hybrydowego. Wydaje się obecnie, że kompozyt PMMA/szkło będzie rozwiązaniem
optymalnym. Dlatego dalsze prace prowadzone są nad taką konstrukcją. Barwnik umieszczony jest w matrycy z PMMA, które z kolei jest chemicznie łączone z rdzeniem szklanym.
Taka konstrukcja częściowo eliminuje problem reabsorpcji. Osiągane proporcje
PMMA/szkło, czyli absorber/rdzeń, wynoszą 40um do 6mm. Poprawia to sprawność tranportu.

3.3. Wybór materiału półprzewodnikowego
W ITME prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad ogniwem krawędziowym.
Koncepcję przedstawia rysunek 3.5.

Rys. 3.5. Schemat ideowy ogniwa krawędziowego
Do wytworzenia takiego ogniwa wykorzystana jest technologia epitaksji krzemu. Wytworzone w ITME ogniwa posiadają zaskakująco dobre parametry [12]. Koszt wytworzenia
pozostaje wysoki.
Na chwilę obecną stosujemy komercyjnie dostępne ogniwa z polikrystalicznego krzemu,
cięte piłą wysokoobrotową lub laserem. W obu przypadkach konieczne jest zachowanie
reżimu technologicznego dla uniknięcia utraty sprawności z powodu wad (zwarć) na krawędzi cięcia.
Osobną, ale bardzo istotną operacją, jest połączenie LSC z materiałem półprzewodnikowym.
Połączenie musi być optycznie dobre, elastyczne dla skompensowania różnic rozszerzalności
termicznej i trwałe. Połączenia krzem/PMMA są trudne. Połączenia krzem/szkło są o wiele
lepsze, co jest kolejnym argumentem za stosowaniem przyjętego modelu matrycy.

3.4. Moduły prototypowe
Wykonaliśmy szereg modułów prototypowych o wymiarach 250x110 mm i grubości 8 mm.
Poszczególne moduły różniły się szczegółami procesu polimeryzacji, doboru rozpuszczalników i stężeniem barwnika. Na krótszym boku koncentratora umieszczono typowe, komercyjnie dostępne ogniwo z polikrystalicznego krzemu przycięte tak, aby pokrywało jedną
krawędź LSC. Najlepiej przebadano moduły wykonane jako monolityczne płyty PMMA.
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Mimo starań, osiągane na dzień dzisiejszy parametry nie są zadowalające, przede wszystkim
ze względu na niską sprawność modułu.

Rys. 3.6. Charakterystyka I-U modułu 25x11cm z jednym paskiem Si o wymiarach
8x110mm

Rys. 3.7. Prototypowe luminescencyjne moduły fotowoltaiczne
Obecnie prace zmierzają w kierunku optymalizacji konstrukcji i technologii koncentratora.
Poprawę parametrów prowadzenia światła uzyskano dzięki naniesieniu na koncentrator warstwy polimeru fluorowego tworzącej płaszcz falowodu. Dodatkowo, zmniejszone są straty
odbicia światła, a powierzchnia koncentratora ma własności hydrofobowe.
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4. Możliwości zastosowań – integracja architektoniczna
Zdolność fotowoltaiki do integracji z budownictwem staje się istotnym wymogiem architektów i inwestorów działających w budownictwie, zarówno mieszkaniowym jak i przemysłowo-użytkowym. Ze względu na fakt, że PMMA i szkło są tanimi tworzywami przemysłowymi koszt wytworzenia modułów o znacznych powierzchniach jest nieporównywalnie
niższy od standardowych technologii fotowoltaicznych. Można go porównać z kosztami
laminowania modułu tradycyjnego. Atutem modułów luminescencyjnych są dobre parametry
mechaniczne. Moduł jest zwarty, sztywny, odporny na warunki atmosferyczne. Mamy więc
do czynienia z sytuacją, kiedy moduł fotowoltaiczny jest jednocześnie elementem budowlanym – warstwą wierzchnią fasady budynku, dachu, dachówką, przegrodą budowlaną, wiatą
przystanku komunikacyjnego, ekranem dźwiękochłonnym itp. Właśnie możliwość integrowania funkcji budowlanej z możliwością generowania energii elektrycznej wydaje się najbardziej atrakcyjną cechą tej technologii, która w połączeniu z niskim kosztem, może skompensować niższą sprawność w odniesieniu do powierzchni oświetlanej.

Rys. 4.1. Potencjalne aplikacje luminescencyjnych modułów fotowoltaicznych

5. Możliwości osiągnięcia celu
Jak zaznaczono na wstępie, zasadniczym celem jest obniżenie wskaźnika PLN/W. Wyniki
dotychczasowych prac oraz stworzony model numeryczny modułu pokazują, że konstrukcja
zapewnia pewien „handicap” kosztowy w porównaniu do tradycyjnego modułu, niezależnie
od ceny rynkowej krzemu.
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Rys. 5.1. Zależność kosztu jednostkowego modułu PLN/W w funkcji wymiaru poziomego
modułu
Dodatkowo integracja architektoniczna pozwala na zaoszczędzenie kosztów pokryć elewacyjnych oraz konstrukcji wsporczych modułów. Pionowy montaż modułów nie jest optymalny, ale pozwala na prace modułów w warunkach zaśnieżenia.

6. Perspektywy rozwoju
Opracowane prototypy być może stanowić będą pierwszą generację komercyjnych modułów
luminescencyjnych. Dalsze prace zmierzać będą do poprawy efektywności przy zachowaniu
relatywnie niskich kosztów wytworzenia. Zespół będzie dążył do zwiększenia zakresu absorpcji promieniowania słonecznego powyżej długości fali 650 nm.
Wytworzyliśmy koncentratory, w których centrami luminescencyjnymi były wbudowane
w matrycę PMMA nanokryształy YAG i GGG domieszkowane aktywnymi jonami ziem
rzadkich [10]. Takie koncentratory absorbują promieniowanie w kilku pasmach powyżej 700
nm i emitują w pobliżu długości fali 1050 nm. Czułość widmowa tradycyjnego, planarnego
ogniwa krzemowego jest bardzo niewielka. Dążyć będziemy do zastosowania ogniwa krawędziowego, co może stanowić element przełomowy w konstrukcji modułów luminescencyjnych. Ogniowo krawędziowe posiada bowiem wysoką czułość, również w zakresie promieniowania podczerwonego.

7. Podsumowanie
Opracowana technologia luminescencyjnych modułów fotowoltaicznych stanowić może
dobry start w całkiem nowy sektor nowoczesnych materiałów dla budownictwa. Możliwości
dalszego rozwoju technologii są bardzo duże, a osiągnięte efekty pokazują jej ogromny potencjał w praktycznym zastosowaniu. Warunkiem dalszego rozwoju jest komercjalizacja
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wyrobu w formie zbliżonej do obecnie uzyskanej i równolegle kontynuacja prac badawczorozwojowych.

Podziękowania
Niniejsza praca w latach 2008-10 była finansowana przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju w ramach projektu rozwojowego NR 15-0030-04/2008.
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Nierównowaga termodynamiczna powietrza
atmosferycznego jako alternatywne źródło energii
Pandelis Demis, Krzysztof Rajski

1. Wstęp
W konwencjonalnych systemach klimatyzacyjnych do ochładzania powietrza wykorzystuje
się wymienniki przeponowe (czynnik chłodniczy oddzielony jest od powietrza przegrodą,
najczęściej płynie w rurkach). Systemy te cechuje duża energochłonność: związane jest to
przede wszystkim z napędzaniem sprężarek, transportem czynnika chłodniczego, a także
z kosztami uzupełniania czynnika w obiegach chłodniczych. Coraz częściej stosowane są
rozwiązania alternatywne, wykorzystujące energię odnawialną, co pozwala ograniczyć koszty eksploatacyjne oraz zmniejszyć zagrożenie ekologiczne, jakie powodują systemy zużywające duże ilości energii elektrycznej. Istotne jest to zwłaszcza w Polsce, gdzie prąd uzyskiwany jest w dużej mierze ze spalania paliw kopalnych. Najszerzej na świecie dostępnym
źródłem energii odnawialnej do celów chłodniczych jest suche powietrze i woda. Własności
termodynamiczne powietrza wilgotnego pozwalają na obniżenie jego temperatury podczas
nawilżania wodą. Proces ten nazywany jest chłodzeniem wyparnym, można zaobserwować
go np. w komorach zraszania central klimatyzacyjnych (Rysunek 1.1. a).

Rys. 1.1. Ochładzanie powietrza wyparne (wykres i-x); a) bezpośrednie; b) pośrednie (przemiana A-A’- strumień pomocniczy, przemiana A-B - strumień główny)
Ochładzanie powietrza za pomocą parowania wody jest procesem wymiany ciepła i masy
pomiędzy cieczą a gazem, podczas którego powietrze obniża swoją temperaturę jednocześnie
zwiększając swoją zawartość wilgoci. Przemiana odbywa się przy praktycznie niezmiennej
entalpii, ciepło jawne oddawane przez powietrze (czego efektem jest redukcja temperatury)
jest kompensowane przez dostarczane przez parującą wodę ciepło utajone. Wydajność
chłodnicza przemiany odniesiona do ciepła całkowitego (będącego sumą ciepła jawnego
i utajonego) wynosi 0. Wyżej opisany proces, w którym powietrze po nawilżeniu dostarczane jest do użytkowników, nosi nazwę chłodzenia wyparnego bezpośredniego. Kolejnym
omawianym procesem, zyskującym coraz większą popularność w ostatnich latach, jest

60

Nierównowaga termodynamiczna powietrza atmosferycznego...

ochładzanie pośrednie. W tym przypadku strumień powietrza dostarczany do użytkowników
pomieszczeń (nazywany głównym) nie kontaktuje się z wodą bezpośrednio: kontakt następuje poprzez ścianki wymiennika. Część przepływu głównego (nazywana pomocniczą lub
roboczą) zawracana jest do kanałów mokrych, gdzie realizuje ochładzanie wyparne warstwy
cieczy (Rysunek 1.1. b).
Strumień powietrza kierowany do użytkowników oddaje ciepło do wody przez ściankę rekuperatora, czego efektem jest spadek temperatury przy niezmiennej zawartości wilgoci, co
z kolei umożliwia lepszą asymilację pary wodnej powstałej w pomieszczeniach i zwiększenie odczucia komfortu przez ludzi w nich przebywających (wykorzystywana jest nierównowaga termodynamiczna powietrza zewnętrznego). Ponadto jednostki wykorzystujące ochładzanie wyparne pośrednie osiągają niższe temperatury powietrza nawiewanego, co czyni je
znacznie bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów na całym świecie.

2. Technologia wież chłodniczych i dry coolerów
Zadaniem wież chłodniczych i dry coolerów jest schładzanie wody wykorzystywanej
w procesach technologicznych. Zazwyczaj jednostki chłodnicze tego typu obniżają temperaturę wody wykorzystywanej w systemach klimatyzacji lub podczas procesu produkcji energii
elektrycznej.
Zasada działania dry coolera (Rysunek 2.1. a) opiera się na obniżeniu temperatury wody
technologicznej w przeponowym wymienniku ciepła (1) za pomocą pędu powietrza (2) wywołanego przez zamontowane na obudowie wentylatory (3). Zasadniczą częścią dry coolera
jest chłodnica, przez którą przepływa ochładzane medium. Ruch powietrza wymuszany jest
przez wentylatory umieszczone w taki sposób, aby strumień przepływał jednostajnie przez
całą powierzchnię wymiennika ciepła. Standardowo chłodnice w dry coolerach mają budowę
horyzontalną, pionową lub wykonywane są w układzie V. Ponadto dry coolery mogą być
dodatkowo zraszane cieczą, w celu poprawy efektywności ich pracy.
Wieża chłodnicza działa na podobnych zasadach jak dry cooler, jednakże przepływająca
przez nią woda technologiczna kontaktuje się z powietrzem (Rysunek 2.1. b, c). Zasada
działania wieży chłodniczej przedstawiona jest na rysunku 2.1. c: wentylator (1) zasysa powietrze zewnętrzne (2), które przepływa przez wodę rozpylaną za pomocą dysz (3). Ochłodzona wyparnie ciecz gromadzi się w basenie, z którego odprowadzana jest do instalacji.
Głównym czynnikiem określającym efektywność rozpatrywanych urządzeń jest uzyskana
temperatura końcowa wody. Zimniejsza woda pozwala na skuteczniejszą pracę agregatów
chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych, a także na bardziej efektywną
i energooszczędną pracę turbin w elektrowniach. Niższa temperatura cieczy pozwala na
skuteczniejszą kondensację w skraplaczach, a zatem może w znaczący sposób obniżyć koszty eksploatacyjne układów chłodniczych. Typowa konstrukcja wieży opiera się na technologii bezpośredniego wyparnego chłodzenia, dlatego jej efektywność ograniczona jest temperaturą termometru mokrego dostarczonego powietrza. Zatem największą skuteczność omawiane jednostki osiągają w suchych warunkach klimatycznych. Niestety kraje takie jak Polska (a także większa część UE i USA) leżą w strefie względnie wilgotnego klimatu, który
negatywnie wpływa na efektywność bezpośredniego chłodzenia wyparnego
Badania podjęte przez wiele instytucji naukowych [1-3] wykazały, że można znacząco poprawić efektywność wież chłodniczych oraz zraszanych dry coolerów poprzez wykorzystanie technologii pośredniego ochładzania wyparnego.
Obieg Maisotsenki (M-obieg, ang. M-cycle) jest jednym z najbardziej skutecznych termodynamicznie cyklów stosowanych w pośrednim chłodzeniu wyparnym. Jego unikalne właści-
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wości pozwalają na obniżenie temperatury powietrza ochładzanego wyparnie poniżej temperatury termometru mokrego, w warunkach idealnych umożliwia on osiągnięcie temperatury
punktu rosy [4-10]. Wymienniki wykorzystujące M-obieg zyskały popularność w Stanach
Zjednoczonych, gdzie wykorzystywane są jako część central klimatyzacyjnych oraz jako
samodzielne jednostki chłodnicze [6]. Od niedawna trwają badania nad możliwością wykorzystania obiegu Maisotsenki w wieżach chłodniczych i dry coolerach.
a)

b)

c)

Rys. 2.1. a) zasada działania dry coolera; b) zasada działania wieży chłodniczej; c) przykładowa wieża chłodnicza (źródło: wentylacja.com.pl).

Rys. 2.2. Wizualizacja M-obiegu
Obieg Maisotsenki w pośrednim wyparnym cyklu chłodniczym opiera się na wstępnym
obniżeniu temperatury powietrza odpowiedzialnego za realizację procesów wymiany ciepła
i masy w mokrym kanale rekuperatora (Rysunek 2.2.). Dzięki temu proces obniżania temperatury powietrza dostarczanego użytkownikom pomieszczeń przebiega bardziej efektywnie.
Skuteczność M-obiegu w systemach klimatyzacyjnych została wielokrotnie potwierdzona [49], dlatego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zastosowanie obiegu Maisotsenki
w technologiach wież chłodniczych znacząco wpłynie na poprawę ich efektywności.
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Obecnie na Politechnice Wrocławskiej, we współpracy z amerykańskimi instytucjami, trwają
prace nad opracowywaniem najbardziej skutecznego rozwiązania wież chłodniczych i dry
coolerów. Wstępne wyniki prac będą sukcesywnie publikowane w kolejnych artykułach.

3. Chłodzenie wyparne w technice klimatyzacyjnej
Wśród krajów uprzemysłowionych powszechne stało się wdrażanie we wszystkich sektorach
przemysłowych oraz bytowo-komunalnych polityki, polegającej na wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych opartych na energii odnawialnej. Ogromny wzrost
zużycia energii, potrzeba utrzymania czystego środowiska, a także czynniki prawne przyczyniły się do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami energetycznymi. Z tego powodu rozpoczęto działania mające na celu poprawę jakości funkcjonowania układów wentylacji
i klimatyzacji, określanych jako głównych konsumentów energii elektrycznej i cieplnej.
Wysokiego zapotrzebowania na energię przy cieplno-wilgotnościowej obróbce powietrza
wymagają urządzenia zamontowane w centralach wentylacyjnych, w szczególności konwencjonalne systemy chłodnicze oparte na urządzeniach sprężarkowych, dlatego kładzie się
coraz większy nacisk na zastąpienie ich przez systemy alternatywne, cechujące się niską
energochłonnością. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań, zarówno pod względem
inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym, jest wykorzystanie nierównowagi termodynamicznej
powietrza zewnętrznego, jako źródła energii odnawialnej.
Wraz ze wzrostem zainteresowania chłodzeniem wyparnym, niezbędna stała się analiza
pracy tego typu jednostek w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych, co
pozwoli usprawnić procesy wymiany ciepła i masy w kanałach wypełnienia oraz pozwoli
określić regiony klimatyczne racjonalnego wykorzystania urządzeń wyparnych. Jedną
z najbardziej skutecznych metod poprawy efektywności wymienników wyparnych jest analiza teoretyczna z użyciem modelu matematycznego. Analiza za pomocą modelu matematycznego często umożliwia uzyskanie dokładniejszych wyników niż podczas pomiarów na stanowisku badawczym z powodu niedoskonałości metod eksperymentalnych, spowodowanych
niedokładnością przyrządów pomiarowych oraz niewielkimi wymiarami rekuperatora uniemożliwiającymi dokładny pomiar parametrów termodynamicznych w kanałach wypełnienia
[5]. W punkcie 3.1 przedstawiono przykładowy model matematyczny ożebrowanego wymiennika do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy o przeciwprądowym schemacie przepływu czynników autorstwa Demisa Pandelidisa i Sergeya Anisimova [14].

Rys. 3.1. Wymiennik przeciwprądowy jako część systemu klimatyzacyjnego [14]
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3.1. Przykładowy model wymiany ciepła i masy dla wymiennika przeciwprądowego
Założenia dotyczące charakterystyki wymiennika w zaprezentowanym modelu autorstwa
Sergeya Anisimova i Demisa Pandelidisa (Rys. 3.1.):
• Analiza prowadzona jest na wymienniku wyparnym o przeciwprądowym schemacie przepływu powietrza pomocniczego i głównego.
• Kanał powietrza pomocniczego, wraz z ożebrowaniem wykonany jest z materiału porowatego, w którym ciecz rozprowadzona jest równomiernie za pomocą sił kapilarnych (rys. 3b).
• Kanał powietrza głównego oddzielony jest od kanału przepływu pomocniczego bardzo
cienką, nieprzepuszczającą wody warstwą metalu.
• Ożebrowanie kanału suchego wypełnione jest materiałem porowatym pokrytym warstwą
metalu (budowa dwuwarstwowa).
• Charakterystyczny wymiar żebra rozpatrywany jest jako połowa wysokości kanału
hrib=0,5hch (założenie symetrycznego rozpływu ciepła w żebrach poszczególnych kanałów).
Założenia dotyczące osobliwości w przebiegu procesów wymiany ciepła i masy, uwzględnionych w procesie tworzenia modelu prezentują się następująco:
• Strumień powietrza jest idealną mieszaniną gazową, składającą się z suchego powietrza
oraz pary wodnej.
• Gradient ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu oraz w warstwie granicznej przy
wodzie w materiale porowatym (gradient zawartości wilgoci) jest siłą ruchową przenoszenia
masy.
• Strumień powietrza posiada stałe, równe średnim całkowym wielkościom w przekroju
poprzecznym charakterystyki kinetyczne.
• Wzdłużne przewodzenie ciepła oraz wzdłużna dyfuzja molekularna pary wodnej w powietrzu są niewielkie.
• Zużycie wody odpowiada pełnemu wyparowaniu wilgoci i utrzymywaniu materiału płyt
porowatych w stanie nasycenia higroskopijnego (pojemność cieplna powietrza znacznie
większa od pojemności warstwy wody).

Rys. 3.2. Wizualizacja modelu wymiennika przeciwprądowego
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Równania rozpatrywanego ε-NTU-modelu opisujące procesy wymiany ciepła i masy realizowane są w ortogonalnym układzie współrzędnych, gdzie oś X skierowana jest zgodnie
z przepływem strumienia głównego, przeciwnie do ruchu przepływu pomocniczego, oś
Y prostopadła do kierunku przepływu obydwu strumieni. Procesy transferu obrazowane są
równaniami różniczkowymi bilansu masy i ciepła, zestawianych dla poszczególnych strumieni powietrza:
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równaniem opisującym warunek ciągłości przepływu energii na powierzchni ścianki kanału:
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równaniem bilansu na powierzchni wypełnienia kanałów:
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oraz równaniem przewodności ciepła w żebrze z uwzględnieniem strumienia ciepła utajonego przy parowaniu wody na powierzchni żebra:
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By uzyskać jednoznaczne rozwiązanie układu równań, system uzupełniany jest o warunki,
określające parametry termodynamiczne strumieni powietrza na wejściu do wymiennika:
= t1e

= x1e = const

t1 X = 0 ;

x1 X = 0 ÷ 1

Y = 0 ÷1

Y = 0 ÷1

;

= x 2e

= t 2e
t2 X = 1

;

Y = 0 ÷1

x2 X = 1

;

Y = 0 ÷1

Zaprezentowane zagadnienie jest nieliniowe, dlatego niemożliwe jest uzyskanie rozwiązania
metodami analitycznymi, z tego powodu całkowanie układu równań różniczkowych cząstkowych musi być realizowane za pomocą metod numerycznych. Do uzyskania rozwiązania
numerycznego dla powyższego zagadnienia wykorzystano dyskretny model wg metody
Rungego-Kutty czwartego rzędu, którego dokładność i stabilność jest wystarczająca do rozwiązywania tego typu zagadnień [11-13]. Opisany algorytm zrealizowany został przy użyciu
wielomodułowego programu obliczeniowego. Wyznaczone metodą numeryczną przykładowe profile temperatur dla strumienia głównego oraz pomocniczego przedstawiono na rysunku 3.3.
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b)

Rys. 3.3. Wyniki analizy ogólnej: a) pole temperatur w kanale powietrza głównego; b) pole
temperatur w kanale powietrza pomocniczego

4. Zespolone systemy chłodniczo-odsalające
Jednym z największych konsumentów wody pitnej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki
są korporacje wydobywające ropę naftową, które wykorzystują ją w celach technologicznych
oraz na potrzeby higieniczne i żywieniowe zatrudnionych pracowników. Jednym ze sposobów uzyskiwania wody pitnej jest odsalanie wody morskiej, jednakże tradycyjne sposoby
pozyskiwania wody tą metodą są stosunkowo drogie.
W ostatnich latach korporacje naftowe we współpracy ze światem nauki opracowały metodę
pozyskiwania wody pitnej, umożliwiającej jednoczesne pokrycie wzmożonego zapotrzebowania mocy chłodniczej przez obiekty infrastrukturalne zlokalizowane w gorącym klimacie
Afryki i Bliskiego Wschodu. Metoda ta opiera się na kombinowanych systemach klimatyzacyjno-odsalających opartych na pośrednich wymiennikach wyparnych.
Kombinowane systemy odsalająco-klimatyzacyjne opierają swoją pracę na zasilaniu pomocniczych kanałów wymienników wyparnych słoną wodą. Podczas realizowania procesów
ochładzania wyparnego słodka woda paruje pozostawiając sól w wypełnieniu. Jednocześnie
prowadzi to do obniżenia temperatury powietrza płynącego w suchych kanałach, które może
być wykorzystywane do klimatyzowania pomieszczeń. Nasycone powietrze pomocnicze
prowadzone jest do sekcji kondensacji (zazwyczaj jest to przeponowy oziębiacz), na którym
słodka woda jest wykraplana i odprowadzana do zasobników. Osuszone i oziębione powietrze pomocnicze może być również wykorzystane do klimatyzowania pomieszczeń. Praca
systemu generuje dużą oszczędność energetyczną: pokrywa zapotrzebowanie na moc chłodniczą (dzięki pośredniemu wymiennikowi wyparnemu powietrze ochładzane jest praktycznie
za darmo) oraz wytwarza duże ilości wody pitnej, niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstw.
Przykłady instalacji klimatyzacyjno-odsalających przedstawiono na rysunku 4.1 [15]. Powietrze o parametrach 1 jest czerpane z zewnątrz do systemu. Po przejściu przez suchy kanał
wymiennika wyparnego jest ochładzane przy stałej zawartości wilgoci do stanu 2. Następnie
strumień jest rozdzielany: część powietrza dostarczana jest do pomieszczenia (po ewentualnym dochłodzeniu na wymienniku przeponowym do stanu 3, a część prowadzona jest do
pomocniczego kanału jednostki wyparnej, gdzie ochładza przepływ główny i nawilża się
wodą do stanu 5. Nasycony przepływ roboczy transportowany jest następnie do sekcji kon-
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densacji, gdzie zostaje ochłodzony i osuszony do stanu 6. Uzyskana w ten sposób woda
odprowadzona zostaje do zasobnika, a zimne powietrze wykorzystywane jest do klimatyzacji
pomieszczeń.
W przypadku, gdy część budynku nie wymaga dużych ilości świeżego powietrza, natomiast
generuje duże zyski ciepła (np. serwerownie), można wykorzystać system oparty na wymienniku przeciwprądowym. W tej sytuacji cały strumień po ochłodzeniu w wymienniku
wyparnym i ewentualnym dochłodzeniu na chłodnicy przeponowej dostarczany jest do pomieszczenia. Po asymilacji zysków ciepła i wilgoci zostaje z niego usunięty
i przetransportowany do sekcji pomocniczej wymiennika wyparnego, gdzie nawilża się słodką wodą i akumuluje ciepło od powietrza w kanale suchym.

Rys. 4.1. Przykładowy system klimatyzacyjno-odsalający oparty na wymienniku regeneracyjnym; OZNACZENIA: W- wentylator; Ww- wymiennik wyparny; Ch- chłodnica; SKsekcja kondensacji; KP- klimatyzowane pomieszczenia
Z powodu coraz większego zainteresowania systemami klimatyzacyjno-odsalającymi, istotna
stała się analiza pracy wymienników wyparnych, będących „sercem” całego systemu, umożliwiająca optymalizację procesów wymiany ciepła i masy w kanałach wypełnienia oraz określenie najbardziej skutecznego, dla zadanych warunków klimatycznych, schematu przepływu
powietrza. Najskuteczniejszym narzędziem do optymalizacji i porównania różnych wymienników jest analiza teoretyczna za pomocą modelu matematycznego.
Po przeprowadzeniu wielowariantowych badań numerycznych uzyskano wyniki, pozwalające określić wstępne zależności zużycia wody i efektywności temperaturowej w odniesieniu
do osobliwości konstrukcyjnych wymienników oraz do parametrów termodynamicznych
powietrza zewnętrznego doprowadzonego do analizowanych jednostek chłodniczych.
Stwierdzono, że na ilość wody uzyskiwanej przez dany wymiennik mają istotny wpływ parametry termodynamiczne doprowadzonego powietrza. Wyższa temperatura sprzyja parowaniu, a przy tym samym potencjale wymiany masy (identyczna wilgotność względna), woda
intensywniej paruje dla przepływu o wyższej temperaturze. Uzasadnione staje się zastosowanie tego typu jednostek w klimatach suchych i gorących, co czyni je atrakcyjnymi dla
korporacji naftowych z filiami w pustynnych regionach Afryki i Bliskiego Wschodu. Wyraźny wzrost mocy chłodniczej wymiennika, połączony z wzmożonym odparowaniem cieczy
widoczny jest również w przypadku przyrostu temperatury i spadku wilgotności względnej,
przy stałej zawartości wilgoci.
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Stwierdzono, że parowanie wody zachodzi najbardziej intensywnie w początkowej fazie
przepływu powietrza. Wynika to z faktu występowania maksymalnego gradientu ciśnień
cząstkowych pary wodnej zawartej w powietrzu oraz w warstwie granicznej nad cieczą,
która powoduje gwałtowny przepływ masy do strumienia pomocniczego. Wraz z coraz
większym nasyceniem powietrza parą wodną, przepływ masy zostaje zahamowany, aż do
osiągnięcia względnie stałej wartości.

Rys. 4.2. Wyniki obliczeń numerycznych: zmiany mocy chłodniczej odniesionej do 1 m3
analizowanych wymienników przy stałej zawartości wilgoci na wejściu i zmiennej temperaturze i wilgotności względnej

Rys. 4.3. Wyniki obliczeń numerycznych: ilość odparowanej wody dla poszczególnych wymienników w zależności od temperatury, przy stałej zwartości wilgoci
Na podstawie analizy obliczeń stwierdzono, że najlepszym sposobem na zwiększenie pozyskiwania wody przez kombinowane systemy klimatyzacyjno-odsalające oparte o pośrednie
jednostki wyparne jest maksymalizowanie stosunku strumienia roboczego do głównego, oraz
dostarczanie powietrza możliwe suchego i gorącego.

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej
powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej. Mnogość przytoczonych zastosowań świadczy o ogromnym potencjale opisywanego zjawiska. Należy
podkreślić korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania urządzeń opartych o chłodzenie wyparne. W klimatyzacji można ograniczyć stosowanie sprężarkowych układów chłodniczych napędzanych energią elektryczną. W energetyce poprawiając efektywność pracy
wież chłodniczych uzyskuje się wyższą sprawność pozyskiwania energii elektrycznej. Wykorzystując zespolone systemy chłodniczo-odsalające energochłonne korporacje naftowe
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pokryją wzmożone zapotrzebowanie na energię chłodniczą oraz pozyskają wodę pitną
(w deficytowych w wodę obszarach globu) używając odnawialnego źródła energii.

Oznaczenia
cp

– ciepło właściwe, J/(kg/K);

G

– masowy strumień powietrza, kg/s;

T

– temperatura, °C;

W

– pojemność cieplna, W/K;

x

– zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg);

X

– oś odciętych;

Y

– oś rzędnych;

Z

– oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania;

L

– długość kanału, m;

X = X/lX – odcięta względna;
Y = Y/lY – rzędna względna;
Z = Z/hrib – wysokość żebra względna;
NTU

– liczba jednostek przenikania ciepła, NTU=αF/(Gcp);

q

– jednostkowy strumień ciepła, W/m2;

i

– entalpia właściwa wilgotnego powietrza, kJ/kg;

α

– współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2 K);

β
– współczynnik wymiany masy odniesiony do różnicy zawartości wilgoci,
kg/(m2s);

Le

– Liczba Lewisa, Le = α /( β c p ) ;

Σ
– bezwymiarowy współczynnik uwzględniający nierównomierne zwilżenie powierzchni wypełnienia;

qo

– ciepło parowania wody, kJ/kg;

S

– skok ożebrowania, m;

∆

– grubość, m;

h

– wysokość, m;

m

– współczynnik temperaturowy dla żebra, m = 2α /(λδ ) rib ;

φ

– wilgotność względna, %;

Q

– moc chłodnicza, odniesiona do 1m3 wypełnienia, W/m3;

φ

– wilgotność względna, %;

η

– sprawność.
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Wykorzystanie wskazań podzielników
w procesie rozliczania kosztów ogrzewania
Ewa Szymura, Michał Szymura

1. Wstęp
Główną częścią opłaty mieszkaniowej (zwanej czynszem) jest opłata za centralne ogrzewanie [1][2]. Konieczność ogrzewania mieszkań pochłania ponad 76% całości sprzedawanego
ciepła [3], z uwagi na to sektor gospodarstw domowych jest największym odbiorcą (52%)
ciepła [4]. W Polsce na potrzeby grzewcze w największym stopniu wykorzystuje się węgiel
(62%) [3]. Proces jego spalania powoduje zanieczyszczenie środowiska gazami i produktami
stałymi [5]. Zmniejszenie wykorzystywanego ciepła (głównie grzewczego) pozytywnie
wpływa na domowy budżet oraz na środowisko naturalne.
Systemy rozliczeniowe wykorzystujące podzielniki umożliwiają: zmniejszenie zużycia ciepła o ponad 30% [6] i przy zachowaniu komfortu cieplnego obniżenie opłat z tytułu centralnego ogrzewania średnio od ok. 15% do nawet 30% [7]. W Polsce w ok. 3 mln mieszkań [7]
na 5,5 mln możliwych [8] zamontowane są urządzenia tego typu. Pomimo tak powszechnego
zastosowania jak również szerokiej gamy działań informacyjnych firm rozliczeniowych
i zarządców nieruchomości, w dalszym ciągu pewien odsetek użytkowników nie jest świadomy zasady ich działania, a co gorsza nie dostrzega celu ich stosowania.

2. Podzielnik kosztów ogrzewania
Podzielnik kosztów ogrzewania jest przyrządem pomiarowym do rejestrowania oddawania
ciepła przez grzejnik [9][10]. Działa w oparciu o mierzenie (i rejestrowanie) temperatury
całkowanej względem czasu [9][10]. Najnowszą generację tych urządzeń stosowanych
w szerokim zakresie tworzą elektroniczne podzielniki dwuczujnikowe (rys. 2.1) z możliwością odczytu za pomocą fal radiowych (lub także Internetu). Wskazania ujęte w klasyfikacji
znajdują zastosowanie w zbiorze 10 różnych modeli najnowocześniejszych podzielników
stosowanych na terytorium Polski. Informacje dotyczące wskazań zostały otrzymane od
specjalistycznych firm rozliczeniowych [11], bądź zostały pozyskane przez autorów [12].

Rys. 2.1. Elektroniczny dwuczujnikowy podzielnik kosztów ogrzewania
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3. Podział wskazań podzielników - ze względu na ich możliwość użycia w rozliczeniu kosztów ogrzewania
Pomimo występowania wielu możliwości klasyfikacji wskazań podzielników przykładowo
ze względu na: jednostkę wskazania (np. bezwymiarowa, oC), wystąpienie w okresie rozliczeniowym (np. aktualnym, poprzednim, sprzed 2 lat), autorzy proponują podział ze względu na możliwość wykorzystania wielkości wskazania w procesie rozliczania kosztów ogrzewania (rys. 3.1). Klasyfikacja wydaje się być najbardziej użyteczną z punktu widzenia lokatora oraz firmy rozliczającej.

Rys. 3.1. Podział wskazań podzielników ze względu na możliwość wykorzystania w procesie
rozliczania kosztów ogrzewania
W dalszych podrozdziałach zostanie omówione charakterystyczne wskazanie reprezentatywne dla każdej z grupy wskazań (inne funkcjonujące wskazania można przydzielić do danych
kategorii, niektóre wskazania mogą być także przyporządkowane innej grupie – autorzy

Współczesne problemy energetyki

73

przydzielili wskazania mając na uwadze największą przydatność wykorzystania w charakterze danej grupy).

3.1. Monitorowanie pracy podzielnika w czasie rzeczywistym – wskazanie: aktualna
wartość zużycia
Podzielniki dwuczujnikowe rozpoczynają „naliczanie” jednostek zużycia w trybie dwuczujnikowym, gdy występuje różnica (np. 4,5oC; 5oC) pomiędzy wartością zmierzoną przez
czujnik temperatury kaloryfera a wartością zmierzoną przez czujnik temperatury otoczenia
(pewnego miejsca w pomieszczeniu), w parze pomiaru (rys. 2.1). Dodatkowym warunkiem
startu rejestrowania zużycia jest wystąpienie pewnej charakterystycznej temperatury powierzchni grzejnika (np. 21oC; 23oC). Po odpowiedniej analizie i przetworzeniu zgromadzonych danych przez urządzenie, otrzymujemy wartość aktualnego zużycia.
Na rynku istnieją podzielniki z możliwością zaprogramowania danego podzielnika do konkretnego grzejnika i pomieszczenia. Podczas montażu każdy kaloryfer zostaje zinwentaryzowany, co więcej jego parametry dotyczące np. rodzaju (typ, konstrukcja, materiał), powierzchni grzewczej (wymiary), metody montażu podzielnika, mogą zostać wprowadzone
do pamięci mikroprocesora w postaci współczynnika przeliczeniowego. Wartość tego
współczynnika jest wielkością zmierzoną fizycznie, podczas badania zestawów grzejnikowych w komorze termicznej. Istnieje także opcja wprowadzenia współczynnika związanego
z usytuowaniem pomieszczenia (w którym znajduje się podzielnik) w bryle budynku.
Dzięki temu wskazaniu w dowolnym momencie lokator ma możliwość sprawdzenia aktualnej wartości zużycia (wartość ta jest bezwymiarowa). Monitorowanie tego wskazania, pozwala użytkownikowi analizować i korygować oddawaną ilością ciepła przez kaloryfer, co
prowadzi do racjonalnego gospodarowania ciepłem (np. przez obniżenie temperatury
w nocy, zaprzestanie zmniejszenia temperatury przez długotrwałe wietrzenie - w zamian
przykręcanie zaworu kaloryfera).

3.2. Sprawdzenie poprawności rozliczenia – wskazanie: wartość zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego (datę końca okresu można sprawdzić na wyświetlaczu podzielnika) wartość aktualnego zużycia zastępuje wartość zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz zeruje się. Wskazanie to pozostaje w pamięci podzielnika przez rok
lub dłużej (w zależności od modelu, jako np. wartość zużycia sprzed dwóch poprzednich
okresów rozliczeniowych). Zarejestrowana wartość zostanie uwzględniona w rozliczeniu
danego sezonu grzewczego.
Dla przyrządów z możliwością wpisania współczynników w rocznym rozliczeniu nie funkcjonują współczynniki związane z właściwościami kaloryfera (zwane np. UF, oceny). Przy
dodatkowym uwzględnieniu usytuowania pomieszczenia (z podzielnikiem) i wpisania tej
wielkości do podzielnika jako współczynnika (zwanego np. LAF, redukcyjny), dochodzi do
sytuacji, gdy wartość odczytana z podzielnika jest zarazem obliczeniową jednostką zużycia
(brak konieczności mnożenia w rozliczeniu przez współczynniki).
Użytkownik przez cały okres przechowywania wielkości wskazania ma możliwość sprawdzenia, czy wartość zapamiętana w jego urządzeniu odpowiada wartości widocznej na rozliczeniu. Wyklucza to możliwość ewentualnej pomyłki, a tym samym błędnego rozdziału
kosztów ogrzewania. Jeśli w urządzeniu można sprawdzić wielkość wpisanych współczynników, istnieje dodatkowa sposobność sprawdzenia poprawności indywidualnego rozliczenia.
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3.3. Kontrola działania podzielnika – wskazanie: aktualna data
Każdy elektroniczny podzielnik z określoną częstotliwością (od 120 do 300 sekund), wykonuje powtarzający się szereg czynności, na który składa się m.in. pomiar temperatur [13].
Jeśli pomiar temperatur będzie odbywał się co 120 sekund, a prawidłowo powinien odbywać
się co 240 sekund oznacza to, że wartość aktualnego zużycia będzie dwukrotnie większa od
poprawnej wartości, a tym samym negatywnie wpłynie na rzetelność rozliczenia. Sprawdzenie poprawności działania podzielnika może odbywać się na kilka sposobów: osobiście przez
lokatora, przez pracownika firmy rozliczeniowej lub w laboratorium. Dwie ostatnie formy
związane są z wydatkami poniesionymi przez użytkownika.
Wskazanie aktualnej daty stwarza możliwość sprawdzenia (bez specjalistycznego sprzętu
i dodatkowych kosztów), czy zegar podzielnika funkcjonuje zgodnie z ustawieniami. Wyświetlenie daty identycznej z datą kalendarzową gwarantuje odpowiednią ilość cykli w dotychczasowym okresie użytkowania (pomiar dokonywany jest w prawidłowej częstotliwości).

3.4. Analiza warunków eksploatowania podzielnika – wskazanie: ilość pomiarów
temperatury otoczenia w zakresie poniżej 16oC w poprzednim okresie rozliczeniowym
Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne (art. 45a pkt. 9) administrator budynku zobligowany
jest do wyboru metody rozliczania kosztów ogrzewania „przy jednoczesnym zachowaniu
prawidłowych warunków eksploatacji budynku” [14], co uściśla propozycja nowelizacji
ustawy Prawo Energetyczne (art. 45a pkt. 9), m.in. o zapis wyboru metody, tak aby „zapewniała prawidłowe warunki eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji”
[15]. Niezapewnienie tych warunków może być przyczyną zawilgocenia mieszkań. Konsekwencją tego dla lokatorów jest pogorszenie samopoczucia, a nawet zagrożenie dla zdrowia
(w przypadku długotrwałego występowania) [16]. Wilgotność w lokalu sprzyja rozwojowi
grzybów pleśniowych i drobnoustrojów oraz negatywnie wpływa na strukturę elementów
budynku (tynk, cegła, beton, drewno) [16]. Właściwa, zgodna z rozporządzeniem w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [17] (par.
134, pkt. 6), minimalna temperatura występująca w pomieszczeniach (większości) opomiarowanych nie powinna być niższa niż 16oC.
Informacja o ilości pomiarów temperatury otoczenia w zakresie poniżej 16oC w poprzednim
okresie rozliczeniowym, pozwala określić okres czasu, w którym eksploatacja pomieszczenia nie była prawidłowa. Znając częstotliwość cykli podzielnika, można uzyskać dane
o wielkości przedziału czasowego niepoprawnego użytkowania części mieszkania. Przykładowo dla cyklu trwającego 300 sekund, wartość ilości pomiarów należy pomnożyć przez 12,
aby uzyskać czas w godzinach.
Administrator na podstawie tego wskazania otrzymuje możliwość wyegzekwowania od
mieszkańców utrzymania „prawidłowych warunków eksploatacji budynku” [14].

3.5. Uwzględnienie przenikania ciepła między lokalami – wskazanie: średnia temperatura pomieszczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym
Ciepło oddawane przez kaloryfer nie jest jedyną składową temperatury w pomieszczeniu [1].
Często ciepło dostarczone z innych źródeł może być wielokrotnie większe niż ilość ciepła
pozyskana z grzejnika [18]. Wielkość przepływu ciepła przez przegrody wewnętrzne
z mieszkania środkowego przy wychłodzeniu sąsiednich mieszkań w symulacji Autorów
[19] dla budynku 5-cio kondygnacyjnego, o określonych parametrach, dla miesiąca
o średniej zewnętrznej temperaturze 5oC (dla porównania średnia zewnętrzna temperatura
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w Katowicach w listopadzie 2011 r. wynosiła 4,5oC [20]) wzrasta o 67% (zużycie ciepła
wynosi 3126 MJ). Nieuwzględnienie pozostałych źródeł ciepła (innych niż z kaloryfera)
może negatywnie wpłynąć na poprawność rozliczenia.
Na podstawie dodatkowego pomiaru temperatury wewnątrz lokalu, można określić ilość
ciepła dopływającego przez przegrody wewnętrzne mieszkania [18]. Omawiane wskazanie
jest średnią wielkością temperatury zmierzoną w odległości 1,5 m od grzejnika w pomieszczeniu (w którym został zainstalowany podzielnik) w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Na podstawie danych otrzymanych od firmy rozliczeniowej [21] przeanalizowano poprawność rozliczenia z propozycją nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (art. 45a, pkt. 13),
przed i po uwzględnieniu wartości wskazania średniej temperatury w pomieszczeniu [15]
(rys. 3.2), (tab. 3.1.).

Rys. 3.2. Koszt ogrzania 1m2/rok budynku w woj. Świętokrzyskim [21]
Tabela 3.1. Koszt ogrzania 1m2/rok [zł] budynku w woj. Świętokrzyskim [21]

Minimalny koszt ogrzania
1m2/rok
Maksymalny koszt ogrzania 1m2/rok
Średni koszt ogrzania
1m2/rok

Przed
uwzględnieniem
średniej temperatury pomieszczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym

Po uwzględnieniu średniej
temperatury pomieszczenia w poprzednim okresie
rozliczeniowym

15,32

28,64

74,80

51,82

38,13

38,13
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Rozliczenie przed uwzględnieniem wartości wskazania nie spełnia wymagania dotyczącego
relacji pomiędzy minimalnym kosztem ogrzania 1m2 a średnim kosztem ogrzania 1m2
w okresie rozliczeniowym, ponieważ wynosi 40% (powinna minimum 50%). Relacja maksymalnego kosztu ogrzania 1m2 do średniego kosztu ogrzania tej samej powierzchni wynosi
196% (maksymalny stosunek to 200% - warunek spełniony) [15]. Po uwzględnieniu wielkości średniej temperatury relacja minimalnego kosztu do średniego wynosi 75%,
a maksymalnego do średniego 136%, a tym samym jednoznacznie spełnia wymóg (art. 45a,
pkt. 13) propozycji nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne [15].
Urządzenia z pomiarem średniej temperatury pomieszczenia w poprzednim okresie rozliczeniowym, stwarzają możliwość uwzględnienia w rozdziale kosztów przenikania ciepła między lokalami, co w konsekwencji może skutkować dodatkowym parametrem w indywidulanym rozliczeniu.

3.6. Wykrywanie prób manipulacji – wskazanie: alarm - otwarcie obudowy
Metalowy korpus podzielnika jest instalowany na kaloryferze za pomocą elementu mocującego. Do korpusu montowana jest obudowa podzielnika zawierająca układy umożliwiające
pomiar i rejestrację danych. Zgodnie z normą [9] ingerencja w wynik pomiarów nie może
zostać dokonana bez rozpoznawalnego uszkodzenia plomby lub zabezpieczenia. W razie
nieautoryzowanego oddzielenia korpusu od obudowy podzielnika (z wskazaniem alarmu
otwarcia obudowy), na wyświetlaczu podzielnika pojawi się napis „OPEN”. Ponadto zarejestrowana w pamięci zostanie data pierwszego wystąpienia takiego zdarzenia. Pomimo wyświetlenia „OPEN” urządzenie nadal wykonuje cykle pracy. Połączenie informacji dotyczących tego wskazania z informacjami o wielkości okresowego zużycia (np. w okresie miesięcznym, półmiesięcznym) stwarza możliwość wykrycia prób manipulacji (ingerencji
w poprawną rejestrację pomiarów). Wszystkie próby zafałszowania wskazań podzielnika
wpływają na rzetelność rozliczenia, dlatego informacje o alarmach stwarzają podstawy do
eliminacji tych nieprawidłowości.

4. Podsumowanie
Nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania stosowane w wielolokalowych budynkach
stymulują energooszczędne zachowania lokatorów (zmniejszenie całościowego zużycia
i kosztów ciepła poprzez racjonalne gospodarowanie). Pomimo powszechnego stosowania
od kilkudziesięciu lat, część użytkowników nie wie jak w pełni korzystać z podzielników
oraz nie dostrzega potrzeby stosowania indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania. Podjęcie wszelkich czynności mających polepszyć dany stan sytuacji należy uznać za słuszne.
Jedną z możliwości jest wprowadzenie jednoznacznej klasyfikacji i oceny wskazań jakie
oferują dane modele podzielników. Lokatorzy otrzymują sposobność powiększenia zasobów
swojej wiedzy oraz kompleksowego porównania poszczególnych podzielników. Ocena oferowanych wskazań, może posłużyć za dodatkowy parametr wyboru (np. w postępowaniu
przetargowym) określany w sposób jednoznaczny. Odpowiednia kampania informacyjna
zwiększy zakres stosowania przyrządów pomiarowych.
Logiczna analiza związków pomiędzy informacjami o wartościach zarejestrowanych wskazań, prowadzi do optymalniejszego ich wykorzystania w rozliczeniu. Zachodzi sposobność
uzyskania informacji, których poprzez indywidualne rozpatrywanie wskazań nie można
otrzymać.
Nawet podzielnik z szeregiem istotnych rejestrowanych wartości nie gwarantuje poprawnego
rozliczenia, jeżeli system stosowany do rozliczeń kosztów ogrzewania nie uwzględnia pol-
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skich warunków (np. budowlanych, meteorologicznych). Jedynie prawidłowy podzielnik
i system dostosowany do polskich wymogów umożliwia rzetelny rozdział kosztów ogrzewania.
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Badanie energetycznoemisyjne kotła wsadowego
opalanego słomą
Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk

1. Wstęp
Biomasa stanowi główne źródło energii odnawialnej w Polsce, znajdując zastosowanie
w energetyce cieplnej i zawodowej. Główne źródła biomasy to leśnictwo, rolnictwo oraz
uprawy energetyczne. Polskie rolnictwo produkuje ok. 25 mln ton słomy rocznie, z czego
szacunkowo ok. 10 mln ton może zostać wykorzystane do celów energetycznych [1]. Taka
ilość słomy może zastąpić około 7 mln ton węgla zużywanego rocznie w polskiej energetyce.
Co istotne, efektywne wykorzystanie słomy w energetyce wiążę się z problemami natury
technologicznej i ekonomicznej. Niejednorodna struktura a także zmienne właściwości energetyczne sprawiają. że jest to paliwo uciążliwe zarówno na etapie przechowywania, jak
i obróbki przed spaleniem. Stosunkowo niska wartość opałowa odniesiona do jednostki objętości sprawia, że transport słomy na odległości powyżej 50km staje się nieopłacalny. Dlatego
też zasadne jest wykorzystywanie tego paliwa w kotłach małej mocy, budowanych głównie
w miejscu, gdzie istnieje duża nadwyżka słomy. Najlepszym przykładem jest ogrzewanie
gospodarstw rolniczych, gdzie pozyskanie energii ze słomy może znacząco zmniejszyć koszt
wytworzenia jednostki ciepła. Bardzo istotnym aspektem z punktu widzenia inwestora jest
możliwość spalania słomy w formie niewymagającej energochłonnego przetworzenia. Sprawia to, że dużą popularnością cieszą się kotły wsadowe, gdzie paliwem są całe bele. Prosta
konstrukcja kotła postrzegana jako jedna z zalet, prowadzi jednak do szeregu problemów
natury emisyjnej. Szczególnie wysoka jest emisja tlenku węgla i pyłu zawieszonego. Okresowość załadunku paliwa powoduje naturalną zmianę przebiegu procesu spalania w czasie
wypalania ładunku słomy. Jedną z metod ograniczenia problemów związanych z niską
sprawnością tego typu kotłów i wysokimi emisjami substancji szkodliwych jest stosowanie
nowatorskich algorytmów sterowania, pozwalających na właściwy dobór strumienia powietrza do spalania zapewniającego korzystną energetycznie i emisyjnie pracę kotła. Wymaga to
poznania podstawowych zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami energetycznoemisyjnymi, w celu określenia optymalnych parametrów pracy jednostki.

1.1. Słoma jako paliwo
Wykorzystanie słomy w energetyce jest sporym wyzwaniem dla konstruktorów kotłów.
Słoma będąca paliwem nienormatywnym wymaga technologii, która sprosta sezonowym
zmianom w składzie paliwa czy też wartości opałowej, co ma kluczowe znaczenie w przypadku spalania w niskoprzetworzonej formie jaką są bele. Proces spalania słomy składa się
zwykle z czterech etapów [2]. W pierwszym następuje odparowanie wody, po czym ma
miejsce proces odgazowania (pirolizy), w którym uwalniane są związki lotne. Powstały gaz
zawiera głównie tlenek węgla, wodór, metan oraz dwutlenek węgla, a udziały poszczególnych związków w dużej mierze zależą od temperatury do jakiej nagrzewa się paliwo. Następną fazą jest spalanie, gdzie w obecności odpowiedniej ilości powietrza gazy spalane są
do dwutlenku węgla i wody. W przypadku niewystarczającej ilości powietrza mogą powstawać związki organiczne, smoły oraz tlenek węgla. Czwarty etap to dopalenie koksiku, czyli
pozostałego węgla związanego z materią mineralną paliwa.
Wysoka zawartość części lotnych (tabela 1.1) w porównaniu do węgla, wpływa na kinetykę
procesu spalania wymuszając stosowanie odpowiednich algorytmów sterowania, gdyż paliwo bardzo intensywnie reaguje na zmiany w ilości dostarczanego powietrza.
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Tabela 1.1 Zestawienie podstawowych właściwości słomy oraz węgla [3]
Parametr

Symbol Jedn. Pszeniczna

Żytnia

Rzepakowa

Węgiel

Wilgoć całkowita

Wt

%

12,6

11,1

13,0

10,1

Wilgoć analityczna

Wa

%

5,2

4,6

5,8

4,0

Popiół

Ap

%

2,7

3,8

4,3

2,8

Części palne

Vp

%

96,8

95,9

95,4

93,2

Części lotne

Va

%

79,6

78,5

76,5

31,1

Węgiel

C

%

43,38

46,36

45,80

82,53

Wodór

H

%

5,22

5,54

5,46

4,61

Siarka całkowita

S

%

0,05

0,07

0,19

0,30

Azot

N

%

0,44

0,58

0,86

1,34

Ciepło spalania

Wg

17 438

17 555

16 843

28 889

Wartość opałowa

Wd

kJ/k
g
kJ/k
g

15 641

15 737

14 718

27 787

Kolejnym ważnym problemem jest szlakowanie popiołu powodowane wysoką zawartością
korozjogennych związków alkalicznych, co jest szczególnie uciążliwe w kotłach z rusztem
ruchomym oraz w kotłach dużej mocy. W przypadku kotłów wsadowych elementy komory
dopalającej, gdzie panują najwyższe temperatury (ok. 800-900°C), osłonięte są warstwą
ceramiczną, natomiast w części wymiennikowej temperatura jest już niższa (ok. 600°C),
sprawiając, że korozja nie jest już tak intensywna [4].

1.2. Kotły wsadowe opalane słomą
Słoma do celów energetycznych wykorzystywana jest od ponad 30 lat w wielu krajach.
Główne zainteresowanie rozwojem technik spalania tego typu biomasy obserwuje się
w krajach, gdzie zasoby paliw konwencjonalnych nie są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na energię. W Danii, która przoduje w energetycznym wykorzystaniu słomy,
rocznie do tych celów zużywane jest ok. 1,5 mln ton słomy (ok. 22PJ energii), z czego ok.
330 tys. ton spalane jest w kotłach przy gospodarstwach, w których instalowane są głównie
kotły wsadowe [5]. Większość tego typu konstrukcji zbudowana jest z dwóch komór.
W głównej komorze, gdzie ładowane są bele, następuje odgazowanie i wstępne spalanie,
w drugiej następuje dopalenie części palnych (rysunek 1.1). Powietrze wprowadzane do
kotła przez dysze w ściance tylnej, rozdzielane jest na tzw. „sercu” na dwie strugi. Pierwsza jako powietrze pierwotne - trafia do komory głównej, druga - jako wtórne - służy dopaleniu
pozostałości palnych w spalinach [6]. Prosta konstrukcja takich kotłów, a co za tym idzie
łatwa eksploatacja sprawia, że takie kotły są coraz popularniejsze wśród rolników w naszym
kraju, gdzie z powodzeniem stosowane są do ogrzewania gospodarstwa, a także do suszenia
ziarna. Prymitywny sposób rozdziału powietrza wpływa na wysoką emisję tlenku węgla,
która w pierwszych kotłach sięgała nawet 1% [6], a obecnie kształtuje się średnio na poziomie ok. 2500-3000 ppm. [7]. Progres w obniżaniu emisji spowodowany jest głównie przez
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zastosowanie dodatkowych dysz powietrza wtórnego, których umiejscowienie w wielu przypadkach nie jest poparte badaniami naukowymi. W badanym kotle, dysze powietrza wtórnego umiejscowione były nad dyszami powietrza pierwotnego na tyle wysoko, by powietrze
nie trafiało do komory głównej. Co istotne powietrze do obu zestawu dysz tłoczone jest
przez ten sam wentylator, nie ma zatem możliwości rozdzielnego regulowania ilości powietrza dostarczanego do kolektorów.

Rys. 1.1 Schemat kotła wsadowego opalanego słomą gdzie: 1 komora główna, do której
ładuje się paliwo, 2 komora dopalająca, 3 wymiennik ciepła, 4 czopuch, 5 wentylator powietrza pierwotnego i wtórnego

2. Metodyka badań
2.1. Opis stanowiska
Badania prowadzono z wykorzystaniem kotła wsadowego RM-30 o mocy nominalnej
100kW, zainstalowanego w kotłowni doświadczalnej firmy MetalERG w Oławie. Kocioł
opalany jest belami słomy o wymiarach 40x40x90 cm w ilości 6 sztuk na wsad. W wersji
komercyjnej kocioł wyposażony jest w jeden wentylator, który zasila dwa kolektory - powietrza pierwotnego i wtórnego. Wydajność wentylatora regulowana jest przy pomocy przepustnicy, sprzężonej z układem sterowania firmy Skeletek. Podobnie jak w większości układów, algorytm ustala ilość powietrza dostarczanego do komory na podstawie temperatury
w czopuchu kotła.
Do celów badawczych zostały przeprowadzone liczne modyfikacje umożliwiające optymalizację procesu spalania pod względem emisji tlenku węgla oraz stężenia tlenu w spalinach.
Główny nacisk został położony na zmiany w dystrybucji powietrza wtórnego. W bocznej
ściance komory dopalającej zostały umieszczone dodatkowe dysze (po jednej w dolnej części komory). Zastosowanie dwóch wentylatorów pozwoliło na dokładne określenie ilości
powietrza pierwotnego i wtórnego.
Przed czopuchem kotła został zamontowany wymiennik ciepła, służący rekuperacji ciepła ze
spalin w celu podgrzania powietrza wtórnego. W sekcjach nieosłoniętych płaszczem wodnym zostały wykonane otwory, służące monitorowaniu temperatury w poszczególnych sekcjach kotła.
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Rys. 2.1. Zarys opomiarowania stanowiska badawczego: P1 pomiar nadciśnienia w kolektorze i ciśnienia dynamicznego w kanale powietrza pierwotnego, P2 pomiar nadciśnienia
w kolektorze i ciśnienia dynamicznego w kanale powietrza wtórnego, T1 pomiar temperatury wody zasilającej, T2 pomiar temperatury wody wychodzącej z kotła, T3 pomiar temperatury spalin przed płomieniówkami, T4 pomiar temperatury w czopuchu kotła F1 pomiar
przepływu wody zasilającej. F2 pomiar strumienia przepływu spalin, A1 analiza składu gazu
[CO][O2][NO][CO2]

Rys. 2.2. Stanowisko pomiarowe z podstawowymi urządzeniami: 1 Kocioł 100kW, Agilent
Datalogger, 3 Sterownik fabryczny Skeletek, 4 Układ do analizy gazów, analizator land
Lancom III i kondycjoner spalin firmy Madur, 5 Przepustnica skalowalna firmy Joventa
W badaniach wykorzystano urządzenia pomiarowe ujęte w tabeli 2.1 oraz częściowo przedstawione na rysunku 2.2. Dobór aparatury został dokonany w taki sposób, aby mógł być
wykorzystany w planowanych w następnej fazie badaniach energetyczno-emisyjnych wg
norm PN-EN 303-5:2012 oraz BS 845-1:1987.
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Tabela 2.1 Zestawienie urządzeń wykorzystywanych w trakcie pomiarów
Producent

Parametr

Model

Zakres

mierzony w kanale spalinowym
pomiaru
Pomiar ciśnienia dynamicznego
Testo

Ciśnienie

odczytu

±1000Pa

1Pa

do 1200°C

0,1°C

±100Pa

1Pa

O2

0-25%

0,01%

CO

0-10%

1ppm

NO

0-5000ppm

1ppm

do 1200°C

0,1°C

125°C

0,1°C

Temperatura
Kimo

Dokładność

Ciśnienie
Pomiar składu spalin

Land

Lancom III

Pomiar temperatury gazów / spalin
Czaki

Termopara K

Temperatura

Pomiar parametrów wody grzewczej
Czujnik RTD

Temperatura

Wodomierz

Objętość wody

-

0,0001m3

Akwizycja danych
Agilent

Zależnie od podłączonych czujników

2.2. Opis badań
W pracy skupiono się na dwóch głównych obszarach badawczych - dystrybucji powietrza
wtórnego oraz algorytmie sterowania. Wstępne oględziny układu sterującego pracą kotła
wymusiły zastosowanie odrębnego urządzenia kontrolno-pomiarowego firmy Advantech
wraz z autorskim algorytmem sterowania. Podyktowane to zostało brakiem niezbędnej dokumentacji technicznej urządzenia, uniemożliwiając tym samym wprowadzenie odpowiednich modyfikacji parametrów sterujących pracą kotła. Badania podzielono na trzy etapy.
W pierwszym przeprowadzono testy na kotle w konfiguracji komercyjnej, mające na celu
określenie podstawowych wskaźników emisyjnych kotła.
W następnym etapie prace skupiły się na określeniu zależności pomocniczych, które są kluczowe przy tworzeniu odpowiedniego algorytmu sterowania pracą kotła. W głównej mierze
skupiono się na możliwości określenia stężenia tlenu w spalinach metodami innymi niż sonda lambda. Analiza literaturowa wykazała, że istnieje możliwość skorelowania stężenia tlenu
w spalinach z ich temperaturą [8]. Zależności określone na podstawie badań, zostały zastosowane w algorytmie sterowania pracą kotła.
Przed każdym testem kocioł był wstępnie wygrzewany przez okres około 2h. Załadunek
komory kotła odbywał się ręcznie. Następnie wsad był odpalany przez odpowiednio do tego
przystosowany otwór w ściance bocznej. Za początek testu (rozpoczęcie pomiarów) uznawano moment uruchomienia wentylatorów, który następował z około minutowym opóźnie-
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niem. Przez cały okres trwania testu wyniki były zapisywane w odstępie 10 sekundowym, co
ma na celu odwzorowanie dokładnego przebiegu poszczególnych mierzonych parametrów.
Pomiary zakończono w momencie, gdy stężenie tlenu w spalinach przekroczyło 17% oraz
temperatura spalin przed wymiennikami była niższa od 200°C. Taki dobór parametrów końca testu podyktowany był faktem, że w tej części pracy, skupiono się tylko na procesie spalania, a ponadto chciano uniknąć zbytniego wychłodzenia komory kotła. Test obejmował 1
wsad, co związane było z koniecznością określenia słuszności poszczególnych modyfikacji i
przygotowania jednostki do przyszłych badań energetyczno-emisyjnych, zgodnych z obowiązującymi normami (PN-EN 303-5:2012). Jako paliwo wykorzystano słomę pszeniczną z
tegorocznego zbioru, w formie beli prostopadłościennych, dostarczoną przez producenta
kotła. Analiza podstawowych parametrów została przedstawiona tabeli 2.2.
Na obecnym etapie badań, nie było możliwe opracowanie pełnego algorytmu sterowania
pracą obu wentylatorów, dlatego też regulowano jedynie wydajność powietrza pierwotnego.
Wentylator powietrza wtórnego działał z 50% wydajnością.
Tabela 2.2 Analiza techniczna i elementarna słomy stosowanej podczas badań
Parametr

Wymiar

Wartość

Wd

kJ/kg

13 998

Wilgoć

Wt

%

11,86

Popiół

Ap

%

5,74

Części lotne

Va

%

69,9

Węgiel

C

%

43,2

Wodór

H

%

5,2

Siarka

S

%

0,08

Azot

N

%

0,5

Tlen

O

%

33,3

Analiza techniczna
(stan roboczy)

Wartość opałowa

Oznaczenie

Wyniki analizy spalin zostały przeliczone na tlen odniesienia 10%, zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 303-5:2012. Wartości przedstawione w tabelach emisyjnych (w tym wartości
przeliczane) są wartościami średnimi z całego testu. Emisje były przeliczane zgodnie z poziomem tlenu w momencie pomiaru, następnie wyliczona została wartość średnia.
3. Wyniki

3.1 Test na konfiguracji seryjnej kotła
Kocioł we wstępnych badaniach był ładowany 6 belami układanymi w 2 rzędach. Z racji
tego, że czas wypalania się jednego wsadu to około 50 minut, postanowiono zmniejszyć
wsad do 3 beli. Podstawą do takich działań była konieczność uzyskania możliwie jak najwyższej stabilności procesu, gdyż jak wynikało z badań wstępnych, pierwsza warstwa słomy
spalała się przy stabilnej emisji. W celu uniknięcia kosztownej przeróbki kotła, postanowiono zastosować wyjmowaną przegrodę z materiału ogniotrwałego, która zmniejszy objętość
komory głównej. Pozwoliło to uzyskać warunki porównywalne do tych, jakie otrzymano by
po przebudowie komory.
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Analizując wykres przebiegu zmian emisji tlenku węgla (rysunek 3.1), dostrzec można swoistą dwuetapowość procesu. W pierwszych 20 minutach emisja tlenku węgla była na stosunkowo niskim poziomie, po tym czasie nastąpiła widoczna zmiana charakterystyki emisji
z kotła, objawiająca się zwiększeniem stężenia CO w spalinach. Warto podkreślić, że temperatury spalin przed wymiennikiem oraz w czopuchu (rysunek 3.2) nie zmieniały się znacznie,
co świadczy o znikomym wpływie tych parametrów na emisję tlenku węgla. Na tym etapie
badań bardzo trudno określić jednoznacznie przyczynę takich zmian, dlatego też będzie to
przedmiotem oddzielnych badań.
Pozostałe wyniki prezentowane są dla takiej właśnie konfiguracji.

Rys. 3.1 Wykres zmian emisji CO w czasie trwania testu
Tabela 3.1 Zestawienie emisji uśrednionych
Emisje
Parametr

Jednostka

Wartość

CO

ppm

1865

CO2

%

2,68

NO

ppm

48

O2

%

16,8

Tsp

°C

353,00

Wielkości mierzone

Wskaźniki przeliczone
CO
CO2
NO
CO
CO2
NO

mg/m3n
3

g/m

2331
52,72

n
3

mg/m

n

3

mg/m n (przy 10% O2)
3

g/m n (przy 10% O2)
3

mg/m n (przy 10% O2)

36
7520
176
122
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Rys. 3.2. Wykres zmian temperatury spalin w trakcie testu

3.2 Zależności pomocnicze
Bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia emisji, jest odpowiednie stężenie tlenu
w spalinach. Badania wstępne wykazały, że kocioł pracuje optymalnie przy zawartości tlenu
w przedziale 9-11%. Najtańszą metodą pomiaru tlenu w spalinach jest stosowanie sondy
lambda, jednakże jest to nadal kosztowne urządzenie, dodatkowo bardzo wrażliwe na obecność pyłu w spalinach. Temperatura spalin w wielu przypadkach wykazuje dość dobrą korelację ze stężeniem tlenu w spalinach, co wynika z faktu, że dla danego paliwa zarówno temperatura adiabatyczna spalania, jak i zawartość tlenu w spalinach, są jednoznacznymi funkcjami stosunku nadmiaru powietrza. W tym celu konieczne było określenie opóźnienia,
z jakim spaliny docierają do analizatora. Opóźnienie to wyniosło 20 sekund.
Jak ilustruje wykres na rysunku 3.3, w przypadku badanego kotła taka zależność jest wyraźnie widoczna. Otrzymany współczynnik korelacji wynosił 0,89, który został wyznaczony na
podstawie wartości z całego testu, przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Pozwoliło to na
określenie optymalnej temperatury pracy kotła, która została bezpośrednio wyznaczona przy
pomocy wykresu na rysunku 3.4.
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Rys. 3.3. Wykres zmiany temperatury spalin oraz stężenia tlenu w spalinach
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Rys. 3.4. Wykres zależności temperatury spalin od stężenia tlenu
Dla ustalonego stężenia tlenu w spalinach wynoszącego 10%, temperatura na nawrocie spalin powinna wynosić ok. 500°C i taka też wartość została przyjęta w dalszych testach. Temperatura do której porównano stężenie tlenu została zmierzona tuż przed wlotem na płomieniówki kotła (punkt T3, rysunek 2.1). Optymalne dobranie temperatury jest kluczowe, gdyż
kocioł tego typu powinien pracować na mocy znamionowej - zmniejszenie mocy powoduje
pogorszenie emisji. Warto zaznaczyć, że im niższe stężenie tlenu w spalinach, tym większa
odchyłka w wartości temperatury. Jednakże dalsze testy potwierdziły słuszność przyjętej
metodyki wyznaczania optymalnego punktu pracy kotła.
Istotnym czynnikiem, który został również zbadany, była możliwość sterowania temperaturą
spalin w czopuchu, jednakże wyniki przedstawione na rysunkach 3.5 i 3.6 pokazują, że ustalenie optymalnego punktu pracy jest dużo trudniejsze, niż w przypadku pomiaru temperatury
przed wymiennikami, co związane jest z dużo mniejszym kątem nachylenia prostej (lub
zakresu temperatur).
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Rys. 3.5. Wykres przebiegu temperatury spalin w czopuchu oraz stężenia tlenu
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Rys. 3.6. Wykres zależności temperatury spalin w czopuchu od stężenia tlenu
Warto jednak podkreślić, że punkt optymalnej pracy będzie zależny od wielu czynników,
takich jak moc kotła (wydajność paleniska) czy rodzaj paliwa i winien być ustalany indywidualnie dla każdej instalacji.
Kolejną zależnością, którą zbadano, była korelacja wydajności wentylatora z nadciśnieniem
w kolektorze przed dyszami, tak powietrza pierwotnego jak i wtórnego. Niższe nadciśnienie
oraz wyższa wydajność (prędkość w kanale dolotowym), wynika głównie z faktu większej
ilości dysz powietrza wtórnego, a co za tym idzie mniejszych oporów przepływu. Co istotne
podobieństwo przebiegów sprawia, że w obu przypadkach zależność wydajności wentylatorów w funkcji nadciśnienia może zostać uproszczona do funkcji wielomianu drugiego stopnia lub nawet linii prostej (rysunek 3.9).
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Rys. 3.7. Wykres zależności wydajności oraz nadciśnienia w kolektorze powietrza pierwotnego, w zależności od stopnia otwarcia przepustnicy
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Rys. 3.8. Wykres zależności wydajności oraz nadciśnienia w kolektorze powietrza wtórnego,
w zależności od stopnia otwarcia przepustnicy
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Rys. 3.9. Wykres zależności wydajności wentylatora od nadciśnienia w kolektorze powietrza
pierwotnego i wtórnego

3.3. Test z zastosowaniem autorskiego algorytmu sterowania powietrzem pierwotnym
W przeprowadzonym teście zastosowano autorski algorytm sterowania wydajnością wentylatora powietrza pierwotnego, w którym parametrem sterującym była temperatura spalin
przed wymiennikiem kotła. Powietrze wtórne z racji opracowywania odpowiedniego algorytmu zostało ustalone na poziomie 50% wydajności wentylatora.
Na wykresie temperatury (rysunek 3.11) można zaobserwować sinusoidalną tendencję przebiegu zmian temperatury, co jest spowodowane zastosowanym algorytmem oraz bardzo
szybką reakcją w intensywności procesów spalania, w zależności od ilości dostarczanego
powietrza. Dalsze prace nad algorytmem skupią się na dystrybucji powietrza wtórnego i tym
samym stabilizacji temperatury oraz bezpośrednio stężenia tlenu w spalinach.
Przedstawione wyniki emisyjne wskazują na wyraźne zmniejszenie szczególnie emisji tlenku
węgla. Należy jednak nadmienić, że wartości średnie w przypadku pierwszego testu odnoszą
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się do wsadu 6 beli, tak więc bardzo istotne jest porównanie wskaźników emisyjnych z odpowiedniego czasu testu. Ważnym jest, że udało się uzyskać okres stabilnej emisji tlenku
węgla. Na rysunku 3.12 porównano reprezentatywne okresy spalania przy pełnym i zmniejszonym o połowę wsadzie. Zaobserwować można wyraźne zmniejszenie emisji tlenku węgla, co jest zgodne z przewidywanymi efektami wprowadzonych zmian.
Tabela 3.2. Uśrednione wartości emisyjne
Emisje
Parametr

Jednostka

Wartość

CO

ppm

1073

CO2

%

8,56

NO

ppm

185

O2

%

10,9

Tsp

°C

519,5

Wielkości mierzone

Wskaźniki przeliczone
CO
CO2
NO
CO
CO2
NO

mg/m3n
3

g/m

1342
168,14

n
3

mg/m

n

3

mg/m n (przy 10% O2)
3

g/m n (przy 10% O2)
3

mg/m n (przy 10% O2)

Rys. 3.10. Wykres zmiany stężenia CO w trakcie testu
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Rys. 3.11. Wykres zmiany temperatury spalin przed płomieniówkami i w czopuchu kotła

5
Rys. 3.12. Porównanie zmian emisji CO dla kotła przed i po zastosowaniu zmian
Wyniki emisyjne wskazują także na poprawność zastosowanej metody określania stężenia
tlenu na podstawie temperatury spalin, która wymaga jednak dalszej weryfikacji.

3. Podsumowanie
W publikacji przedstawiono wyniki badań na kotle wsadowym opalanym słomą o mocy
100kW. Badania skupiły się głównie na ograniczeniu emisji tlenku węgla, określeniu wielkości pomocniczych niezbędnych do opracowania algorytmu sterowania kotłem.
Badania wykazały możliwość określenia stężenia tlenu w spalinach przy pomocy pomiaru
temperatury spalin. Pozwala to ustabilizować stężenie tlenu w spalinach na żądanym poziomie, bez konieczności stosowania dużo bardziej skomplikowanych i zawodnych metod, jak
np. sonda lambda. Przedstawiono wyniki wstępnych badań obrazujące poprawność zastosowanej metody, za pomocą autorskiego algorytmu sterowania pracą wentylatora. Kolejnym
bardzo istotnym czynnikiem przy budowie algorytmu jest możliwość określenia wydajności
wentylatora. W tym celu wykorzystano pomiar nadciśnienia w kolektorze przed dyszami,
odpowiadającymi za dystrybucję powietrza wewnątrz komory. Powyższe zależności zostaną
wykorzystane przy usprawnianiu algorytmu sterowania kotłów wsadowych.
W badaniach przedstawiono również wpływ zastosowania dwóch wentylatorów oraz dodatkowych dysz powietrza wtórnego na emisję tlenku węgla. Zaobserwowano znaczną popra-
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wę, która mogła wynikać także ze zmniejszenia wsadu, dlatego wpływ zmniejszenia wsadu
musi zostać przeanalizowany i potwierdzony oddzielnymi badaniami.
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Porównanie i analiza produktów pirolizy biomasy
w różnych warunkach prowadzenia procesu
Dariusz Kardaś, Paweł Kazimierski, Marek Klein, Jacek Kluska

1. Wstęp
Wykorzystywanie do celów energetycznych jedynie lub w znacznej większości paliw kopalnych, nie gwarantuje bezpieczeństwa z powodu braku realnej alternatywy oraz zmniejszających się ich zasobów. Ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie nowych źródeł energii –
zielonych, odnawialnych, bezpiecznych oraz społecznie akceptowalnych. Taką alternatywą
może być wykorzystanie drewna, jako surowca do pirolizy. Jest to proces rozkładu termicznego powodowany poddawaniem substancji działaniu wysokiej temperatury, bez kontaktu z
tlenem i innymi czynnikami utleniającymi. W zależności od szybkości nagrzewania wsadu,
temperatury pracy reaktora oraz czasu przebywania w nim par, możliwe jest ukierunkowanie
procesu na otrzymywanie jednego z trzech preferowanych produktów - gazu, oleju lub karbonizatu - w zwiększonej ilości. Drewno jako surowiec energetyczny wykorzystywane było
przez człowieka od początku jego istnienia, jest to odnawialne i powszechnie występujące
źródło energii. Biomasa pod różnymi postaciami, w wielu gałęziach przemysłu często jest
odpadem. W większości regionów Polski potencjał biomasy jest duży. Jedną z postaci biomasy jest rozdrobnione drewno – zrębki i trociny, których dotyczy poniższa praca. Zrębki,
wióry, trociny powstają w znaczących ilościach podczas pozyskania drewna, jego obróbki
tartacznej, a także w kolejnych etapach obróbki zależnych od docelowego wykorzystania
drewna. Szczególnie atrakcyjną metodą obróbki drewna do celów paliwowo-energetycznych
wydaje się być piroliza, w wyniku której powstają produkty łatwe do transportu oraz spalania w silnikach. Produkty pirolizy, takie jak olej czy karbonizat, charakteryzują się większą
koncentracją energii w jednostce masy, niż biomasa nieprzetworzona, co daje większe możliwości ich ekonomicznego transportu. Ponadto karbonizat otrzymany w procesie pirolizy
wydaje się być dobrym substratem do współspalania z węglem dzięki podobnym do węgla
właściwościom energetycznym.
Celem prowadzonych badań było porównanie produktów pirolizy, powstałych w wyniku
eksperymentów różniących się szybkością nagrzewania substratów oraz ciśnieniem, pod
jakim prowadzony był proces. Eksperymenty prowadzono głównie na zrębkach sosnowych,
jednakże, w celu porównania otrzymanych produktów, użyto także innych gatunków drewna
takich jak dąb oraz wierzba. W porównaniu uwzględniono otrzymane masy karbonizatu,
frakcji ciekłej i objętości otrzymanego gazu. Porównano także wartości opałowe otrzymanych karbonizatów i gazów. Pierwszym etapem badań było zbadanie podstawowych parametrów fizykochemicznych substratów użytych w eksperymentach, takich jak skład pierwiastkowy, zawartość wilgoci oraz wartość opałowa. Przeprowadzono także pirolizę przy pomocy
termograwimetru oraz analizę powstających produktów z wykorzystaniem podczerwieni.
Głównym etapem badań było przeprowadzenie eksperymentów w reaktorze pirolitycznym,
dla wytworzenia wszystkich frakcji powstałyche podczas dekompozycji biomasy w celu ich
dalszej analizy.

2. Metodyka badawcza
2.1. Instalacja do pirolizy
Eksperymenty wykonano w instalacji (rysunek 2.1), której głównym elementem jest wysokotemperaturowy reaktor. Jest on wyposażony w grzałkę o mocy 1000W podłączoną do
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panelu sterowania z termostatem oraz dwiema termoparami – jedną w złożu, drugą w ściance
reaktora. Maksymalna temperatura pracy to 550ºC, zakres ciśnień pracy od 1 bara podciśnienia (z zastosowaniem pompy próżniowej), do 30 barów nadciśnienia (regulacja temperaturą
gazów w reaktorze). Wylot reaktora połączony jest bezpośrednio z chłodnicą gazów opuszczających reaktor, następnie miernikiem ciśnienia oraz z zaworem bezpieczeństwa. Za układem chłodzenia podłączono dwie płuczki - pierwszą pustą, służącą do zbierania frakcji ciekłej, drugą wypełnioną węglem aktywnym w celu adsorpcji pary wodnej oraz nieskondensowanych w pierwszej płuczce lekkich frakcji organicznych. Na końcu układu poboru próbek gazowych znajdował się worek do pobierania gazu w celu jego dalszej analizy chromatograficznej. Próbki ciekłe otrzymano poprzez kondensację par w temperaturze pokojowej w
spirali chłodzącej oraz w pierwszej płuczce. Po zakończeniu eksperymentu ważono powstałą
frakcję ciekłą oraz karbonizat. Eksperyment prowadzono w czterech wariantach:
1. Reaktor nagrzewano od temperatury pokojowej do 500°C, eksperyment charakteryzował
się wolnym nagrzewaniem substratu, około 5°C/min. Dla uproszczenia zwany jest w dalszej części opracowania pirolizą zwykłą.
2. Substrat załadowywano do reaktora nagrzanego do 500°C, co skutkowało szybkim nagrzewaniem się wsadu – około 100°C/min. Proces ten określany jest w opracowaniu pirolizą szybką.
3. Biomasę nagrzewano od temperatury pokojowej do 500°C w warunkach obniżonego
ciśnienia, uzyskanego poprzez zastosowanie pompy próżniowej w miejscu worka tedlarowego.
4. Biomasę nagrzewano od temperatury pokojowej do 500ºC bez odbioru gazu do uzyskania ciśnień w zakresie 0,9-1,1 MPa, które utrzymywano do końca trwania eksperymentu.

Rys. 2.1. Schemat instalacji do pirolizy

2.2. Analiza składu pierwiastkowego
Pierwszym etapem badań, była charakterystyka użytych w doświadczeniach substratów:
drewna sosnowego, dębowego oraz wierzbowego. Zawartość węgla jak i wodoru dla róż-
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nych typów biomasy była podobna (Tabela 2.1). Drewno sosnowe zawierało zdecydowanie
mniej azotu (0,14%) niż drewno liściaste.
Tabela 2.1. Skład pierwiastkowy materiału wsadowego w stanie roboczym
N [%]

C [%]

H [%]

Dąb

1,73

45,47

6,24

Wierzba

1,53

44,46

6,14

Sosna

0,14

46,17

5,95

2.3. Analiza termograwimetryczna
W celu sprawdzenia optymalnych warunków prowadzenia pirolizy wykonano pomiary termograwimetryczne próbki biomasy. Do tego celu użyto termograwimetru firmy TA Instruments model Q600. Analizę wykonano przy stałej szybkości nagrzewania równej 5°C/min
oraz 100°C/min, w atmosferze azotu (przepływ przez piec 100ml/min). Wyniki pirolizy
prowadzonej w termograwimetrze przedstawiono na rysunku 2.2. W interesującym pod kątem pirolizy zakresie temperatury, czyli do 500°C, dekompozycji z przekształceniem w produkty gazowe i ciekłe uległo ponad 75% wsadu. Szybkość nagrzewania była tak dobrana,
aby nie odbiegała znacząco od średniej wartości prędkości nagrzewania reaktora. Dla nagrzewania szybkiego ubytek masy zachodził w nieznacznie wyższych temperaturach niż dla
nagrzewania wolnego. Przy wolnym nagrzewaniu piroliza zachodzi w węższym przedziale
temperatur, a pochodna masy po temperaturze osiąga większe wartości.

Rys. 2.2 Wyniki pirolizy w termograwimetrze dla nagrzewania biomasy z szybkością
5ºC/min oraz 100ºC/min

2.4. Pomiary wilgotności
Wilgotność surowca użytego do badań ma wpływ na masy poszczególnych frakcji otrzymanych w wyniku eksperymentów. Wilgotność wpływa najbardziej na masę otrzymanej frakcji
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ciekłej, ponieważ w jej skład wchodzi woda odparowywana z drewna w pierwszej fazie
eksperymentu. Zawartość wilgoci w surowcu przedstawiono w Tabeli 2.2.
Tabela 2.2 Wilgotność surowców użytych w eksperymentach

Wilgotność [%]

Dąb

Wierzba

Sosna

4,9

6,8

7,5

2.5. Analiza chromatograficzna
W eksperymentach z użyciem reaktora pirolitycznego produkty gazowe pobierane był do
worków tedlarowych o pojemności 3 dm3. Poprzez pobranie większej ilości gazu następowało uśrednienie jego składu. Przed dostaniem się do worka gaz był częściowo oczyszczany
przy pomocy systemu płuczek. Następnie gaz z worka podawany był do chromatografu gazowego, gdzie gaz dostarczany był do pętli dozującej i dalej na kolumnę chromatograficzną,
służącą do rozdziału poszczególnych gazów. Do analizy użyto chromatograf gazowy firmy
SRI model 310. Wyposażony w kolumnę pakowaną: ShinCarbon ST 80-100, o długość 2m
i średnicy 2mm. Gazem nośnym był argon, objętość dozowanej próbki wynosiła 1 ml.

3. Wyniki
Masy karbonizatu, frakcji ciekłej oraz masy gazu zostały zestawione dla poszczególnych
typów pirolizy (rysunek 3.3). Najwięcej frakcji ciekłej otrzymano w wyniku pirolizy ciśnieniowej oraz w wyniku pirolizy szybkiej. Najwięcej gazu pirolitycznego otrzymano podczas
pirolizy szybkiej, zaś karbonizatu podczas pirolizy zwykłej. Piroliza ciśnieniowa charakteryzowała się najmniejszą masą otrzymanego gazu.

Rys. 3.3. Zestawienie mas poszczególnych frakcji dla różnych typów pirolizy sosny
Gaz otrzymany w wyniku pirolizy składał się głównie z CO2, CH4, CO, H2 oraz lekkich
krótkołańcuchowych alkanów, które nie były oznaczane podczas analizy chromatograficznej.
Ponadto w mieszaninie poddanej analizie znajdował się azot i tlen, pochodzący z powietrza
wypełniającego instalację przed eksperymentem. Spośród otrzymanych gazów palnymi są
CH4, CO oraz H2. Ich zawartości procentowe w mieszanie dla poszczególnych typów pirolizy przedstawiono na rysunku 3.4.
Na podstawie składu gazu obliczono oraz zestawiono (Rysunek 3.5) średnią wartość opałową gazu dla całego procesu (na podstawie uśrednionych składów wszystkich próbek pobranych podczas eksperymentu), dla poszczególnych typów pirolizy. W wyniku pirolizy ciśnie-
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niowej otrzymano gaz o najniższej wartości opałowej, co wynikało z niskiej zawartości CO
oraz CH4.

Rys. 3.4. Średnia zawartość procentowa gazów palnych otrzymanych w poszczególnych
typach pirolizy

Rys. 3.5. Zestawienie średniej wartości opałowej gazu otrzymanego w wyniku pirolizy sosny
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Rys. 3.6. Zestawienie pirolizy szybkiej i zwykłej dla różnych typów biomasy
Na podstawie zestawienia wyników (Rysunek 3.6) pirolizy wierzby, sosny oraz dębu, można
zauważyć dużą analogię w otrzymanych masach produktów poszczególnych frakcji dla
drewna różnych gatunków. W wyniku pirolizy szybkiej otrzymano mniej karbonizatu niż
w eksperymentach prowadzonych przy wolniejszym nagrzewaniu reaktora. Zależność ta
wystąpiła dla każdego typu biomasy, podobnie jak otrzymanie większej ilości gazu uzyskanego w wyniku eksperymentów pirolizy szybkiej.

4. Podsumowanie i wnioski
Podczas pirolizy pod zmniejszonym ciśnieniem nie otrzymano większej ilości cieczy niż
podczas pozostałych doświadczeń. Nie potwierdza to tezy przedstawionej w literaturze,
zgodnie z którą podciśnienie w reaktorze prowadzi do szybszego odprowadzenia olejów
z reaktora, co zapobiega ich krakingowi dzięki krótkiemu przebywaniu w wysokiej temperaturze. Wykazano, że najskuteczniejszym sposobem na otrzymanie dużej ilości produktów
ciekłych jest przeprowadzenie pirolizy szybkiej w temperaturze ok. 500°C. Gaz otrzymany
w wyniku pirolizy konwencjonalnej ma większą wartość opałową niż gaz otrzymany w wyniku pirolizy szybkiej oraz ciśnieniowej, co potwierdziło się dla wszystkich typów biomasy.
Rozkład pirolityczny zachodzi najszybciej w temperaturach od 250ºC do około 375ºC
w przypadku pirolizy prowadzonej przy wolnym nagrzewaniu biomasy i 425ºC dla pirolizy
szybkiej. Gaz najbogatszy w składniki palne otrzymujemy w temperaturach od 350ºC. Różnice w otrzymanej masie karbonizatu były zależne w większym stopniu od typu prowadzenia
procesu niż od użytego surowca.

Podziękowania
Praca wykonana w ramach projektu kluczowego pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykad Kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach
energii”, nr. POIG.01.01.02-00-016/0.8.
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Analiza wpływu na środowisko energetycznego
wykorzystania osadów ściekowych
Magdalena Bogacka, Barbara Molisak, Krzysztof Pikoń

1.Wstęp
W pracy poruszone zostały zagadnienia dotyczące termicznej utylizacji osadów ściekowych
w piecach cementowych. Wybór właśnie tej metody zagospodarowania osadów, wiąże się
bezpośrednio z nadmierną ich produkcją, która z roku na rok znacząco wzrasta. Ponadto UE
od roku 2013 bardzo rażąco ogranicza ich składowanie, dotychczas najpopularniejszą
z metod ich utylizacji. Piece obrotowe (cementowe), to nie przypadkowy wybór. Wysoka
temperatura panująca w tych piecach i jej stabilność powoduje całkowity rozkład substancji
organicznych. Poza tym mineralne składniki wytwarzane w trakcie spalania, trwale spiekają
się z klinkierem.
Przemysł cementowy od lat stara się używać coraz więcej paliw alternatywnych w celu
ograniczania ilości zużywanego węgla kamiennego. Dotychczas w Polsce osady ściekowe
były rzadko stosowane, często zaś współspalano paliwo alternatywne o kodzie 191210 lub
rozdrobnione opony. Polskimi liderami w wykorzystaniu osadów ściekowych są cementownie: Chełm i Rudniki należące do firmy CEMEX. W niniejszym opracowaniu obliczono, ile
węgla kamiennego można by zaoszczędzić dzięki współspalanym osadom. Ponadto została
przedstawiona ilość ciepła, którą wytwarzają osady ściekowe używane w Cementowni
Chełm.
Udowodnione zostało, że współwspalane paliwa alternatywne, w znaczących ilościach
zmniejszają emisję pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery. Fakt ten umożliwił obliczenia dotyczące korzyści finansowych z zakupu mniejszych ilości pozwoleń emisyjnych
w skali kraju

2. Regulacje prawne dotyczące osadów ściekowych
Podstawowym aktem prawnym związanym z gospodarką odpadami jest ustawa o odpadach
z dnia 21 kwietnia 2001 roku (Dz.U.07.39.251). Ponadto z aktem tym związane są ściśle
dwa rozporządzenia [10]:
−

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U.01.112.1206),

−

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie odpadów
komunalnych (Dz.U. nr 134,poz 1140 i nr 155, poz 1299).

Bezpośrednio powiązane z komunalnymi osadami ściekowymi są 3 dyrektywy [11]:
−

Dyrektywa 91/271/EEC wraz z jej poprawką – Dyrektywą 98/15/EC, która traktuje
o obowiązku przetwarzania osadów ściekowych,

−

„Dyrektywa osadowa” – 86/278/EEC, nakazująca ograniczenie używania osadów ściekowych w rolnictwie,

−

Dyrektywa 99/31/EC odnośnie składowania odpadów. W treści tej dyrektywy zawarto
zakaz składowania osadów ściekowych o cieple spalania co najmniej 6 MJ/kg. Zakaz
ten obowiązywać będzie od początku roku 2013.
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2.1. Wymogi prawne dotyczące termicznej utylizacji osadów ściekowych
Ustawa o odpadach definiuje termiczne przekształcenie odpadów jako:
a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,
b) inne procesy termicznej przeróbki odpadów (pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy), jeśli substancje powstające w trakcie tych procesów są następnie spalone.
Termiczne przekształcanie osadów ściekowych i idący za tym odzysk energii, cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. Krajowy system zagospodarowania odpadów rejestruje
tendencję wzrostową w ilości ich termicznego przekształcania. Fakt ten wiąże się bezpośrednio z wyżej wymienionymi dyrektywami, a przede wszystkim z ograniczeniem składowania
odpadów.
Termiczna utylizacja oparta jest na prawnych wymogach, które zawierają:
−

zachowanie odpowiednich standardów emisyjnych,

−

określenie niezbędnych parametrów procesowych,

−

ciągły monitoring procesu oraz pomiar emisji zanieczyszczeń.

Wyżej wymienione aspekty można znaleźć w:
−

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.05.260.2181 z późniejszymi zmianami),

−

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań
dotyczących
prowadzenia
procesu
termicznego
przekształcenia
odpadów
(Dz.U.02.37.339 z późniejszymi zmianami),

−

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia wielkości emisji (Dz.U. Nr 283, poz. 2842).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku zawiera:
−

jeśli współspalany odpad jest odpadem niebezpiecznym, a jego moc cieplna przekracza
40% mocy cieplnej instalacji, to standardy emisyjne są identyczne jak dla spalarni odpadów.

−

jeśli zaś współspalany odpad jest inny niż niebezpieczny, np. osad ściekowy, to nie ma
potrzeby stosować się do progu granicznego, ponieważ udział mocy wprowadzonej do
instalacji nie wpłynie na wyznaczenie standardów emisyjnych. Poza tym, jeśli w całkowitej masie paliwa znajduje się 1% odpadu innego niż niebezpieczny, to standardy emisyjne pokrywają się z istniejącymi dla energetycznego spalania paliw [10].

2.2. Osady ściekowe jako biomasa przy współspalaniu w cementowniach
Z termicznym przekształcaniem osadów ściekowych od zawsze związana była kwestia, czy
osad jest odpadem, czy też biomasą. Przede wszystkim różnica ta miała ogromne znaczenie
przy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jak piszą autorzy [12], osady ściekowe to biomasa.
Do tej pory ze strony prawa wynika, że osady ściekowe są źródłem energii, które w procesie
współspalania nie wydzielają CO2, który podlega uprawnieniom do emisji. Na podstawie
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia,
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uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości
energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii (Dz. U.2008 Nr 156, poz.
969 oraz Dz. U. 2010 Nr 34, poz.182), można stwierdzić, iż osady ściekowe to rodzaj odnawialnego źródła energii. Nie mniej jednak, spór ten rozwiałaby wzmianka o osadach ściekowych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. Nr 117, poz.788) [12].
Zerową emisję CO2 ze współspalania osadów ściekowych, zawiera także rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji
(Dz. U. Nr 183, poz. 1142). Rozporządzenie to traktuje jako neutralne pod względem emisji
CO2 wyłącznie granulat z wysuszonych osadów, ponieważ charakteryzuje się on dopiero
wtedy wystarczającą wartość opałową, tak ważną dla cementowni przy wykorzystaniu go
jako substytutu paliwa kopalnego [12].
Powyższe rozważania oraz potwierdzenie, iż osad ściekowy jest biomasą neutralną pod
względem emisji CO2, potwierdzają działania państw, w których osady ściekowe współspalane są w tym przemyśle od wielu lat, np. Szwajcaria [22].

3. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych
Według danych GUS, w 2009 r. ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalniach
komunalnych wyniosła 563,1 tys. Mg s.m. Według Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych (KPOŚK), prognozowana na 2015 r. ilość suchej masy komunalnych
osadów ściekowych osiągnie poziom 642,4 tys. Mg [5].
Nadmierna ilość osadów ściekowych w Polsce i na świecie gwałtownie wzrasta. Fakt ten
skłania eksploatatorów oczyszczalni ścieków do wyboru innych metod ich unieszkodliwiania. Osady można deponować i zagospodarować głównie na trzy sposoby [1]:
−

bezpiecznie składować,

−

przekształcać termicznie,

−

wykorzystać w rolnictwie.

Tabela 3.3. Koszty eksploatacyjne metod unieszkodliwiania osadów ściekowych [4]
Metoda unieszkodliwiania osadów ściekowych

Koszt [Euro/Mg]

Składowanie

40 - 300

Wykorzystywanie do rekultywacji gruntów

75 - 200

Wykorzystanie w rolnictwie

75 - 200

Kompostowanie

120 - 400

Ze względu na koszty w Polsce dotychczas składowano około 50% wytwarzanych osadów,
jednak zgodnie z dyrektywą 1999/31/EC w latach 2010 – 2015 ilość ta zmniejszy się o około
10 % (tabela 3.2.).
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Tabela 3.4. Struktura postępowania z osadami ściekowymi w latach 2010 – 2015 [4]
Sposób postępowania

udział procentowy

Składowanie

40%

Wykorzystanie w rekultywacji

20%

Suszenie i spalanie

20%

Kompostowanie

10%

Nawożenie w rolnictwie

10%

3.1. Termiczne przekształcanie osadów
To najdroższa i najtrudniejsza z metod unieszkodliwiania osadów ściekowych, praktykowana w niewielu oczyszczalniach w Polsce. Ciepło spalania osadów to najważniejszy wskaźnik
jego termicznej przeróbki, a zależy od rodzaju osadu (tabela 3.3.).

Rys. 3.1. Metody unieszkodliwiania osadów ściekowych [23]
Na rys. 3.1. zobrazowano schemat termicznej przeróbki osadów ściekowych. Ze schematu
tego wynika, że najpopularniejszymi metodami są; spalanie, współspalanie oraz procesy
alternatywne.
Tabela 3.3. Wartość ciepła spalania osadu w zależności od rodzaju [6]
Rodzaj osadu

Wartość ciepła spalania MJ/kg s.m.

osad surowy

23 - 29

osad ustabilizowany

9 - 14
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4. Potencjał energetyczny osadów ściekowych w Polsce
Polska co rok produkuje coraz więcej osadów ściekowych (rys. 4.1). Na podstawie poniższych danych wynika, że na przestrzeni 10-ciu lat ich ilość wzrosła aż dwukrotnie.

Rys. 4.1. Ilość osadów wyrażona w tys. Mg s.m., wytworzonych w poszczególnych latach
w Polsce, z prognozą na rok 2015 [20]
W 2010 roku, termicznie zutylizowano około 13% wytworzonych osadów ściekowych, co
daje nieco ponad 83 tys. Mg s.m. osadów. Wnioskuje się, że w roku 2015 Polska będzie
termicznie utylizować aż 35% wszystkich osadów, czyli 250 tys. Mg s.m. Prognozy dotyczące ilości spalanych osadów ściekowych w naszym kraju na lata 2010-2015 wahają się
w zależności od źródła, np. autor publikacji [4] (tabela 3.2) pisze, że Polska spalać będzie
20% produkowanych osadów w wyżej wymienionym przedziale czasowym.
W niniejszej pracy potencjał energetyczny osadów w Polsce określono na podstawie roku
2010, według danych [20]. Zatem spalając 83 tys. Mg s.m. osadów surowych, przy ich najmniejszej kaloryczności (tabela 3.3) równej 23 MJ/kg s.m. otrzymano by 1909 tys. GJ ciepła.
Natomiast biorąc pod uwagę najwyższą kaloryczność osadu surowego można by wytworzyć
aż 2407 tys. GJ ciepła, czyli aż o 498 tys. GJ więcej, niż gdyby spalano osad nieprzefermentowany, co jest mało prawdopodobne z różnych względów. Wiadomo, że w tym samym roku
na cele energetyczne zużyto 53,9 Mt węgla kamiennego [21]. Dzięki tym danym ustalono, iż
w roku 2010 osady ściekowe mogły zastąpić w najlepszym rozważanym przypadku ~2%
spalonego w tym roku węgla kamiennego.
4.1. Pozytywne aspekty termicznej utylizacji osadów ściekowych
Termiczne przekształcenie osadów pozwala unikać ich składowania. Dzięki temu zostaje
ograniczona emisja szkodliwych gazów do atmosfery, a do gleby nie trafiają silnie zanieczyszczone odcieki. Ponadto składowane osady ściekowe, w bardzo powolnym procesie
ulegają biodegradacji, w wyniku której uwalniany zostaje metan. Zauważono, że emisja
metanu ze składowisk stanowi 30% całkowitej emisji wynikającej z działalności człowieka.
Jak wynika z literatury [4] z 1 kg osadu ściekowego zostaje wyemitowane około 300 dm3
CO2 oraz dwa razy tyle metanu. W wyniku ograniczenia składowania materii organicznej na
składowiskach można także wydłużyć czas eksploatacji składowiska. Ponadto, istnieje możliwość zaoszczędzenia powierzchni, która może być przeznaczona pod inną działalność.
Poza tym osady ściekowe będące paliwem alternatywnym pozwalają na zmniejszanie nega-
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tywnych skutków środowiskowych, które mają miejsce podczas wydobywania węgla kamiennego.
Analizując rys. 4.2, można jednoznacznie stwierdzić spadek emisji związków azotu, siarki, a
także pyłów. Fakt ten również pozwala zauważyć pozytywne aspekty coraz częściej współspalanych paliw alternatywnych, w tym osadów ściekowych w cementowniach firmy
CEMEX Polska.

Rys. 4.2. Emisje pyłu, tlenków siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) w CEMEX Polska z produkcji cementu wyrażone w [g/t klinkieru]

5. Przemysł cementowy w Polsce
Do roku 2010 w Polsce pracowało 11 zakładów cementowych, 1 przemiałownia (Ekocem)
oraz producent cementu glinowego (Górka). Wszystkie te zakłady wyposażone są w pełną
linię produkcyjną zawierającą piece i przemiał cementu. Produkują one rocznie około 15 mln
ton klinkieru oraz 20 mln ton cementu. Paliwa z odpadów używa aż 9 z nich. Rys. 5.1 obrazuje zmiany w ilości produkowanego cementu na przestrzeni 16- stu lat [3].

Rys. 5.1. Produkcja cementu i klinkieru portlandzkiego w Polsce wyrażona w tys. ton,
w latach 1994 – 2010 [3]
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5.1. Cementownie, a emisja zanieczyszczeń
Wiele razy spotykamy się z negatywnymi ocenami funkcjonowania cementowni, z zakresu
ochrony środowiska. Opinie te jednak opierają się na danych z kilkunastu lat wstecz, wtedy
gdy przemysł cementowy powodował gromne zanieczyszczenie atmosfery poprzez emisję
pyłów. W latach sześćdziesiątych cementownie w Polsce emitowały około 500 tys. Mg pyłów rocznie, co zmniejszyło się aż 25- krotnie w latach dziewięćdziesiątych. Ponadto cementownie zużywają ogromną ilość odpadów jako dodatku do cementu oraz surowca niezbędnego do wypału klinkieru. Odpadami tymi mogą być: osady ściekowe, odpady żelazonośne,
krzemonośne, lotne popioły z elektrowni, czy też odpady przeróbcze i eksploatacyjne z zakładów wapienniczych [2].
Przemysł cementowy emituje około 3% globalnej emisji CO2, przy czym wypalanie lasów
wiąże się z 3 razy większą emisją gazów cieplarnianych. Mówiąc dokładniej o tej gałęzi
przemysłu zauważono, że 47% emitowanych gazów cieplarnianych powstaje podczas produkcji cementu. Około 40% tych gazów postaje na skutek spalania paliw pierwotnych,
a pozostała reszta równomiernie rozkłada się na transport i produkcję energii [24].

5.2. Dokładna analiza emisji CO2, CO, NOx oraz pyłu na przykładzie cementowni
Chełm
Cementownia Chełm, należąca do grupy Cemex Polska, od lat boryka się z problemem emisji dwutlenku węgla. Na podstawie rys. 5.2 można jednoznacznie stwierdzić spadek emisji
tego gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na rok 2000, gdzie jednostkowy wskaźnik
emisji CO2 został zredukowany aż o 10% i co najważniejsze, spadek ten wiąże się bezpośrednio ze zmianą mokrej metody produkcji na metodę suchą. Ponadto zakład ten w roku
2001 zwiększył ilość używanych paliw alternatywnych, co również zaowocowało sukcesem
środowiskowym [25].

Rys. 5.2. Wskaźnik emisji CO2 [Mg/Mg klinkieru][25]
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Rys. 5.3. Emisja tlenków azotu [Mg/rok] [25]

Rys. 5.4. Emisja pyłu [Mg/rok] [25]
Niezmiernie ważnym aspektem środowiskowym, jest zmniejszenie przez tę cementownię
zużycia węgla kamiennego. W roku 2010 rozpatrywana cementownia zaoszczędziła aż
12 000 Mg węgla kopalnego, co przełożyło się na zmniejszenie emisji CO2 aż o 30 000 Mg.
Należy dodać, że na przestrzeni lat 2006-2010 zakład w Chełmie emitował mniej gazów
i pyłów niż dopuszczalne limity zintegrowane, stanowiące podstawę prawną (rys. 5.2, 5.3,
5.4, 5.5).
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Rys. 5.5. Emisja tlenku węgla [Mg/rok] [25]
Z powyższych rysunków wynika, że w roku 2010, mimo iż opisywany zakład spełniał określone limity zintegrowane, odnotowano w nim większą emisję niż w latach poprzednich.
Fakt ten wiąże się ze zwiększoną produkcją klinkieru w tym czasie oraz ze znaczną ilością
paliw odpadowych w bilansie ciepła [25].

5.2.Wykorzystanie paliw alternatywnych w piecach cementowych
Paliwa alternatywne to przetworzone odpady dające energię w procesach spalania lub współspalania. Paliwa te wytwarza się poprzez zmieszanie odpadów innych niż niebezpieczne.
Cementownie (każda indywidualnie – tabele 5.1 i 5.2) egzekwują jednak przyjęcie osadów
do procesów termicznej przeróbki ze względu na np.: wartość opałową, ilość wilgoci czy też
metali ciężkich. Podczas utylizacji termicznej, paliwa te muszą spełniać normy Ministra
Środowiska odnośnie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Paliwem alternatywnym są również niektóre odpady z tzw. „listy odpadów”, m.in. zużyte opony [13].
Tabela 5.1. Zakłady zgrupowane w Lafarge Cement Polska stosujące paliwa alternatywne
wymagają spełnienia następujących kryteriów [14]
wartość opałowa
zawartość chloru
zawartość siarki
zawartość PCB
zawartość metali ciężkich

> 14 MJ/kg
< 0,2 %
< 2,5 %
< 50 ppm
< 2500 ppm w tym:Cd, Hg< 100 ppm

Tabela 5.2. Preferowane parametry paliwa alternatywnego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu [13]
wartość opałowa
zawartość wilgoci
zawartość siarki
zawartość popiołu

> 15 MJ/kg
< 20%
<1%
niezdefiniowana
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Piece cementowe należą do instalacji, w których współspalanie odpadów staje się coraz
bardziej popularne (rys. 5.6.), szczególnie z uwagi na fakt, iż modernizacja dotychczasowego
systemu oczyszczania spalin nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Tylko instalacja
odazotowania wiąże się z poniesieniem większych kosztów. Konkurencyjne dla pieców
cementowych mogą być jedynie kotły fluidalne lub energetyczne kotły pyłowe, posiadające
rozbudowaną instalację odsiarczania spalin [7].

Rys. 5.6. Wzrost udziału ciepła z paliw alternatywnych używanych w cementowniach [3]

6. Piec cementowy
Przemysł cementowy używa paliw formowanych z odpadów niebezpiecznych, z uwagi na
ogromne zalety stosowanych w nim pieców obrotowych [15]:
−

brak konieczności budowy dodatkowej komory spalania,

−

wykorzystanie alkalicznego środowiska w komorze pieca, na zobojętnienie kwaśnych
produktów gazowych,

−

kompletne zużycie energii z paliwa,

−

ciągłość procesu spalania wywołana ogromną pojemnością cieplną komory,

−

stała nadwyżka tlenu w piecu,

−

brak powstawania odpadów po procesie spalania, ponieważ popioły wbudowane zostają
w klinkier,

−

duża sprawność urządzeń do odpylania,

−

niski koszt przekształcenia istniejącego układu na taki, w którym można współspalać
paliwa.

Piece cementowe zapewniają bardzo dobre warunki spalania. Temperatura w piecu osiąga
2000oC, a na wylocie z walczaka wynosi około 1000-1200oC. Opalany materiał po 20 minutach osiąga wartość 1450oC. Gazy w piecu cementowym, zgodnie z prawnymi wymogami
termicznej przeróbki przebywają w nim od 8 do 10 sekund [10].
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6.1. Utylizacja osadów ściekowych w piecach cementowych
Przemysł cementowy to bardzo dobra i ceniona od lat gałąź przemysłu, w której można
w efekcie wypalania klinkieru unieszkodliwiać osady ściekowe. Fakt ten ma wiele zalet
ekonomicznych oraz ekologicznych. Pierwszym plusem jest mniejsze wykorzystanie surowców naturalnych, których pokłady są coraz bardziej ograniczone. Ponadto znika problem
umiejscawiania tak dużych ilości osadów na składowiskach. Dzięki cementowni odzyskujemy z osadu ściekowego m.in.: siarkę, żelazo, glin oraz wapń. Pierwiastki te to naturalne
substraty wykorzystywane w piecach obrotowych [3].
W zależności od ilości chloru w osadach ściekowych mogą być one dostarczane do pieca,
głównym palnikiem, lub komorami wzniosu czy kalcynatora. Można je spalić również przez
wprowadzanie do rusztowych chłodników klinkieru. Wyróżnia się dwa rodzaje spalanych
osadów - pierwsze to te, które zostały poddane procesom higienizacji w zakładach oczyszczalni, a drugie - uprzednio osuszone przy udziale ciepła odpadowego powietrza nadmiernego.
Najczęściej współspalane w piecach cementowych odpady alternatywne to [8]:
−

zużyte opony,

−

odpady gumowe,

−

odpady z produkcji papieru,

−

oleje przepracowane,

−

drewno odpadowe,

−

komunalne osady ściekowe oraz osady z przemysłu papierniczego,

−

tworzywa sztuczne,

−

zużyte rozpuszczalniki.

Najbardziej popularnym paliwem alternatywnym współspalanym w piecu obrotowym jest
paliwo o kodzie 191210. W 2009 roku stanowiło ono prawie 80% wszystkich używanych
paliw niekonwencjonalnych w cementowniach (rys. 6.1.). Paliwo to otrzymuje się z odpadów innych niż niebezpieczne, w tym z odpadów komunalnych [3].

Rys. 6.1. Rodzaje paliw alternatywnych zużytych w 2009 roku [3]
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Tabela 6.1. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich dla określonych grup odpadów [9]
Wartość dopuszczalna [mg/kg w stanie suchym]
Rodzaj zanieczyszczenia

Odpady jako paliwo alternatywne

Odpady jako
składnik klinkieru

Odpady jako
dodatek do produkcji cementu

mg/MJ

mg/kg
przy 25 MJ/kg

Arsen

0,6

15

20

30

Antymon

0,2

5

1

5

Bar

8

200

600

1000

Beryl

0,2

5

3

3

Chrom

4

100

100

200

Cyna

0,4

10

50

30

Cynk

16

400

400

400

Kadm

0,08

2

0,8

1

Kobalt

0,8

20

30

100

Miedź

4

100

100

200

Nikiel

4

100

100

200

Ołów

8

200

50

75

Rtęć

0,02

0,5

0,5

0,5

Tal

0,12

3

1

2

Wanad

4

100

200

300

mg/kg

7. Potencjał energetyczny osadów w polskich cementowniach
Na podstawie tabeli 7.1 dowiadujemy się, że największa ilość osadów produkowana jest
w województwie śląskim, gdzie znajduje się cementownia Rudniki zajmująca się ich utylizacją. Ponadto na rys. 7.1 doskonale widać postępujący wzrost w ilości produkowanych ścieków.
Ilość wyprodukowanych osadów w Polsce w 2009 roku (jak wynika z tabeli 7.1) wynosiła
563 115 Mg s.m. [5]. W tym samym roku termicznej utylizacji zostało poddane w cementowniach 752 tys. Mg odpadów alternatywnych. Obliczono, że osady ściekowe stanowiły
około 2,3 tys. Mg.
Ponadto jak pisze autor publikacji [5], w 2009 roku cementownie w Polsce zaoszczędziły
36% ciepła dzięki odpadom, natomiast osady zastąpiły 0,1%.
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Przy produkcji 20mln Mg polskiego cementu do roku 2020, zostało by zużyte około 2,3 mln
Mg węgla. Zakładając, że w mieszance paliwowej znajdzie się 10% osadów ściekowych, to
rocznie ich termicznej utylizacji poddano by około 200 tys. Mg s.m. [1].

Rys. 7.1. Wzrost produkowanych ścieków w Polsce na przestrzeni 5-ciu lat (w Mg s.m.)
Tabela 7.1. Ilość wyprodukowanych osadów ściekowych w oczyszczalniach komunalnych
dla danych województw wyrażona w Mg s.m. [5]
Osady z oczyszczalni komunalnych
Wyszczególnienie

2004

2006

2009

Dolnośląskie

41 157

40 363

38 065

Kujawsko-pomorskie

28 877

27 759

30 344

Lubelskie

22 885

20 888

22 999

Lubuskie

14 287

13 830

19 392

Łódzkie

35 663

34 664

40 864

Małopolskie

25 127

28 270

43 181

Mazowieckie

50 791

63 035

68 152

Opolskie

15 380

14 891

15 520

Podkarpackie

22 645

21 109

25 921

Podlaskie

13 141

15 682

17 409

Pomorskie

36 826

31 233

34 467

Śląskie

57 840

63 095

69 831

Świętokrzyskie

9 169

10 457

14 919

Warmińsko-mazurskie

29 135

27 499

27 868

Wielkopolskie

52 562

64 227

67 854

Zachodniopomorskie

20 569

24 340

26 329

POLSKA

476 054

501 342

563 115
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7.1. Cementownia Chełm jako przykład cementowni współspalającej osady ściekowe
W Cementowni Chełm termicznie utylizowanych jest wiele odpadów. W roku 2010 w zakładzie tym wykorzystano tyle odpadów (rysunek 7.2), że zastąpiły one aż 76% wsadu paliwowego w przeliczeniu na jednostki ciepła. Odpadami tymi były:
−

energetyczne lekkie frakcje wysegregowane z odpadów komunalnych i przemysłowych,

−

opony,

−

wysuszone komunalne osady ściekowe,

−

biomasa (siano, słoma),

−

odpady ciekłe (np. mieszaniny olejów, rozpuszczalników etc.).

Jak wynika z raportu [16] w roku 2010 cementownia wytworzyła 1 662 596,2 Mg produktu.
Na 1 Mg składają się cement i klinkier sprzedany. Dzięki paliwom alternatywnym wytworzone zostało 3,03 GJ/Mg ciepła, przy czym ciepło wytworzone z węgla było trzykrotnie
mniejsze – 1,011 GJ/Mg. W tym samym roku wykorzystano 320 tys. Mg paliw alternatywnych [18]. Na podstawie powyższych informacji oraz rysunku 7.2 obliczono, że w roku 2010
Cementownia Chełm wykorzystała ~8 270 Mg osadów ściekowych w procesie wypalania
klinkieru. Ilość ta - zgodnie z tabelą 7.2 - pozwoliła na wytworzenie 99 240 GJ energii za
cały rok 2010.
Ponadto na podstawie powyższej analizy można obliczyć ile Cementownia Chełm zaoszczędziła węgla kamiennego dzięki osadom ściekowym. Skoro wartość opałowa węgla kamiennego wynosi 25,14 MJ/kg [19], to wyliczona ilość energii z osadów zastąpiła około 4000 Mg
węgla kamiennego.

Rys. 7.3. Struktura zużycia paliw w Zakładzie Cementownia Chełm w 2010 roku [16]
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Tabela7.2. Wymagania stawiane używanym osadom przez Cementownie Chełm i Rudniki
[17]
Suszony osad ściekowy

Wartość

Wartość opałowa

> 12 MJ/kg

Zawartość wody

< 10%

Zawartość chloru

< 0,7%

Zawartość siarki

< 1%

Suma metali ciężkich

< 2000 ppm

Rozdrobnienie

granulat

8. Europejski system handlu emisjami (EU ETS)
Europejski system handlu emisjami (EU ETS) wprowadzono w celu zapobiegania zmianom
klimatu na skutek emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem jest wprowadzenie ograniczeń emisji związków węgla. W związku z tym programem, każdy kraj dostaje określoną
ilość uprawnień do emisji szkodliwego CO2 (tabela 8.1).
Tabela 8.1. Ilość uprawnień na kraj w ramach systemu handlu emisjami 2005-2012

KRAJ

Zobowiązanie
2005 - 2007
2008 - 2012
z Protokołu
z Kioto
Przydzielone
Przydzielone
Udział
Udział
(ograniczenie uprawnienia
uprawnienia
w
Europejskim
w
Europejskim
emisji w % w
do emisji
do emisji
Systemie HanSystemie Hanstosunku do
CO2 mln
CO2 mln
dlu
Emisjami
dlu Emisjami
roku bazoweMg/rok
Mg/rok
go)

Austria

-13%

33

1,4%

32,3

1,5%

Belgia

-7,5%

62,1

2,7%

58

2,8%

Bułgaria

-8%

42,3

1,8%

42,3

2,0%

Cypr

-

5,7

0,2%

5,2

0,3%

Czechy

-8%

97,6

4,2%

86,7

4,2%

Dania

21%

33,5

1,4%

24,5

1,2%

Estonia

-8%

19

0,8%

11,8

0,6%

Litwa

0%

45,5

2,0%

37,6

1,8%

Francja

0%

156,5

6,8%

132

6,3%

Niemcy

-21%

499

21,7%

451,5

21,6%

Grecja

25%

74,4

3,2%

68,3

3,3%

Węgry

-6%

31,3

1,4%

19,5

0,9%

Irlandia

13%

22,3

1,0%

22,3

1,1%

Włochy

-6,5%

223,1

9,7%

201,6

9,7%

Łotwa

-8%

4,6

0,2%

3,4

0,2%
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Litwa

12,3

0,5%

8,6

0,4%

Luksemburg -28%

3,4

0,1%

2,5

0,1%

Malta

-

2,9

0,1%

2,1

0,1%

Holandia

-6%

95,3

4,1%

86,3

4,1%

Polska

-6%

239,1

10,4%

205,7

9,9%

Portugalia

27%

38,9

1,7%

34,8

1,7%

Rumunia

-8%

74,8

3,2%

73,2

3,5%

Słowacja

-8%

30,5

1,3%

32,5

1,6%

Słowenia

-8%

8,8

0,4%

8,3

0,4%

Hiszpania

15%

174,4

7,6%

152,2

7,3%

Szwecja

4%

22,9

1,0%

22,4

1,1%

UK

-12%

245,3

10,7%

245,6

11,8%

Lichtenstein -8%

0,2

0,0%

Norwegia

15

0,7%

2086,5

100%

Suma

-8%

1%
2298,5

100,0%

System EU ETS oparty jest na Dyrektywie 2003/87/WE, został przyjęty przez wszystkie
państwa członkowskie UE i Parlament Europejski. Podstawą europejskiego systemu handlu
emisjami jest tzw. wspólna waluta w postaci uprawnień do emisji. Ilość przydzielonych
uprawnień nie zawsze jest wystarczająca, czasem też bywa nadmiarowa, co pobudza zaistnienie handlu. Przedsiębiorstwa w celu spełnienia przyznanego limitu, mogą bowiem sprzedawać lub kupować uprawnienia po cenie zależnej od podaży i popytu. Dogodnym rozwiązaniem redukcji emisji jest też instalowanie efektywniejszej technologii bądź wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii. Wszystkie opisane powyżej rozwiązania sprowadzają
się do elastycznej redukcji emisji CO2.

8.1. Uprawnienia do emisji w przemyśle cementowym
Przemysł cementowy emituje ogromne ilości dwutlenku węgla, ze względu na technologię
produkcji. Najbardziej uciążliwe w emisji ditlenku węgla są: proces dekarbonizacji,
z którego emisja stanowi około 50% CO2 oraz spalanie, na które składa się 40% całkowitej
emisji z cementowni.
W Polsce w 2002 roku, emisja CO2 z przemysłu cementowego wynosiła około 7824 tys.
Mg, co odpowiada emisji jednostkowej wynoszącej około 0,69 kg/Mg wyprodukowanego
cementu [3]. Emisja ta jest szacowana na 900−1000 kg/Mg klinkieru, przy zapotrzebowaniu
ciepła rzędu 3500−5000 MJ/Mg klinkieru [26].
Analizując dane z rys. 8.1 oraz dane z publikacji [3], można wnioskować, że w 2002 roku
przemysł cementowy wyemitował około 39% całkowitego CO2 pochodzącego z sektora
przemysłu. Pozycja literaturowa [27] zawiera dane na temat roku 2002, w którym to ogólna
wartość emisji ditlenku węgla na Polskę wyniosła 367943 tys. Mg, zatem same cementownie
wyemitowały tylko około 2% całkowitej ilości tego gazu.
W celu podkreślenia pozytywnych skutków środowiskowych, jakie niesie za sobą wykorzystywanie osadów ściekowych jako substytutu węglowego w cementowniach, rozpatrzono
dwa warianty. Wariant 1 określa straty związane z emisją przekraczającą limity systemu EU
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ETS, natomiast wariant 2 podkreśla korzyści ekonomiczne i środowiskowe, uzyskiwane
dzięki współspalanym osadom.

Rys. 8.1. Emisja CO2 [tys. t/rok], pochodząca z przemysłu [27]

Wariant 1
Analiza kosztów związanych z nadmierną ilością wyemitowanego CO2 w Polsce.
Na podstawie rys. 8.2, wiadomo ile tys. ton CO2 emitowała Polska na przestrzeni lat 20052010.
Na podstawie danych zawartych w tabeli 8.1 oraz limitów emisji ditlenku węgla, obliczono
ilości wyemitowane ponad określone progi, narzucone w ramach systemu handlu emisjami.
Na przykładzie roku 2005, gdzie krajowa emisja CO2 wynosiła 38 8917 tys. Mg, a przyznany
limit równy był 239 100 tys. Mg, obliczono ilość dwutlenku węgla wyemitowaną ponad próg
równą 149 817 tys. Mg. Pozostałe wartości zestawiono w tabeli 8.2.

Rys. 8.2. Całkowita emisja CO2 w Polsce[tys. Mg/rok], [27]
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Tabela 8.2. Ilość CO2 wyemitowana ponad przyznaną wartość uprawnień [tys. Mg/rok] na
przestrzeni lat
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ilość CO2 wyemitowana ponad przyznaną wartość uprawnień [tys. Mg/rok]
149 817
165 635
168 031
195 639
176 070
195 165

Zakładając, że 1 Mg CO2 wyemitowany ponad przyznany limit kosztuje 10 euro, to Polska
w poszczególnych latach została narażona na odpowiednie koszty (tabela 8.3).
Tabela 8.3. Koszty poniesione przez Polskę ze względu na nadmierne emisje CO2
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

mln euro
1498,17
1656,35
1680,31
1956,39
1760,70
1951,65

Analizując powyższe dane można wnioskować, iż brak odpowiednich działań w redukcji
poziomu emitowanego dwutlenku węgla, znacząco obciąża Polskę nie tylko ze względów
środowiskowych, ale także finansowo.

Wariant 2
Zakłada redukcję emisji CO2 w efekcie współspalania węgla kamiennego z osadami ściekowymi.
W niniejszej pracy wspomniano już, iż w 2010 roku, termicznie zutylizowano około 13%
wytworzonych osadów ściekowych, co daje nieco ponad 83 tys. Mg s.m. osadów, natomiast
w roku 2015 Polska będzie termicznie utylizować aż 35% wszystkich osadów, czyli 250 tys.
Mg s.m. Ponadto jak podaje publikacja [3], od roku 2005 do 2010 termicznej przeróbce
poddaje się aż o 11% więcej osadów ściekowych.
W punkcie 5.2 niniejszego opracowania jest mowa o tym, że zaoszczędzenie 12 000 Mg
węgla kopalnego w cementowni, przełożyło się na zmniejszenie emisji CO2 aż o 30 000 Mg.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty obliczono, że:
W roku 2010 poddając termicznej utylizacji 83 tys. Mg s.m. osadów ściekowych, wyemitowano o 207 500 Mg CO2 mniej w skali kraju. Ta ilość pozwala na obniżenie kosztów związanych z handlem emisjami o około 2 mln euro.
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Uwzględniając limity przyznane do roku 2012 (tabela 8.1), można prognozować, że spalając
250 tys. Mg s.m. osadów ściekowych zamiast węgla, Polska zaoszczędzi aż trzykrotnie więcej bo około 6,3 mln euro.
Termiczna utylizacja wszystkich osadów ściekowych wyprodukowanych w Polsce w roku
2010, niosłaby za sobą brak konieczności wykupienia znacznych ilości pozwoleń emisyjnych. W tak skrajnym przypadku, wydano by aż 16 mln euro mniej na giełdzie CO2.

9. Wnioski
Utylizacja osadów ściekowych w piecach cementowych, to coraz powszechniejsza metoda
ich zagospodarowania. Zmieniające się przepisy prawne, a także aspekty ekonomicznoekologiczne powodują, że coraz więcej osadów zostaje współspalane w procesie wypalania
klinkieru. Liderami na polskim rynku w tej dziedzinie są cementownie Chełm i Rudniki,
należące do grupy Cemex Polska. Analizując dogłębnie wady i zalety tego procesu rozpatrzono aspekty środowiskowe oraz finansowe. Każda cementownia, średnio co trzy lata dostaje limit emisji gazów i pyłu na daną instalację. Na przykład cementownia Rudniki otrzymała limit CO2 w wysokości 382 tys. Mg/rok. Rokiem bazowym przyznanego progu granicznego był 2008. Każda tona wyemitowanego ponad normę CO2 ma swoją wartość. Dla
cementowni Rudniki cena ta wynosi około 6 euro/Mg. Dzięki temu, że grupa Cemex działa
nie tylko w Polsce, istnieje możliwość „oddania” nadmiarowej ilości przyznanych limitów
do innej cementowni, gdzie jest to w danym roku bardziej potrzebne. Jak pokazano w niniejszej pracy, Cemex Polska z roku na rok, dzięki paliwom alternatywnym, w tym osadom
ściekowym, znacząco redukuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Dzięki termicznej utylizacji 1 kg osadu, unika się od 878 do 1020 dm3 gazów powstających
w wyniku jego rozkładu na składowisku, w tym około 300 dm3 CO2 [4]. Ponadto w roku
2010 cementownia Chełm współspalając osady ściekowe zaoszczędziła 4000 Mg węgla
kamiennego. Należy także dodać, że piece obrotowe pozwalają na określenie ich jako instalacji „bezodpadowych”, gdyż popioły powstające w wyniku spalania paliw, zostają wbudowane w klinkier, zatem używane w przemyśle cementowym paliwa alternatywne nie mogą w
żaden sposób negatywnie wpłynąć na jakość klinkieru. Jak już wspomniano, każda cementownia posiada własne wymogi dotyczące przyjmowanych paliw niekonwencjonalnych.
W skali ogólnopolskiej, dzięki termicznej utylizacji osadów ściekowych udało się zredukować ilość emitowanego CO2 o 207 500 Mg. Oprócz korzyści dla środowiska, fakt ten pozwolił zaoszczędzić około 2 mln euro. Prognozy na rok 2015 zapowiadają się prawdziwym
sukcesem dla tej branży z ich skutkiem trzykrotnie większym niż w roku 2010. Ponadto,
w Polsce potencjał wszystkich wytworzonych osadów ściekowych w roku 2010, mógł
zmniejszyć emisję CO2 o 1 600 tys. Mg, co przyniosłoby 16 mln euro oszczędności w wydatkach związanych z zakupem pozwoleń emisyjnych.

Literatura
1.

Bień J., Bień J., Matysiak B.: Gospodarka odpadami w oczyszczalniach ścieków. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.

2.

Pawłowski Ł.: Utylizacja odpadów niebezpiecznych w piecach cementowych. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999.

3.

Informator SPCiW 2004. Odzysk odpadów ze ścieków komunalnych w piecach obrotowych do wypalania klinkieru. Materiały Stowarzyszenia Producentów cementu, Kraków
2004.

120 Analiza wpływu na środowisko energetycznego wykorzystania osadów ściekowych

4.

Miksch K., Sikora J.: Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

5.

Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska, 2010.

6.

Wandrasz J.W., Pikoń K.: Paliwa z Odpadów, Tom VI, Gliwice 2007.

7.

Pająk T., Podstawowe uwarunkowania procesu współwspalania odpadów w piecach
cementowych., Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Kraków 2003.

8.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best
Available techniques in the Cement and lime Manufacturing Industries. European
Commission 2001.

9.

Pająk T.: Współspalanie odpadów w piecach cementowych a problem powstawania
i emisji dioksyn. V Seminarium „Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym”. Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna w Krakowie, Kamień Śląski 1999.

10. Bień J.: Wybrane aspekty termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych,
(w) projekcie „Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”.
11. Werle S.: Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze
ścieków, Gliwice 2010.
12. Pająk T.: Komunalne osady ściekowe – analiza i ocena wybranych aspektów gospodarki
osadami, (w) („Instal” 11/2010).
13. Dokument przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu:” Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego”, Kraków 2008.
14. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, Zeszyt Nr 21, Seria: Inżynieria Środowiska Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003.
15. Duda J.: Piec cementowy jako agregat do współwspalania paliw alternatywnych. Mat.
Międzynar. Konf. N-T. Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym, Opole 2003.
16. Zakład Cementownia Chełm (w) Deklaracja Środowiskowa za rok 2010. Cemex Polska
Sp.z o.o.
17. Dane ustne uzyskane od kierownika cementowni Rudniki, pana Piotra Bąbelewskiego.
18. Raport Zrównoważonego Rozwoju, Cemex Polska 2010.
19. Wartości opałowe (WO) przemysłu cementowo-wapienniczego w roku 2009 do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012.
20. Gromiec M. J.: Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce,
http://odpady.nfosigw.gov.pl/gfx/odpady/userfiles/files/spotkanie_06/1_gromiec.pdf
21. Drzymała P., Długosz P., Darłak P.: Popioły lotne jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów matali lekkich. Część 1. Gospodarka odpadami energetycznymi, (w) Prace Instytutu Odlewnictwa, Tom LI, Zeszyt 3, Kraków 2011.
22. Pająk T., Suszyński A.: Osady ściekowe współspalane w blokach energetycznych. Energetyka cieplna i zawodowa 2009 nr 7 i 8, s. 47-51.

Współczesne problemy energetyki

121

23. Werle S., Wilk R.K.: Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych, Kongres 3, tom
1, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki
Cieplnej.
24. Uliasz-Bocheńczyk A., Mokrzycki E.:Emisja dwutlenku węgla w przemyśle cementowym, Tom 6, Zeszyt specjalny, Wyd. Instytut GSMiE PAN, s. 369, Kraków 2003.
25. Smolak W.A., Ociepa A.: Deklaracja Środowiskowa za rok 2010, Wydanie 05/2011,
Warszawa 2011.
26. Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczenie Zanieczyszczeń (IPPC). Dokument Referencyjny dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle cementowo−wapienniczym.
Ministerstwo Środowiska, 2004 − www.ippc-ps.pl
27. Eurostat, baza danych Greenhouse gas emissions by sector , http://epp.eurostat.ec. europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdcc210&language=e
n

122 Analiza wpływu na środowisko energetycznego wykorzystania osadów ściekowych

123

Współczesne problemy energetyki

Suszarki osadów ściekowych - przegląd instalacji
Joanna Roszkowska, Joanna Polakowska, Szymon Hipy
1. Wstęp

Osady ściekowe stwarzają ciągłe problemy związane z ich ilością oraz metodami przeróbki.
Przeróbka i unieszkodliwianie osadów powinny prowadzić do maksymalnego, ekonomicznie
uzasadnionego zmniejszenia masy i objętości oraz pozbawienia szkodliwego wpływu na
środowisko [1, 6].
Wśród metod unieszkodliwiania osadów ściekowych jedną z najbardziej rozpowszechnionych w wielu krajach jest spalanie. Metoda ta może być stosowana w przypadku braku możliwości zagospodarowania przyrodniczego osadów, związanych z brakiem terenu bądź też
przekroczeniem maksymalnej zawartości metali ciężkich, określonej przez przepisy prawne
[3, 7].
Żeby jednak poddać osady spaleniu, należy je najpierw w znacznym stopniu pozbawić wody.
Procesy odwadniania osadów obejmują: zagęszczenie, odwodnienie właściwe i suszenie.
Tabela 1.1 przedstawia uwodnienie początkowe i końcowe osadów poddawanych poszczególnym procesom odwadniania.

Tab. 1.1. Uwodnienie początkowe oraz końcowe osadów w poszczególnych procesach [1]
Proces

Uwodnienie początkowe, %

Uwodnienie końcowe, %

Zagęszczanie

95

85

Odwadnianie właściwe

88

50

Suszenie

60

do ok. 10

Woda zawarta w osadzie występuje w różnych postaciach:
- woda wolna - niezwiązana z cząstkami stałymi osadu,
- woda związana w koloidach - jest związana siłami napięcia powierzchniowego,
- woda kapilarna - jest związana siłami kapilarnymi,
- woda biologicznie związana - występuje tylko w organizmach żywych.
Woda wolna jest usuwana w procesie zagęszczania, woda kapilarna w procesie odwadniania
mechanicznego lub naturalnego, a woda związana - poprzez procesy suszenia, które są
przedmiotem niniejszego referatu [1].

2. Suszenie termiczne
Suszeniem termicznym osadów ściekowych nazywamy proces usuwania wilgoci przez odparowanie, pozwalające usunąć wilgoć do poziomu około 10%. Proces suszenia nie zmienia
składu chemicznego osadów, dlatego wartość nawozowa zostaje zachowana. Natomiast
w wyniku usunięcia wody wzrasta wartość kaloryczna. Suszenie jest procesem pośrednim,
przygotowującym osady do dalszej przeróbki, a przede wszystkim do spalania. Ułatwia również jego magazynowanie i transport [7].
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Suszenie wymaga doprowadzenia z zewnątrz energii cieplnej. Może ona pochodzić ze źródeł
naturalnych (np. słońce) lub sztucznych (jak w piecach obrotowych, suszarkach). Do suszenia potrzeba dostarczenia dodatkowej energii, (np. pary, powietrza, spalin, promieniowania
gazu ziemnego lub biogazu, oleju opałowego). W procesie tym nie następuje rozkład związków organicznych zawartych w osadzie oraz związany jest on z uciążliwością zapachową.
Odparowaną wodę zawraca się poprzez wymienniki ciepła do układu oczyszczania ścieków
[7].
Wśród sposobów suszenia osadów rozróżnia się suszenie konwekcyjne i kontaktowe. Podczas suszenia konwekcyjnego suszone osady mają bezpośredni kontakt z nośnikiem ciepła
przepływającym nad osadem. Suszenie kontaktowe polega na przenoszeniu ciepła do suszonych osadów przez powierzchnię kontaktową (pośrednio) [4]. Oba procesy przedstawia rys.
2.1.

Rys. 2.1. Proces suszenia konwekcyjnego (a) oraz suszenia kontaktowego (b) [5]
Proces suszenia przebiega zgodnie z etapami widocznymi na wykresie (rys. 2.2). Wyróżniamy następujące etapy suszenia:
•

Suszenie wstępne - temperatura osadów wzrasta do stałej wartości,

•

Suszenie zasadnicze - stan ustalony (suszenie ze stałą szybkością), szybkość
odparowania wody z powierzchni cząstek jest niezależna od rodzaju osadów,
jest to najdłużej trwający etap, a jego czas zależy od ilości wody niezwiązanej,
zawartej wewnątrz cząstki,

•

Suszenie końcowe - okres, w którym rozpoczyna się suszenie ze zmniejszającą
się szybkością, która prowadzi do uwodnienia równowagowego, zależnego od
temperatury suszenia oraz wilgotności powietrza.

Przebieg procesu suszenia zależy od przewodności cieplnej wysuszonego materiału na powierzchni, przesuwającej się w głąb suszonego materiału powierzchni parowania, możliwości dyfuzji pary powstającej na wewnętrznej powierzchni parowania oraz prędkości nośnika
ciepła. Szybkość suszenia zależy od temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku przepływu nośnika ciepła, wielkości odkrytej powierzchni osadu, mieszania osadów, czasu przetrzymywania w suszarni, sposobu utrzymania osadów w kontakcie z nośnikiem ciepła [4].
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Rys. 2.2. Temperatura oraz uwodnienie w czasie trwania poszczególnych etapów suszenia
[4]

3. Technologie suszenia odpadów
Wśród technologii wykorzystywanych do suszenia odpadów wyróżniamy różnego typu konstrukcje suszarek: suszarki fluidyzacyjne, taśmowe, bębnowe, tarczowe, kaskadowe i cienkowarstwowe. Ponadto do suszenia osadów można wykorzystać energię słoneczną [4, 1, 8].

3.1. Suszarki fluidyzacyjne
Suszenie osadów z wykorzystaniem procesu fluidyzacji pozawala na otrzymanie bardzo
dobrze wysuszonego produktu. Uzyskanie takiego efektu możliwe jest dzięki intensywnej
wymianie materii i energii w burzliwym przepływie gorącego powietrza w złożu fluidalnym.
Instalacja suszenia posiada obieg zamknięty powietrza suszącego, a dzięki temu ograniczamy do minimum uciążliwość instalacji dla środowiska. Przez zastosowanie wstępnego podsuszania oraz procesu fluidyzacji wyeliminowano konieczność recyrkulacji części wysuszonego produktu i uniknięto problemu tzw. fazy kleistej. W takiej instalacji mamy możliwość
regulacji stopnia wysuszenia osadów poprzez regulację grubości złoża fluidalnego. Dzięki
zastosowaniu specjalnego modułu dosuszającego i utrzymującego osad w wysokiej temperaturze przez dłuższy czas, zapewnia się higienizację materiału. Instalacja charakteryzuje się
niskim zużyciem energii, niską awaryjnością oraz prostą obsługą. Start i zatrzymanie instalacji zajmuje kilkanaście minut. Odparowana z osadu woda, dzięki zastosowaniu specjalnego
systemu wykraplania, odprowadzana jest jako czysty kondensat nieobciążony dużymi ładunkami zanieczyszczeń. Używana do chłodzenia instalacji woda technologiczna nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem suszącym i nie ulega zanieczyszczeniu. Podgrzana woda
może być bezpośrednio odprowadzona do odbiornika oczyszczonych ścieków. W suszarce
fluidyzacyjnej możliwe jest suszenie słabo odwodnionych osadów nadmiernych (16% s.m.)
oraz dobrze zmineralizowanych (35% s.m.).
Suszarka fluidyzacyjna składa się z dwóch komór umieszczonych jedna nad drugą i oddzielonych od siebie sitami. Osad odwodniony do minimum 20% s.m. wprowadzony zostaje do
górnej komory i zostaje rozrzucony po sicie. Komora wyposażona jest w mieszadła, które
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wspomagają właściwy ruch suszonego osadu w komorze. Powietrze o temperaturze 135⁰C
tłoczone jest do komory dolnej, a następnie przez sito przedostaje się do komory z osadem.
W wyniku kontaktu gorącego powietrza z wilgotnym osadem następuje suszenie, wskutek
czego coraz suchszy i lżejszy osad zaczyna się unosić tworząc warstwę fluidalną. Wilgotne i
schłodzone powietrze odprowadzone jest z suszarki i poprzez układ odpylaczy, wymienników i nagrzewnic ponownie zawracane do suszarki. Gorący i wysuszony osad z górnej komory odprowadzany jest do zespołu dosuszania, gdzie doprowadzany jest niewielki strumień
gorącego powietrza. Podczas kontaktu gorącego osadu z powietrzem o jeszcze wyższej temperaturze (140⁰C) następuje higienizacja osadu.
W skład instalacji suszenia osadów oprócz suszarki fluidyzacyjnej wchodzą: podajnik, nagrzewnica, wentylator nawiewny, sekcja wymiany i mieszania powietrza, odpylacz, zespół
osuszacza, zbiornik wysuszonego osadu, mieszadła przegarniające [4]. Schemat instalacji
przedstawia rys. 3.1.

Rys 3.1. Schemat instalacji suszenia osadów z suszarką fluidyzacyjną [4], 1 – podajnik,
2 - suszarka fluidyzacyjna, 3 – nagrzewnica, 4 – wentylator nawiewny, 5 – sekcja wymiany
i mieszania powietrza, 6 – odpylacz, 7 – zespół czujników, 8 – wymienniki ciepła,
9 - wentylator wywiewny, 10 – zespół osuszacza, 11 – zbiornik wysuszonego osadu,
12 - mieszadła przegarniające

3.2. Suszarki taśmowe
W suszarce taśmowej osad rozkładany jest równomiernie na taśmie. Strumień gorącego
powietrza, które przepływa od góry do dołu, pochłania wilgoć z osadu. Jest ona następnie
skraplana w skraplaczu z wykorzystaniem oczyszczonego odpływu z oczyszczalni. Tutaj
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proces może być realizowany jako pośredni lub bezpośredni, w zależności od potrzeb użytkownika.
Suszarnie taśmowe mogą pracować w trybie średnio- lub niskotemperaturowym.
Modułowa konstrukcja złożona jest z 2 części czołowych i środkowych. Umożliwia dzięki
temu dobór ilości bloków odpowiednio do potrzeb. W suszarniach taśmowych firmy Huber
odwodniony osad doprowadzony jest do zbiornika z ruchomym dnem, który przesuwa go do
koryta z transportem śrubowym, podającym osady do ślimakowej pompy tłocznej. Następnie
osady trafiają do urządzenia rozdrabniającego i są równomiernie rozprowadzane na najwyższej taśmie suszarni. Osad na taśmie transportowany jest w kierunku poziomym i przy końcu
suszarni częściowo osuszony osad jest zrzucany na umieszczoną poniżej taśmę
i transportowany w kierunku powrotnym. Z ostatniej, dolnej taśmy, wysuszony osad w formie granulek zrzucany jest do poziomego koryta z przenośnikiem ślimakowym odprowadzającym osad z suszarki [4]. Schemat instalacji przedstawia rys. 3.2.

Rys. 3.2. Schemat instalacji suszenia osadów z suszarką taśmową [4], 1 – instalacja odwadniania osadu, 2 – Suszarnia, 3 – wentylator, 4 – źródło ciepła, 5 – płuczka powietrza,
6 - wentylator, 7 – biofiltr, 8 – silos wysuszonego osadu
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3.3. Suszarki bębnowe
W przypadku suszarek bębnowych osad zgranulowany w mieszaczu transportowany jest za
pomocą gorącego powietrza przez bęben, który złożony jest z 3 cylindrów. Cylindry obracają się wokół własnej osi. Część osadu jest recyrkulowana. Końcowym produktem są bezpyłowe granulki, które są zhigienizowane, a zawartość suchej masy wynosi 90-95% [4]. Schemat instalacji przedstawia rys. 3.3.

Rys 3.3. Schemat instalacji suszenia osadów z suszarką bębnową [4], 1 - suszarka obrotowa,
2 - cyklon o wysokiej wydajności, 3 - wymiennik ciepła, 4 - generator gazu, 5 - skraplacz,
6 -- przenośnik mieszający; a - osad, b - paliwo i powietrze spalania, c - suchy osad, d - nieskraplające się gazy, e - woda, f - kondensat, g - drobna frakcja

3.4. Suszarki tarczowe
Ten typ suszarek może być wykorzystywany do podsuszania osadów (do ok. 55-65%) lub
ich całkowitego wysuszenia (90-98% s.m.).
Odwodniony osad doprowadzany jest do suszarni pompą ślimakową. W trybie pełnego suszenia osad trafia do mieszalnika. Tam mieszany jest z wysuszonym produktem (recyrkulacja suchego produktu o zawartości 90-98% s.m.), aby uzyskana mieszanina miała wilgotność
poniżej 30%, ponieważ taki materiał charakteryzuje się niską kleistością. Jako czynnik suszący wykorzystywana jest para wprowadzana przy pomocy specjalnej głowicy obrotowej
do pustego wału z tarczami, który znajduje się wewnątrz bębna suszarki. Para kondensując
się na wewnętrznych ściankach tarcz przekazuje ciepło suszonemu materiałowi. Powierzchnia grzewcza wynosi około 100m2, co zapewnia dużą szybkość i skuteczność przekazywania
energii. Suchy osad wyprowadzany jest z urządzenia przy pomocy chłodzonych przenośników ślimakowych. W bębnie następuje pełna higienizacja osadów, ponieważ temperatura
wynosi 170⁰C [4]. Schemat instalacji przedstawia rys. 3.4.
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Rys 3.4. Schemat instalacji suszenia osadów z suszarką tarczową [4], 1 – suszarka tarczowa,
2 – kocioł parowy, 3 – skraplacz, 4 – komin

3.5. Suszarki kaskadowe
Ten typ suszarek można wykorzystać do suszenia osadów różnego typu. Energia wykorzystywana w procesie suszenia pozyskiwana jest z gazów odlotowych elektrociepłowni blokowych, z odzysku energii termicznej ze spalin ze spalania biogazu, gazu ziemnego, oleju
opałowego lub propan-butanu.
Osady ściekowe o zawartości co najmniej 20% s.m. z silosu zbiorczego mogą być kierowane
transporterami ślimakowymi do leja zasypowego suszarki. Odwodnione osady trafiają przez
dozownik celkowy bezpośrednio do komory suszenia, gdzie temperatura wynosi powyżej
160⁰C. Temperatura ta jest osiągana dzięki zastosowaniu instalacji czynnika olejowego,
krążącego w obiegu zamkniętym i nieustannie dogrzewanego w oddzielnym wymienniku
ciepła do 260-285⁰C. Dmuchawy w górnej części suszarni pozwalają na uzyskanie podciśnienia i na obniżenie poziomu czystego tlenu w komorze poniżej 5%. Dzięki ciągłemu
monitoringowi komputerowemu najważniejszych parametrów instalacji, uniemożliwiony jest
samozapłon osadu oraz przysychanie osadu do części wewnętrznej. Opary z procesu suszenia są nośnikiem energii cieplnej odpowiadającej wielkości ciepła parowania. W 65% można
odzyskać ciepło skraplania dzięki zastosowaniu wymienników ciepła, które umożliwiają
uzyskanie wody o temperaturze 85⁰C. Zawartość suchej masy po suszeniu sięga 50%
i w takiej formie osady kierowane są do węzła spalania.
Modułowa budowa suszarni kaskadowej zapewni dopasowanie urządzenia do rosnących
potrzeb oczyszczalni ścieków. W instalacji istnieje możliwość płynnej regulacji stopnia
osuszania bez konieczności mieszania zwrotnego. Suszenie umożliwia higienizację osadów
i odzysk ciepła z procesu [4]. Schemat instalacji przedstawia rys. 3.5.
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Rys. 3.5. Schemat przykładowej instalacji suszenia osadów z suszarką kaskadową [8]

3.6. Suszarka cienkowarstwowa
Pierwszą suszarką, która wykorzystuje dwa zjawiska termiczne (przewodzenie i konwekcję),
uzyskując znakomite efekty technologiczne jest VOMM Turbo Ecologist.
Opatentowana przez VOMM turbotechnologia polega na suszeniu osadu w postaci cienkiej
warstewki o dużej burzliwości przepływu. Cienka warstewka osadu przesuwa się po wewnętrznej ścianie statycznego modułu suszącego. Ruch osadu wymusza obrotowy ruch wirnika. Proces jest odpowiedni do suszenia zarówno osadów organicznych jak i nieorganicznych. Suszenie jest prowadzone w jednostopniowym cyklu bez wstępnego mieszania produktu wysuszonego z mokrym (niezależnie od zawartości wody na wejściu i wyjściu z urządzenia). Produktem końcowym jest osad w postaci granulek o wymaganym stopniu uwodnienia. Granulki są zwarte, twarde, nieporowate, łatwe do transportowania i zagospodarowania. Osad podlega pełnej higienizacji. Ta suszarka nie powoduje żadnych modyfikacji składników odżywczych przy zachowaniu pełnej higienizacji, co jest bardzo ważne, gdy produkt
wykorzystywany jest do celów rolniczych [4].

Rys. 3.5. Schemat instalacji suszenia osadów z suszarką cienkowarstwową firmy VOMM
[9], DS1 – dozownik, ES1 – turbo suszarka, E1/E2 – wymienniki ciepła, B1/B2 – wentylatory, C1 – cyklon, VS1 – zawór obrotowy, SCRB1 – skruber, CO1 – kolumna
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3.7. Suszenie energią słoneczną
Jeszcze jednym sposobem suszenia osadów jest suszenie słoneczne. W Polsce takie suszarnie
działają od kilku lat, np. w Rzeszowie i Skarżysku Kamiennej. Te obiekty dają zadowalające
efekty przy możliwie najniższym nakładach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. W przypadku suszarni słonecznej konieczne jest dostarczenie ok. 30 kWh energii do odparowania
1 tony wody. Dla porównania w suszarniach konwencjonalnych jest to około 800 kWh. Jest
to energia potrzebna do mieszania osadów i wentylowania pomieszczeń suszarni.
Suszarnia w Rzeszowie została wybudowana w oparciu o technologię i urządzenia firmy Ist
Anlagenbau. Składa się ona z 4 hal i przerabia ok. 6000 ton osadów rocznie. Jej powierzchnia wynosi 4704 m2. Dodatkowym źródłem energii jest ciepło odpadowe, nadmuch gorącego
powietrza. Suszarnia uzyskuje następujące efekty:
-

Zmniejszenie masy osadów o 75% oraz objętości o 68%. Do suszarni trafiają osady
o zawartości suchej masy ok. 19%, a po procesie suszenia jest to 60-62%.

-

Maksymalny wskaźnik zużycia energii na odparowanie 1 tony wody wynosi 56 kWh/t
(przy ciągłej pracy wszystkich wentylatorów).

-

Efekt higienizacji osadów bez stosowania wapna [2].

Rys. 3.5. Suszarnia osadów z wykorzystaniem energii słonecznej – widok od wewnątrz [10]
W oczyszczalni ścieków w Skarżysku Kamiennej istnieje suszarnia słoneczna o powierzchni
540 m2. Suszenie może odbywać się przy użyciu energii słonecznej lub przy wspomaganiu
energii słonecznej ciepłem ze spalania niewykorzystanego biogazu.
Suszarnia wyposażona jest w instalację przegarniania osadów, instalację wentylacyjną oraz
grzewczą z biogazowymi nagrzewnicami powietrza. Szynowy przegarniacz osadów suszonych ma rozpiętość 8 m i składa się z wału obrotowego z zamocowanymi na nim narzędziami przegarniającymi, wózków jezdnych szynowych, konstrukcji nośnej, instalacji elektrycznej. Równomierne rozprowadzanie powietrza na powierzchnię suszonych osadów umożliwiają 2 kanały o długości 60 m i stopniowanej średnicy. Zaopatrzone są one w regulowane
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wyloty żaluzjowe. Nagrzewnice powietrza posiadają moc cieplną dostosowana do podaży
biogazu. Podgrzewanie powietrza wentylacyjnego powoduje zwiększenie intensywności
parowania wody z osadów [2].
Od 2007 roku pracuje słoneczna suszarnia osadów w Kozienicach. Do procesu wykorzystywana jest wyłącznie energia słoneczna w hali o wymiarach zewnętrznych 60x12m. Wydajność tej suszarni wynosi 675 ton osadów/rok o zawartości suchej masy w wodzie ok. 20%.
Suszone są osady po stabilizacji w komorach fermentacyjnych i odwadnianiu na prasie filtracyjnej do zawartości 22% s.m. Według informacji użytkownika zawartość suchej masy
w okresie zimowym wynosi ok. 50,8%, a w wiosenno-letnim - 75,1%. Stwierdzono również
brak bakterii chorobotwórczych oraz pasożytów jelitowych, co oznacza, że odpowiednio
przeprowadzony proces pozwala na higienizację bez wcześniejszego dodatku wapna [2].
Stacja suszenia osadów w Dziarnach koło Iławy wykonana została w formie szklarni o powierzchni około 1600 m2. Przewiduje się, że procesowi suszenia poddawane będzie rocznie
1800 ton osadów odwodnionych mechanicznie o zawartości 20% s.m. Stacja ma służyć do
osuszania osadów z kilku oczyszczalni ścieków w Suszu, Nowym Mieście Lubawskim
i w Lubawie [2].

4. Podsumowanie
Różnorodność technologii suszenia osadów ściekowych pozwala na uzyskanie produktu
o różnym stopniu suchości. Dzięki temu osady te mogą być unieszkodliwiane, co prowadzi
do maksymalnego, ekonomicznie uzasadnionego zmniejszenia ich masy i objętości oraz
pozbawienia szkodliwego wpływu na środowisko.
Osady ściekowe po wysuszeniu stanowią rodzaj paliwa alternatywnego (odnawialnego).
Proces współspalania wysuszonych osadów ściekowych z węglem w istniejących już kotłach
energetycznych jest sposobem zagospodarowania tego rodzaju odpadów.
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Możliwości zastosowania wymienników ciepła
w procesach utylizacji odpadów
Dagmara Łysańczuk, Luiza Skrzątek, Marcin Tylka

1. Wstęp
Segregacja śmieci i ich utylizacja jest coraz częściej podejmowanym tematem w czasach
globalnego kryzysu ekonomicznego. Wokół nas powstaje coraz to więcej nowych instalacji
mających na celu wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych do produkcji energii.
Według polskiego prawa spalarnią odpadów nazywamy instalację, wykorzystywaną do termicznego przekształcania odpadów. Głównym celem spalarni jest unieszkodliwienie trafiających do niej śmieci. Proces ten poprzedza jednak wiele procesów przygotowawczych,
takich jak separacja różnych frakcji odpadów, ich rozdrobnienie, mieszanie czy suszenie. Po
tym etapie, odpady trafiają do pieca lub komory spalania. Instalacja termicznego przekształcania odpadów jest wyposażona w wiele niezbędnych elementów takich jak: wymienniki
ciepła, absorber, układ oczyszczania i odprowadzania spalin czy obróbki i wyprowadzania
produktów procesu spalania.

2. Spalanie odpadów
W nowoczesnych spalarniach spalane są odpady, które nie mogą być poddane kompostowaniu i recyklingowi, a ich wartość opałowa musi wynosić nie mniej niż około 6 MJ/kg. Warunkiem jest też ich niska wilgotność, dlatego poddawane są procesowi suszenia. Jest to
uwarunkowane aspektem ekonomicznym. Ważne jest też, aby produkcja odpadów była na
poziomie minimum 300 kg rocznie na mieszkańca [1]. Inwestycja może być tylko wtedy
opłacalna, ponieważ metoda wykorzystania odpadów poprzez ich spalanie jest bardzo energochłonna. Konieczne jest zastosowanie drogich urządzeń monitorujących cały proces.
Sam proces spalania odpadów jest dość prosty. Odpady są opróżniane w podciśnieniowym
zbiorniku zasypowym. Dalej poddawane są działaniu elektromagnesów, by usunąć metale.
Następnie odpady ulegają rozdrobnieniu i trafiają do kotła, gdzie podlegają procesowi spalania.
Do spalania odpadów przemysłowych stosuje się kotły bezrusztowe, np. fluidalne, obrotowe
i inne. Najczęściej posiadają dwie komory ze strefą spalania i dopalania [2].
Proces utylizacji odpadów przedstawia rys. 2.1.
Odzyskana energia w wymiennikach ciepła może być wykorzystana do wytworzenia ciepła.
Możliwa jest też produkcja energii elektrycznej z energii odpadów.
Oczywistym jest fakt, że negatywny wpływ spalarni odpadów na środowisko powinien być
w jak największym stopniu ograniczony. Dlatego stosuje się instalacje oczyszczania spalin
(z dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, dioksyn i furanów), takie jak elektrofiltry,
filtry tkaninowe, cyklony, absorbery. Koszt tych instalacji osiąga często poziom 70% kosztów całej inwestycji [4,5].
Powstaje także żużel, odprowadzany na mokro lub sucho, który znalazł zastosowanie
w przemyśle budowlanym.
Idealna spalarnia, po zakończonym procesie utylizacji, powinna wyprodukować jedynie
dwutlenek węgla, tlenek węgla i wodę. Jednak rzeczywistość daleka jest od ideału. W proce-
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sie spalania powstają najczęściej produkty pośrednie rozkładu i utleniania, które nie ulegają
już dalszemu rozkładowi. To właśnie one mają negatywny wpływ na otaczające nas środowisko.

Rys. 2.1. Schemat nowoczesnej spalarni odpadów [3]

3. Wymienniki ciepła
Mając na uwadze kwestię zrównoważonego rozwoju wdraża się technologię unieszkodliwiania odpadów z odzyskiwaniem energii cieplnej, którą wykorzystuje się następnie w procesach przemysłowych i komunalnych. Odzysk tej energii następuje w systemie wymienników
ciepła (powietrze – woda, powietrze - spaliny). Ciepło poprocesowe zostaje wykorzystane do
ogrzania wody, która może znaleźć zastosowanie w procesach oczyszczania ścieków, suszenia osadów ściekowych i innych procesach technologicznych.
Z racji wszechstronnego wykorzystania, wymienniki ciepła odgrywają bardzo ważną rolę we
współczesnym przemyśle.
Wymienniki ciepła są to urządzenia przeznaczone do wymiany ciepła pomiędzy dwoma
płynnymi czynnikami, działające ze zmianą lub bez zmiany stanu skupienia płynów.
Urządzenia te ze względu na charakter procesu dzieli się na:
- przeponowe,
- bezprzeponowe.
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3.1. Wymienniki ciepła przeponowe (rekuperatory)
Są to typy wymienników najczęściej spotykanie i wykorzystywane do celów praktycznych.
Charakteryzują się membraną rozdzielającą dwa czynniki, która może przyjmować kształt
prostokątnej ścianki płaskiej lub ścianki cylindrycznej, tzw. wymiennik typu “rura w rurze”.
Jeden z czynników roboczych oddaje ciepło na rzecz drugiego. Podczas wymiany ciepła,
temperatury czynników roboczych, przepony itp. w danym miejscu są stałe, nie zmieniają się
również strumienie przepływu. Wymiana ciepła i temperatur obu płynów najczęściej nie
zmienia się w czasie, a cały proces wymiany ciepła można traktować jako ustalony.
W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła wymiennik może być wyposażony
w ożebrowanie.
Ze względu na kierunek przepływu czynników wymienniki przeponowe dzieli się na:
- przeciwprądowe,
- współprądowe,
- mieszane (np. prąd krzyżowy, spiralny).
Rekuperatory przeciwprądowe umożliwiają korzystniejsze wykorzystanie energii czynnika
grzewczego. Dla tych samych różnic temperatur między czynnikami na wlocie i wylocie
z wymiennika, powierzchnia wymiany ciepła jest mniejsza dla przepływu przeciwprądowego
niż dla przepływu współprądowego obu czynników.
W rekuperatorze przeciwprądowym strumienie ciepłego i zimnego powietrza biegną względem siebie równolegle i przeciwbieżnie. Wymiana ciepła odbywa się na stosunkowo dużej
powierzchni; chcąc ją powiększyć wystarczy wydłużyć wymiennik. Naturalne, równoległe
ułożenie kanałów minimalizuje powstawanie zaburzeń przepływu, proces wymiany powietrza przebiega cicho i równomiernie. Sprawność tego typu wymienników osiąga nawet 90% i
jest wyższa od sprawności współprądowego przebiegu, ponieważ końcowa wartość temperatury czynnika ogrzewanego może być wyższa od końcowej temperatury płynu grzejnego i w
pewnych przypadkach może zbliżyć się do temp. początkowej płynu ogrzewającego.
W przepływie współprądowym temperatura jest w przybliżeniu jednakowa wzdłuż całej
długości ścianki wymiennika ciepła, co stanowi jego główną zaletę. Temperatura wylotowa
czynnika ogrzewanego jest zawsze niższa od końcowej temperatury płynu grzejnego [6].
Na rys.3.1.1. przedstawiono rozkłady temperatur i schemat przepływu ciepła.
Podstawą obliczeń cieplnych wymienników jest równanie bilansu ciepła (3.1) i równanie
przenikania ciepła (3.2) [8]:
(3.1)
(3.2)
gdzie:
Q – strumień ciepła, W
- strumień masy czynnika pierwszego, kg/s
- strumień masy czynnika drugiego, kg/s
- entalpia czynnika grzejnego (gorącego) na wejściu do wymiennika, J/kg

138

Możliwości zastosowania wymienników ciepła w procesach utylizacji odpadów

- entalpia czynnika ogrzewanego (zimnego) na wejściu, J/kg
- entalpia czynnika grzejnego na wyjściu, J/kg
- entalpia czynnika ogrzewanego na wyjściu, J/kg
k – współczynnik przenikania ciepła, W/(m2K)
F – powierzchnia wymiany ciepła, m2
– temperatura czynnika grzejnego, K
– temperatura czynnika ogrzewanego, K

Rys. 3.1.1. Rozkłady temperatury i schematy przepływów w wymienniku przeciwprądowym
i współprądowym [7]
Podaje się też średnią różnicę temperatur czynników (3.3) w wymienniku (wzór końcowy):

(3.3)
gdzie:
– średnia logarytmiczna wartość różnicy temperatur, K
- różnica temperatur na wyjściu, K
- różnica temperatur na wejściu, K
Dla współprądu równania (3.4), (3.5) spełniają zależność:
(3.4)
(3.5)
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Dla przeciwprądu (3.6), (3.7):
(3.6)
(3.7)
Proces wymiany (przenikania) ciepła przez przeponę składa się z trzech etapów [9]:
1) wnikanie ciepła od płynu do ścianki,
2) przewodzenie ciepła przez ściankę,
3) wnikanie ciepła od ścianki do płynu po stronie czynnika o temperaturze niższej.
Wymienniki przeponowe można również podzielić ze względu na konstrukcję na:
- rurowe: rura w rurze, płaszczowo-rurowe, spiralno-rurowe,
- płytowe: koszowe, spiralne,
- regeneratory: rotacyjno-dyskowe, bębnowe, nieruchome.

3.2. Wymienniki ciepła bezprzeponowe
Wymienniki ciepła bezprzeponowe można rozgraniczyć według sposobu wymiany ciepła na:
- regeneratory
W wymiennikach tych nie ma przepony oddzielającej oba czynniki, a ich przepływ odbywa
się w tych samych kanałach na zmianę. Czynnik grzewczy oddaje ciepło wypełnieniu,
ogrzewając je, zaś czynnik ogrzewany, płynący następnie tym kanałem, odbiera ciepło zmagazynowane w tym wypełnieniu. Wypełnienia stosowane w regeneratorach mogą być ceramiczne bądź metalowe (z blach falistych lub folii karbowanej). Aparaty te zostają przełączone okresowo, zatem procesy wymiany ciepła oraz temperatury czynników są zmienne
w czasie.
- wymienniki mieszankowe (mieszalniki)
Urządzenia tego typu nie posiadają przepony. Wymiana ciepła następuje między jednym
czynnikiem, będącym w postaci gazowej, a drugim - w postaci ciekłej. W procesie występuje
równoczesna wymiana ciepła i masy.
Konstrukcja tego typu ma dwie zasadnicze niedogodności. Powierzchnia wzajemnego oddziaływania obu strumieni jest stosunkowo mała, najmniejsza w stosunku do pozostałych
konstrukcji. Jej powiększenie jest możliwe pod warunkiem wzrostu wielkości urządzenia.
Mechanizm wymiany ciepła między gazem a cieczą jest zbliżony do mechanizmu wymiany
ciepła w klasycznych procesach przepływu ciepła, z wyjątkiem tego, że nie występuje przewodzenie ciepła przez ściankę stałą [10].
Bezprzeponowe wymienniki ciepła stosowane są w systemie spalania odpadów do schłodzenia spalin uchodzących z kotła, jeszcze przed węzłem oczyszczania. Aby proces odbył się
z odzyskiem ciepła musi nastąpić dwustopniowe schłodzenie do temperatury spalin około
100 do 300 stopni Celsjusza.
Natomiast dla uniknięcia wtórnego powstawania dioksyn, furanów i innych chlorowcopochodnych związków organicznych w wymienniku ciepła, wilgotne spaliny gwałtownie
ochładza się do temperatury poniżej 250 stopni Celsjusza. Nie odzyskamy tu jednak ciepła
odpadowego [10].
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3.3. Przykłady wymienników ciepła
Wymienniki konstrukcyjnie składają się zazwyczaj z długiej rury, często wyposażonej
w dodatkowe żebrowanie, które zwiększa jej powierzchnię. Wielkość powierzchni rury oraz
współczynnik przewodzenia ciepła substancji decyduje o tym, w jakim tempie będzie przebiegała wymiana ciepła. Im wyższa ich wartość tym szybsza wymiana ciepła. Wymienniki
ciepła spełniają dwie podstawowe funkcje - mogą ogrzewać substancje (nagrzewnice) lub je
chłodzić (chłodnice).
Przykładami wymienników ciepła jest kocioł parowy (fragment powierzchni ogrzewalnej,
w której następuje zamiana wody w parę) i jego elementy, takie jak podgrzewacz wody,
podgrzewacz powietrza, przegrzewacz pary. Stosowane są również jako chłodnice, parowacze, zamrażarki.
W podgrzewaczu wody następuje podgrzanie wody od temperatury wlotowej do temperatury
wrzenia. Składa się on z dużej ilości rur, w których płynie woda, a które opływane są z zewnątrz gorącymi spalinami. Podgrzewacz znajduje się w konwekcyjnym ciągu kotła.
Podgrzewacze powietrza podwyższają sprawność kotła. Dzieli się je na konwekcyjne (odbiór
ciepła następuje drogą konwekcji poprzez ścianę dzielącą przepływające czynniki robocze
spaliny – powietrze, np. podgrzewacze rurowe) lub rekuperacyjno-regeneracyjne (przejmowanie energii cieplnej ze ścianek uprzednio nagrzanych przez przepływające spaliny, np.
podgrzewacze obrotowe). Te ostatnie mają wysoką sprawność, ale też poważną wadę – część
spalin miesza się z powietrzem, dlatego wykorzystanie takiego podgrzewacza jest ograniczone.
Wpływ na wzrost sprawności urządzeń energetycznych (turbiny) ma stosowanie przegrzewaczy pary, których zadaniem jest wytworzenie pary przegrzanej o jak najwyższej temperaturze. Instaluje się również przegrzewacze wtórne dla takiego samego celu.
Skraplacze to również wymienniki ciepła o bardzo dużej sprawności. Ich działanie polega na
odbiorze ciepła ze strumienia gazów za pomocą mediów chłodzących, które zazwyczaj krążą
w obiegu o kierunku odwrotnym do przepływu strumienia skraplanego gazu (w przeciwprądzie).
W spalarni osadów ściekowych stosowany jest także wymiennik ciepła taki jak suszarnia,
która przygotowuje osad do termicznej utylizacji. Głównym zadaniem suszarni jest odparowanie wilgoci. Do suszenia należy dostarczyć dodatkową energię (np. pary, powietrza, spalin).
Wymiennik może spełniać w spalarni różne funkcje. W procesie fermentacji mezofilowej,
podczas której doprowadzany jest osad ściekowy, następuje przeróbka osadowo-gazowa
w celu późniejszego wykorzystania osadów do spalania. Fermentacja przebiega w dokładnie
określonych warunkach (odpowiednia temperatura, okres trwania), które dla prawidłowego
przebiegu procesów utrzymuje się na tym samym poziomie. Dzięki podgrzewaniu osadu
w rurowych wymiennikach ciepła utrzymywana jest stała temperatura.
Podczas fermentacji powstaje biogaz, który jest w większości wykorzystywany w zespołach
prądotwórczych (silnik i prądnica). Produkowana jest energia elektryczna i cieplna (z chłodzenia bloku silnika i spalin). To ciepło przekazywane jest poprzez wymienniki ciepła do
instalacji grzewczej oczyszczalni ścieków na potrzeby technologiczne (podgrzewanie osadów) i socjalne [11].
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4. Podsumowanie
Jednym z największych wyzwań sektora energetycznego jest dziś spełnienie wymogów
ekologicznych, które są coraz ostrzejsze ze względu na skutki środowiskowe, jakie wywołują zanieczyszczenia pochodzące ze składowaniem odpadów. O wiele lepszym rozwiązaniem
jest budowanie instalacji termicznego przekształcania odpadów, które można nazwać dziś
ekologicznymi. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju urządzeń oczyszczania spalin, ich
negatywny wpływ na otaczające środowisko jest nieznaczny. To jeden z najlepszych sposobów zagospodarowania odpadów i osadów ściekowych. Przy wdrożeniu wymienników ciepła można także produkować ciepło dla mieszkańców. Ich stosowanie znacznie podwyższa
sprawność układu. To czyni instalację opłacalną ekonomicznie i ekologicznie.
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Biogaz jako źródło alternatywnej energii
Monika Czop, Jakub Dętkoś, Marek Słomianny

1. Wstęp
Energia daje nam ciepło, światło, napędza maszyny, przenosi nas w przestrzeń, można
stwierdzić, że napędza cały system gospodarczy. W czasach zwiększającego się zapotrzebowania na energię oraz kurczących się, ograniczonych źródeł energii konwencjonalnej, na
której opiera się system energetyczny, zmuszeni jesteśmy do poszukiwania nowych, alternatywnych źródeł energii [1, 2].
Energetyka konwencjonalna bazuje na paliwachpochodzących ze źródeł kopalnych, takich
jak ropa naftowa, węgiel kamienny i gaz (Rys. 1.1).
Alternatywą dla tego typu energetyki może być energetyka niekonwencjonalna, opierająca
się na źródłach odnawialnych. Do źródeł odnawialnych zalicza się głównie energię wodną,
wiatrową, solarną, geotermalną oraz z odpadów.
Odnawialne źródła energii (OZE) nie zużywają się w procesie ich użytkowania oraz nie
zubażają zasobów energetycznych i walorów środowiska przyrodniczego. Dzisiejsze trendy,
prawodawstwo, ekologia oraz uwarunkowania, zmuszają nas do poszukiwania coraz to nowszych źródeł energii, a odkrywać je, pozwala nam rozwój nauki oraz techniki [3].

Rys. 1.1. Udział surowców energetycznych w skali światowej w 2000 roku [3]
Do zastępowania konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne skłania nas nie tylko ryzyko wyczerpania paliw kopalnych, ale również rosnąca świadomość ekologiczna oraz
ochrona środowiska. Podstawowymi powodami zmian są emitowane podczas spalania paliw
kopalnych znaczne ilości tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów a także tlenków węgla.
Związki te działają drażniąco na drogi oddechowe, niszczą urządzenia, przyczyniają się do
powstania smogów. Emitowane zanieczyszczenia pogarszają widoczność i zmniejszają nasłonecznienie powierzchni Ziemi, przedostają się do gleby w postaci kwaśnych deszczy oraz
powiększają efekt cieplarniany [3].
Zagadnienia związane z ekologią mają również odniesienie do rozwoju OZE (odnawialne
źródła energii). Wykorzystując odchody zwierzęce do produkcji energii, rozwiązujemy w ten
sposób problem z ich magazynowaniem.
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Magazynowanie odchodów zwierzęcych jest problematyczne, gdyż są one produkowane
przez cały rok w dużych ilościach, a wykorzystać ją można okresowo do nawożenia pól
zgodnie z ustawą Dz. U. 2003 nr 4 poz. 44. Dodatkowo magazynowanie odchodów zwierzęcych niesie ze sobą ryzyko skażenia wód powierzchniowych i gruntowych, eutrofizację
zbiorników wodnych, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Można powiedzieć,
że magazynowanie odchodów zwierzęcych powoduje również stratę energetyczną, gdyż
następuje niekontrolowana emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla i metanu, a ich
niekontrolowana emisja powiększa zjawisko efektu cieplarnianego.

2. Aspekty prawne w energetyce
Obecnie projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii przechodzi proces legislacyjny.
Uchwalenie ustawy jest niezbędne, gdyż do chwili obecnej nie ma w Polsce aktu prawnego
rangi ustawowej, który dotyczyłby problematyki OZE. Rozwój OZE jest postrzegany, jako
zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co jest zgodne z celami polityki energetycznej naszego kraju. Rozwój energii
z OZE będzie oparty na energetyce rozproszonej, co zmniejsza straty spowodowane przesyłem energii, poprawia bezpieczeństwo energetyczne oraz redukuje emisję gazów cieplarnianych.
Ważnym efektem uchwalenia ustawy o OZE będzie „wdrożenie jednolitego i czytelnego
systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, który stanowić będzie wystarczającą
zachętę inwestycyjną dla budowy nowych jednostek wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej opartej o lokalne zasoby OZE.”[4].
Ustawa wypracowuje przedział współczynników korekcyjnych, które będą korygować poziom wsparcia udzielanego dla źródeł podłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni to stabilność inwestowania w OZE i zabezpieczy poziom wsparcia przed
ewentualnym wzrostem cen energii.
Ze względu na dużą różnorodność technologii biogazowych, podzielono je ze względu na
specyfikę oraz moc zainstalowaną. Instalacje biogazowe zostaną podzielone na 3 rodzaje:
„biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej elektrycznej do 40kW, biogazownie rolnicze
o mocy zainstalowanej elektrycznej od 40kW do 200kW i biogazownie pracujące na surowcach pochodzących z oczyszczalni ścieków lub na składowiskach odpadów o zainstalowanej
łącznej mocy elektrycznej do 200kW [4].” [4, 5].
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.)
jest podstawową regulacją prawną rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Celem dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju konkurencji, zrównoważonego rozwoju kraju, oszczędnego użytkowania energii oraz uwzględnienie wymogów ochrony środowiska.
W dokumencie zawarto definicję biogazu rolniczego. Pod pojęciem biogaz rolniczy należy
rozumieć „paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni
ścieków oraz składowisk odpadów;” [6].
Uznaje się również biogaz rolniczy za paliwo gazowe. Pod pojęciem paliwa gazowe rozumie
się „gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan - butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także
biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.” [6]. Jednym z ważniejszych instrumen-
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tów prawnych obowiązujących w ustawodawstwie polskim, jest obowiązek zakupu (wyrażony procentowo w skali roku) energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią oraz sprzedażą jej do odbiorców końcowych
(rys.2.1).

Rys. 2.1. System zobowiązań ilościowych energii elektrycznej z OZE w Polsce [7]
Polityka energetyczna Polski do roku 2030 jest to dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Jest
zgodny z ustawą Prawo energetyczne i stara się odpowiedzieć na wyzwania stojące przed
polską energetyką. Nakreśla kierunki, cele, narzędzia oraz działania, które mają zapewnić
Polsce wzrost bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej, rozwój pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko, reformę prawa energetycznego. Polityka ta, zmierzać
będzie również w stronę realizacji zobowiązań wyrażonych w strategiach Unii Europejskiej,
które mają przekształcić energetykę europejską w energetykę o niskiej emisji CO2 oraz konkurencyjną, zrównoważoną i o pewnym zaopatrzeniu [7].
Przytoczone fragmenty z „Polityki energetycznej Polski do roku 2030” traktują możliwość
wykorzystania odchodów zwierzęcych, jako surowca energetycznego:
„Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin, (...), wsparcie inwestycji
w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze
środków krajowych i europejskich, w tym w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów
operacyjnych, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,”[8]
„Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego jest rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne źródła energii, jak metan czy OZE. Rozwój tego typu
energetyki pozwala również na ograniczenie inwestycji sieciowych, w szczególności w system przesyłowy. System zachęt dla energetyki rozproszonej w postaci systemów wsparcia dla
OZE i kogeneracji będzie skutkował znacznymi inwestycjami w energetykę rozproszoną.”
[8].
„Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów
polityki energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień
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uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala
na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju
energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Energetyka odnawialna
to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii
odnawialnej. (…). Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną.” [8].
„Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku
2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, …” [8].
Z w/w fragmentów jasno wynika, że będzie kładziony duży nacisk na energetykę rozproszoną, jednocześnie ekologiczną i wykorzystującą biomasę. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowania oraz kredyty na preferencyjnych warunkach. Użycie do tego zadania odchodów
trzody chlewnej, wydaje się dobrym rozwiązaniem. Hodowle tego typu znajdują się głównie,
na terenach wiejskich – rolniczych, które zwykle są słabiej rozwinięte, aniżeli tereny miejskie, a dzięki inwestycjom tego typu, regiony te mogą liczyć na przyśpieszony rozwój.
Z przytoczonego dokumentu, wynika również liczba biogazowni, które powinny powstać do
roku 2020. Wg danych GUSu w roku 2010 w Polsce było 2173 gminy, więc powinna powstać ilość biogazowni oscylująca wokół tej liczby, z czego część z nich, będzie ukierunkowana na odchody zwierzęce. Hodowle tego typu, rozproszone są na terenie całego kraju,
pozwalają na osiągnięcie planu utworzenia energetyki rozproszonej. Dodatkowym aspektem,
przemawiającym za wykorzystaniem odchodów zwierzęcych do produkcji energii, jest również ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, których źródłem antropogenicznym jest
hodowla zwierzęca. Pozwoli to również na rozwój OZE bez negatywnych oddziaływań na
środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz maksymalne wykorzystanie potencjału lokalnego energetyki odnawialnej.
Dyrektywa Rady Europy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku dotyczy składowania
odpadów. Stanowi ona o zapewnieniu zasad, środków oraz procedur mających na celu zapewnienie ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami składowania odpadów przez cały okres istnienia składowiska. Dokument ten, jasno określa zasady postępowania i ograniczania odpadów biodegradowalnych, którym to odpadem niewątpliwie są
odchody zwierzęce.
W Polsce ze względu na umieszczenie w roku 1995 więcej niż 80% odpadów komunalnych
na składowiskach, przysługuje prawo przesunięcia terminów o 4 lata. W roku 2008 składowane było 75% odpadów biodegradowalnych, w roku 2011 50%, natomiast w roku 2018
powinno składowane być tylko 35% tego typu odpadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie: „szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
dopływu azotu ze źródeł rolniczych.” [9] jest dokumentem regulującym okresy, sposoby,
dawki, uwarunkowania (techniczne, lokalizacyjne oraz atmosferyczne), nawożenia nawozami naturalnymi, jak i dokładny sposób ich przechowywania. Zobowiązuje on rolników do
prowadzenia planu nawożenia, z którego należy się rozliczać.
Rozporządzenie nawozowe ma wpływ na problem odpadów z produkcji zwierzęcej, ze
względu na zdefiniowanie okresów, w którym pola mogą być nawożone oraz ilości nawo-

Współczesne problemy energetyki

147

zów, które mogą na nie trafić. Odchody zwierzęce produkowane są cały rok, lecz pola mogą
być nawożone nimi tylko na warunkach wyznaczonych przez Ministra Środowiska. Dlatego
też, biogazownie odchodów zwierzęcych, mogą funkcjonować w sposób ciągły, bez okresów
przestoju, ponieważ surowiec, niezbędny do produkcji energii, będzie dostarczany przez cały
czas. W roku 2005 zwierzęta hodowlane w Polsce wytwarzały takie ilości odchodów, że
zbiorniki na gnojowicę i płyty gnojowe nie sprostałyby wymogom ustawy nawozowej. Dodatkowo, w biogazowniach takich, można wykorzystać glicerynę, z produkcji bioestrów,
która zwiększy wydajność otrzymywanego biogazu [10].

3. Odpady organiczne
Rozważając unieszkodliwienie odpadów organicznych, do których zaliczane są stałe i płynne
masy, zawierające powyżej 50% składników organicznych w przeliczeniu na suchą masę,
szczególnie odpady z grupy 02 01 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa i rybołówstwa, można natrafić na odpad o kodzie 02 01 06 - Odchody zwierzęce [11].
Okazuje się, że spory potencjał energetyczny, drzemie w mieszaninie odchodów zwierzęcych – gnojowicy. Gnojowica jest mieszaniną odchodów stałych (kału) i płynnych (moczu)
zwierząt gospodarskich bez dodatku bądź z dodatkiem wody, którą używa się do higienizacji
i usuwania odchodów z bezściełowych budynków inwentarskich [12].
Skład gnojowicy zależy od gatunku hodowanych zwierząt, sposobu ich żywienia, wieku oraz
ilości wody. Gnojowica składa się głównie z azotu N (azot amonowy, azot azotanowy (V)),
potasu (K), fosforu (P), wapnia (Ca), magnezu (Mg) oraz sodu (Na).
Duża zawartość azotu azotanowego (V) stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska, gdyż
może spowodować eutrofizację zbiorników wodnych poprzez przedostanie się do cieków
wodnych i wód gruntowych [12].
Związki gazowe, jakie występują w gnojowicy powodują nieprzyjemny zapach, wybuchowość, łatwopalność i toksyczność. Intensywność wydzielania gazów jest tak duża, że może
powodować niebezpieczeństwo zatrucia zwierząt, a nawet ludzi.
Gnojowica jest odpadem, który źle przekształcany może powodować zagrożenie dla ludzi
oraz środowiska przyrodniczego. Sposobem na skuteczne i całkowite przekształcenie gnojowicy jest produkcja biogazu w procesie fermentacji metanowej.
Zagadnienia i prawodawstwo z dziedziny gospodarki odpadami, ma również zastosowanie
po zakończonym procesie uzysku biogazu. Obejmuje ono a zarazem określa sposoby zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej zdefiniowanej w katalogu odpadów pod kodem 19 06
06 - przefermentowany odpad z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych.
Do przeprowadzenia procesu fermentacji metanowej niezbędne są substraty. Wykorzystać
w tym celu można większość dostępnych surowców organicznych.
W zależności od pochodzenia surowce można podzielić na:
−

rolnicze: odpady z produkcji roślinnej, odpady z produkcji rolniczej, specjalnie
uprawiane rośliny energetyczne;

−

przemysłowe: odpady z przemysłu cukrowniczego, farmaceutycznego, gorzelniczego, papierniczego, mięsnego, spożywczego, mleczarskiego, kosmetycznego, biochemicznego;
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−

miejskie: frakcja organiczna odpadów komunalnych, osady ściekowe, odpady z pielęgnacji zieleni [12].

Substratami w przeprowadzonych badaniach były odchody trzody chlewnej i słoma.

4. Charakterystyka badanych odpadów
Gnojowicę użytą do badań pobrano na fermie hodowlanej trzody chlewnej Danish Ferming
Consultans Sp. z o.o. w Rzeczycach. Pobrana gnojowica była w stanie płynnym i zawierała
widoczne części pozostałości paszy i ściółki.
Przed rozpoczęciem badań dotyczących energetycznego wykorzystania odpadu wykonano
oznaczenia w celu określenia właściwości fizykochemicznych. Wszystkie badania przeprowadzono w laboratorium Politechniki Śląskiej w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania
Odpadów.
Wykonane
oznaczenia
przeprowadzono
zgodnie
z obowiązującymi normami. Wyniki właściwości fizykochemicznych dla odchodów trzody
chlewnej przedstawiono w tabeli 4.1. Prezentowane wartości są średnią arytmetyczną
z trzech pomiarów.
Tabela 4.1. Właściwości fizykochemiczne odchodów z ferm trzody chlewnej
(wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
Oznaczenie
Zawartość azotu ogólnego

Jednostka

Wartość

3

1106

3

mg/dm

Zawartość azotu amonowego

mg/dm

986,16

Zawartość węgla organicznego

%

2,56

Zawartość ortofosforanów
Zawartość siarczanów (VI)

3

106

3

0,089

3

mg/dm
mg/dm

Zawartość chlorków

mg/dm

90

Oznaczenie korozyjności przez pomiar pH

-

7

Oznaczenie zawartości suchej masy

%

7

Biorąc pod uwagę czynniki ekologiczne - odchody trzody chlewnej są zagrożeniem z powodu wysokiej emisji odorów i amoniaku do powietrza oraz emisji azotanów i fosforanów do
gleby, wody gruntowej i powierzchniowej. Przeprowadzony test toksyczności z zastosowaniem rzeżuchy ogrodowej potwierdza negatywny wpływ odchodów trzody chlewnej na rośliny, gdyż uzyskano w analizowanych próbach 100% inhibicję. Zawartość azotu ogólnego
w analizowanym materiale mieści się w przedziale 1106-4000 mg/dm3 (według danych literaturowych najwyższe stężenie azotu ogólnego odnotowane dla surowej gnojowicy wynosiło
właśnie 4000 mg/dm3 [13, 14]). Od stosunku C/N zależy działanie gnojowicy jako nawozu.
Korzystny stosunek C/N waha się w granicach 5:1 do 8:1. Jest to zależność zbliżona do tej,
jaką wykazuje substancja organiczna gleb.
Związki gazowe występujące w gnojowicy, powodują jej nieprzyjemny zapach oraz niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą gnojowica: toksyczność, wybuchowość, łatwopalność.
Intensywność wydzielania gazów podczas homogenizacji gnojowicy może być tak duża, że
przy braku odpowiedniej wentylacji, może zaistnieć niebezpieczeństwo zatrucia zwierząt
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i ludzi. Ze względu na wymienione niebezpieczne właściwości gnojowicy, podczas przebywania w jej najbliższym sąsiedztwie oraz wewnątrz zbiorników należy zachować szczególną
ostrożność, nie zbliżać się z ogniem oraz nie palić tytoniu [15].
W ramach badań, przeprowadzono analizę właściwości fizykochemicznych drugiego substratu, jakim była słoma (tabela 4.2). Dodanie do gnojowicy składnika będącego biomasą,
może wspomóc proces fermentacji, dzięki temu zwiększy się produkcja biogazu. Dodatkowo, można zagospodarować kłopotliwy odpad, zwiększyć zużycie biomasy do produkcji
energii oraz wzbogacić pozostałość pofermentacyjną. Przeprowadzone na słomie badania,
potwierdzają przydatność użycia jej, jako dodatku do gnojowicy w procesie produkcji energii.
Tabela 4.2. Właściwości fizykochemiczne słomy, (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
Oznaczenie

Jednostka

Wartość

Części palne

%

95,30

Części niepalne

%

4,7

Części lotne

%

66,47

Części nielotne

%

36,53
3

Kwasowość ogólna

mval/dm

2,666

Zawartość azotu ogólnego

%

1,486

pH

-

6,2

Temperatura zapłonu

o

250

Zawartość siarki

%

0,261

Wilgotność całkowita

%

6,4875

Zawartość celulozy

%

1,18

Zawartość substancji organicznych

%

95,45

Zawartość substancji mineralnych

%

4,55

Węgla organicznego

%

Zawartość chlorków

C

33,23
-

3

mg Cl /dm

2,0736

5. Potencjał energetyczny badanych odpadów
Celem badań była ocena potencjału i otrzymania biogazu z odpadów trzody chlewnej. Analiza opierała się w głównej mierze na badaniach laboratoryjnych. W ramach badań przeprowadzono symulację procesu fermentacji metanowej w warunkach laboratoryjnych. Najistotniejszym problemem przy wykonywaniu badań okazała się szczelność układu do magazynowania gazu, który odzwierciedlałby aktualną ilość wytworzonego biogazu. Przy planowaniu eksperymentu wzięto pod uwagę dwa rodzaje zbiorników, w ten sposób zwiększono
szansę na powodzenie prowadzonych badań. Wykorzystano plastikowe butelki PET, gdzie
gromadzony był substrat, natomiast na szyjkach butelek zostały zamontowane, a następnie
uszczelnione sylikonem balony, w których gromadził się gaz.
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Rys. 5.1. Zbiorniki z magazynowanym biogazem (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
Fermentację metanową prowadzono dwutorowo, pierwsza opierała się na fermentacji samej
gnojowicy, natomiast druga stanowiła mieszankę gnojowicy i siana. Badania były także
przeprowadzane równolegle z dostępem i z umiarkowanym dostępem promieniowania UV.
Wybrano trzy rodzaje objętości gnojowicy, które wprowadzane były do butelek; dodatkowo
badano próbki gnojowicy z dodatkiem słomy, w których słoma stanowi około 10% udziału
suchej masy. Dla każdego rodzaju objętości przeprowadzono 2 próby. Całkowity czas badań
obejmował 56 dni, krok pomiarowy ustalono co 7 dni. W założonych punktach czasowych
dokonywano pomiary masy oraz określano objętość zbierającego się biogazu.
Dodatkowo wykonano stymulację możliwości produkcyjnych biogazu z odchodów trzody
chlewnej, do obliczeń wykorzystano informacje statystyczne udostępnione przez fermę,
Danish Ferming Consultans Sp. z o.o. w Rzeczycach. Następnie na podstawie obliczonych
danych sporządzono prostą analizę ekonomiczną dla biogazowni.
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Otrzymane wyniki badań przedstawiono w formie graficznej na rys. 5.2 – 5.5. Na rysunku
5.2 warto zwrócić uwagę na masę odpadu, która malała wraz z czasem wykonywania badań.
Nawet 15 cm3 w przypadku samej gnojowicy, przy próbie 500 cm3, czyli w przeliczeniu na 1
dm3
spadek
masy
spowoduje
uzyskanie
0,97
dm3
–
masa
odpadu
w ciągu siedmiu tygodniu badań zmniejszyła się o 3,00%. W przypadku mieszanki gnojowicy ze słomą masa odpadu zmniejszyła się o 2,84%.

Rys. 5.2. Spadek masy układów pomiarowych (kolor pomarańczowy - gnojowica, kolor
niebieski – gnojowica + słoma) (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
Średniej wielkości ferma trzody chlewnej wytwarza w ciągu miesiąca 5 000 m³ gnojowicy.
Gdyby odpad poddano fermentacji metanowej nastąpiłby spadek objętości odpadu,·co pokazuje rysunek 5.3.

Rys. 5.3. Spadek objętości przefermentowanych odchodów trzody chlewnej, (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
Uzyskane wyniki badań zostały odniesione do 1 dm3 odchodów trzody chlewnej. Ułatwiło to
wyznaczenie średniej objętości gazu, który teoretycznie wytworzyłby się w objętości
1 dm3 cieczy. Rysunek 5.4 przedstawia wyniki ilości biogazu, jaki mógłby się wytworzyć dla
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prób z dostępem promieniowania UV. Z kolei rysunek 5.5 przedstawia wyniki dla prób
z umiarkowanym dostępem promieniowania UV.
Na rysunkach 5.4 – 5.5 można zaobserwować różnice pomiędzy objętością wydzielanego
biogazu w zależności od warunków dostępności promieniowania UV. Największy przyrost
ilości gazu występuje w pierwszych tygodniach fermentacji, stabilizacja przypada na tydzień
3-4.

Rys. 5.4. Teoretyczna ilość zebranego biogazu w próbce z 1 dm³ gnojowicy - pomieszczenie
z dostępem promieniowania UV, (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)

Rys. 5.5. Teoretyczna ilość zebranego biogazu w próbce z 1 dm³ gnojowicy - pomieszczenie
z umiarkowanym dostępem promieniowania UV, (wyk. J. Dętkoś, M. Słomianny)
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6. Podsumowanie
Podsumowując, gnojowica jest odpadem rolniczym, który stwarza problemy oraz niebezpieczeństwo. Problem stanowi jej składowanie oraz przechowywanie. Stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska przyrodniczego, poprzez możliwość zanieczyszczenia wód, gleb i powietrza, co bezpośrednio powiązane jest z zagrożeniami w stosunku do ludzi, np. zagrożenie
epidemiologiczne czy możliwość wybuchu.
Przeprowadzone badania, jak i dane literaturowe dowodzą, że gnojowica posiada duży potencjał energetyczny. Wykorzystanie jej w ten sposób, niesie wiele zalet dla środowiska
przyrodniczego.
Dla powietrza, korzystna będzie likwidacja odorów oraz emisji gazów takich jak metan,
tlenki azotu, dwutlenki węgla i siarki.
W stosunku do wód, pozytywnym aspektem będzie poprawa ich jakości poprzez: zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia ich przez azotany, zmniejszenie eutrofizacji oraz ograniczenie
migracji patogenów.
Jednocześnie rozwiązany zostanie problem zagospodarowania tego typu odpadów z przemysłu rolniczego. Pozwoli to na oszczędność nieodnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie
efektu cieplarnianego.
Produkcja biogazu z gnojowicy niesie korzyść dla rolników, pozwoli im z jednej strony
dostosować się do ustawy nawozowej, a poprzez nawożenie gleb pozostałością pofermentacyjną zwiększyć jej żyzność [16].
Niestety, użycie gnojowicy do celów energetycznych może być także niebezpieczne dla
środowiska. Może to się przyczynić do zwiększonej emisji amoniaku z przefermentowanej
gnojowicy oraz zwiększenia zakwaszenia środowiska. Prowadzić może również do zmniejszenia zawartości substancji organicznych i mineralnych w glebach o 30-50%, co może
spowodować pogorszenie ich struktury [16].
Wykorzystanie gnojowicy jako zielonej energii przyczyni się do dostosowania energetyki do
ustanowionych reguł. Pozwoli zagospodarować odpad rolniczy, a tym samym wywiązać się
Polsce z limitu składowanych odpadów biodegradowalnych, a także ułatwi rolnikom nawożenie gruntów nawozami naturalnymi, jakim niewątpliwie jest gnojowica.
Ponadto pozwoli zwiększyć udział energii z OZE, co planuje Rząd Polski i do czego jesteśmy zobowiązani prawodawstwem unijnym.
Aby była możliwość wykorzystania gnojowicy do produkcji energii potrzebne są nakłady
finansowe i dążenie do tego celu poprzez inwestowanie, rozwój i wdrażanie technologii.
Niezbędna jest także edukacja i zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Literatura
1.

Mayers N., Ziemia: Atlas Zarządzania Planetą, Bis, Polska 1997.

2.

Głaszczka A., Wardal W. J., Romaniuk W., Domasiewicz T., Biogazownie Rolnicze,
Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.

3.

Jabłoński W., Wnuk J., Odnawialne Źródła Energii w Polityce Energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2004.

4.

Uzasadnienie do Projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt z dnia
04.10.2012r.

154

Biogaz jako źródło alternatywnej energii

5.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii, Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r., Wersja
2.0.2.

6.

Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997, Prawo energetyczne.

7.

Odnawialne źródła energii nowym wyzwaniem dla obszarów wiejskich w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

8.

Polityka energetyczna Polski do roku 2030.

9.

Dz. U. 2003 nr 4 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002 roku, w sprawie: szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy
działań mających na celu ograniczenie dopływu azotu ze źródeł rolniczych.

10. Cebula J., Biogaz rolniczy, Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów, Świerklaniec 2007.
11. Rosik – Dulewska Cz., Podstawy Gospodarki Odpadami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
12. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E., Przyrodnicze Wykorzystanie Odpadów. Podstawy
teoretyczne i praktyczne, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2011.
13. Magrel L., Prognozowanie procesu fermentacji metanowej mieszaniny osadów ściekowych oraz gnojowicy, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
14. Czop M., Potencjał biogenny odpadów z hodowli trzody chlewnej, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, VOL.13 nr 3 (2011), s. 53 – 64.
15. http://www.portalhodowcy.pl/hodowca-trzody-chlewnej/184-numer-42010/1686gnojowica-dobry-nawoz-ale, dostęp on-line 25.12.2011
16. Oniszk - Popławska A., Zowsik M., Wiśniewski G., Produkcja i wykorzystanie biogazu
rolniczego, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Gdańsk – Warszawa 2003.

Współczesne problemy energetyki

155

Zastosowanie biogazu z odpadów
jako paliwa dla pojazdów
Paulina Łyko, Radosław Pomykała

1. Wstęp
W ostatnich latach rośnie znaczenie energii ze źródeł odnawialnych nie tylko w Europie, ale
również i w Polsce. Wynika to zarówno z rozwoju metod i technologii pozyskiwania energii,
jak i stopniowego realizowania zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Zgodnie z Dyrektywą 2009/28/WE do roku 2020 energia ze źródeł odnawialnych powinna stanowić w Polsce 15% finalnego zużycia energii oraz 10% energii w sektorze transportowym w 2020 r. Według PIGEO udział zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych
(ze wszystkich sektorów) w finalnym zużyciu energii końcowej brutto osiągnął w roku 2010
poziom ok. 8% [1]. Postawione przez Unię Europejską cele mają być osiągnięte poprzez
szereg działań na rzecz rozwoju i wykorzystania OZE. Należy do nich m.in. wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do 2020 r. średnio jednej
biogazowni w każdej gminie, posiadającej odpowiednie warunki do uruchomienia takiego
przedsięwzięcia. Rozwojowi produkcji biogazu sprzyjają również powstające obecnie akty
prawne, przede wszystkim ustawa o odnawialnych źródłach energii. To wszystko oznacza,
że biogazownie, powinny wpisać się wyraźniej niż dotychczas w krajobraz krajowej mapy
odnawialnych źródeł energii.
Do niedawna biogaz produkowany był niemal wyłącznie w instalacjach zlokalizowanych na
terenie oczyszczalni ścieków, czy też w wyniku odgazowania składowisk odpadów komunalnych. Aktualnie powstają niemal wyłącznie biogazownie działające przy gospodarstwach
rolnych i hodowlanych, browarach, zakładach spożywczych itp., czyli wszędzie tam, gdzie
powstają substraty, na bazie których może być wytwarzany biogaz rolniczy, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne. Podstawowym sposobem wykorzystania biogazu jest jego spalanie
w kierunku wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej. Możliwe jest również zastosowanie
biogazu, jako paliwa do zasilania pojazdów silnikowych, wymaga to jednak zwykle zwiększenia zawartości metanu, a taki gaz określa się mianem biometanu lub biogazu o wysokiej
zawartości metanu. Bez względu na kierunek wykorzystania, praktycznie zawsze wymagane
jest wstępne oczyszczenie biogazu przynajmniej z pary wodnej, siarkowodoru i innych zanieczyszczeń powodujących korozję. Przygotowanie biometanu wymaga dodatkowo wzbogacenia (uszlachetnienia) biogazu. Docelowa zawartość metanu zależy w tym wypadku od
przeznaczenia: w przypadku wtłaczania do sieci biogaz/biometan powinien posiadać skład
zbliżony do gazu ziemnego (zawartość metanu powyżej 95%). Dla innych metod dystrybucji
dopuszcza się mniejsze zawartości CH4 (np. w Szwecji dopuszczalne jest 80%). Obecnie w
Polsce biogaz nie jest stosowany jako paliwo dla pojazdów, w przeciwieństwie do wielu
krajów europejskich, m.in. Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji czy Włoch.
Stosowanie biometanu w transporcie jest tematem międzynarodowego projektu
BIOMASTER (Biomethan as an Alternative Source for Transport and Energy Renaissance)
realizowanego przez Austrię, Polskę, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy. W ramach tej
inicjatywy analizowane i poruszane są zagadnienia związane ze wszystkimi elementami
„łańcucha biometanu”, od wytworzenia biogazu poprzez jego oczyszczanie, wzbogacanie
i dystrybucję, aż do wykorzystania. Poruszane są również inne ważne kwestie, jak określenie
optymalnych i akceptowalnych właściwości biometanu jako paliwa, czy analiza możliwości,
form i kosztów jego dystrybucji oraz wykorzystania.
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2. Biogaz, biometan
Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej substancji organicznej. Udział poszczególnych składników biogazu zależy m.in. od rodzaju substratów oraz warunków prowadzenia procesu. W przybliżeniu w skład gazu pofermentacyjnego wytworzonego w biogazowni,
wchodzi metan (40÷70%), dwutlenek węgla (14÷48%), siarkowodór (0,08÷5,5%), wodór
(do 5%), tlenek węgla (do 2%) i azot (0,6÷7,5%). Jego wartość opałowa uzależniona jest od
zawartości metanu i kształtuje się w zakresie od ok. 18 do ok. 24 MJ/m3. Dla porównania
wartość opałowa gazu ziemnego wysokometanowego to około 34 MJ/m3 [2, 3].
Według definicji podanej w dyrektywie 2003/30/WE, biogaz jest paliwem gazowym produkowanym z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo lub substytut gazu ziemnego.
Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych definiuje biogaz jako gaz pozyskany
z biomasy i zalicza go do grupy paliw ciekłych [4]. Jeszcze inna definicja biogazu znajduje
się w ustawie Prawo Energetyczne, gdzie oprócz biogazu wyróżniony został biogaz rolniczy,
jako paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych,
produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów
ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy
leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków
oraz składowisk odpadów [5]. W ten sposób polskie regulacje prawne „dzielą” biogaz ze
względu na surowce z jakich jest on wytwarzany. Jak wynika z projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacje, w których biogaz rolniczy jest produkowany lub wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej zyskały odrębny, uprzywilejowany status pośród
odnawialnych źródeł energii. Konsekwencją takiego podziału na biogaz rolniczy i „nierolniczy” jest wprowadzanie oddzielnych preferencji, m.in. w zakresie warunków koncesjonowania oraz wartości dopłat do wytworzonej tam energii [6].
Dodatkowo tylko biogaz rolniczy może być (po spełnieniu odpowiednich wymagań) wtłaczany do sieci gazu ziemnego. Nie wyklucza to jednak wykorzystania biogazu produkowanego z substratów „nierolniczych” jako paliwa dla transportu, pod warunkiem zapewnienia
innych form dystrybucji.

3. Odpady do produkcji biogazu
Większość odpadów organicznych może stanowić surowiec (substrat) do produkcji biogazu,
chociaż ich efektywność dla takiego zastosowania bywa różna. Różnice dotyczą przede
wszystkim składu chemicznego i wilgotności, co bezpośrednio wpływa na szybkość rozkładu oraz wydajność produkcji metanu. Obecnie do wytwarzania biogazu stosowane są najczęściej instalacje wykorzystujące kofermentację, czyli fermentację mieszanin kilku substratów.
Zróżnicowanie substratów sprzyja uzyskaniu lepszych parametrów biogazu oraz zwiększa
bezpieczeństwo dostaw surowca. Wsad do produkcji biogazu dobierany jest również pod
kątem maksymalizacji uzysków biogazu, stabilności procesu fermentacji oraz możliwości
wykorzystania powstałej masy pofermentacyjnej.
Substraty ze względu na źródło powstawania możemy podzielić na pochodzenia rolniczego,
przemysłowego oraz komunalnego. Substraty pochodzenia rolniczego to w głównej mierze
odpady z produkcji roślinnej, ogrodniczo-warzywnej, odpady z produkcji zwierzęcej oraz
uprawy energetyczne,. W przypadku odpadów pochodzenia przemysłowego możemy wyróżnić odpady przemysłu: spożywczego, mięsnego, mleczarskiego, cukrowniczego, fermentacyjnego, papierniczego, farmaceutycznego czy tłuszczowego. Substraty pochodzenia komunalnego to przede wszystkim osady z oczyszczalni ścieków, mokra frakcja organiczna
odpadów komunalnych, ścinki roślin i traw (zieleń miejska) i odpady gastronomiczne.
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Podstawową zaletą substratów/odpadów w stosunku do specjalnie uprawianych roślin energetycznych są niższe koszty pozyskania, niekiedy nawet ujemne (kiedy wytwórca płaci za
ich odbiór – zagospodarowanie). Wykorzystanie odpadów pozwala jednocześnie na rozwiązanie zarówno problemu zagospodarowania odpadów, jak i produkcji surowca bioenergetycznego, tj. biogazu. Warty uwagi jest również fakt, że np. z jednego Mg suchej masy organicznych odpadów komunalnych możliwe jest wytworzenie ok. 397 m3 biogazu i jest to
znacznie więcej niż można uzyskać z odpadów zwierzęcych, takich jak gnojowica świńska
(301m3) czy bydlęca (222m3) [7]. Zestawienie substratów możliwych do zastosowania
w biogazowniach przedstawia tabela 3.1.
Tab. 3.1. Materiał wsadowy do produkcji biogazu [8]
Odpady z rolnictwa i hodowli

Odpady miejskie

Odpady z przemysłu

- odchody zwierząt

- frakcja organiczna (degra-

- spożywczego

- odpady z upraw i hodowli
roślin
- trawy i odpady ogrodnicze
- pozostałości produktów
spożywczych

dowana na drodze biolo-

- owocowo-warzywnego

gicznej) odpadów komunal-

- mleczarskiego

nych

- cukrowniczego

- osad ściekowy

- farmaceutycznego

- odpady z utrzymania zieleni

- kosmetycznego

(ścinki trawy i odpady

- biochemicznego

ogrodnicze)

- papierniczego

- resztki żywności
- przeterminowana żywność

Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce rocznie powstaje ok. 10-12 mln Mg odpadów komunalnych, z czego ok. 50-60% to odpady biodegradowalne [9], można uznać, że potencjalnych
substratów do biogazowni nie brakuje. Mogą one stanowić stabilne pod względem ilości,
niesezonowe źródło biogazu. W przypadku biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, dla zwiększenia wydajności produkcji biogazu wskazane jest łączenie ich z innymi
wysokoenergetycznymi odpadami, jako dodatkami poprawiającymi proces. Aktualnie w
Polsce brak jest typowych biogazowi gminnych, które mogły by rozwiązać problem kłopotliwych odpadów organicznych.
Przepisy Unii Europejskiej nakazują stopniowe ograniczenie składowania frakcji organicznej
odpadów komunalnych do 75% w 2010 r., 50% w 2013, aż do osiągnięcia w roku 2020 poziomu 35 % w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r. [10]. Nie jest to
łatwe i jak na razie istnieją poważne trudności w realizacji tych zobowiązań. Mogą w tym
pomóc dodatkowe obowiązki, ale również prawa nałożone na gminy zgodnie z nowelizacją
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 stycznia 2012, a de facto od
połowy 2013 roku gminy przejmują „władztwo nad odpadami” powstającymi na ich terenie,
co oznacza, pełną kontrolę gmin nad gospodarką odpadami komunalnymi.
Obecnie polskie samorządy poszukują skutecznych rozwiązań, które umożliwią im wywiązanie się z nałożonych na nie wymagań w tym zakresie. W takiej sytuacji warta rozważenia
jest budowa biogazowni gminnej jako z jednej strony elementu systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a z drugiej źródła energii elektrycznej i cieplnej, a być może również
paliwa gazowego. W takim układzie biogazownie od lat z powodzeniem funkcjonują
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w krajach europejskich, a najlepszym przykładem jest Szwecja, gdzie istnieje wiele biogazowni, które wykorzystują m.in. odpady organiczne pochodzące z odpadów komunalnych,
czy przeterminowaną żywność. Opłacalność projektu bazuje na zasadzie, według której
wytwórca odpadów musiałby płacić znacznie więcej za inny sposób unieszkodliwiania [11].
Na podstawie raportu dot. potencjału biogazu z wybranych grup substratów w woj. Małopolskim [12] wynika, że w Małopolsce brak jest wystarczającej ilości instalacji jak i mocy przerobowych do ograniczenia deponowania na składowiskach biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. Istnieją więc potencjalnie możliwości do wykorzystania tego rodzaju
odpadów jako substratu dla instalacji fermentacji metanowej i budowy biogazowi gminnych.
Prawdopodobnie problem ten dotyczy nie tylko jednego województwa, ale również innych.
Do tej pory w Polsce nie ma przykładów wdrożenia kompleksowego podejścia do problemu
komunalnych odpadów biodegradowalnych. Tego rodzaju odpady muszą być osobno odbierane, co niesie ze sobą konieczność zapewnienia osobnych pojemników oraz pojazdów służących ich zbiórce. Ponadto wymagane jest również wdrożenie osobnych modeli samej
zbiórki, głównie z powodu krótkiego okresu rozkładu takich odpadów, szczególnie w miesiącach letnich. Kolejnym krokiem jest spełnienie wymogów w zakresie funkcjonowania
obiektu przetwarzania odpadów, w tym linii wstępnej segregacji oraz przygotowania odpowiedniej mieszanki substratów. I to wszystko najlepiej na terenie obecnie funkcjonujących
zakładów gospodarki odpadami (dla uniknięcia konieczności dodatkowego transportu odpadów), przy zachowaniu najwyższych norm higienicznych, w tym dbałości o jakość powietrza.

4. Biogaz jako paliwo
Wyprodukowany biogaz zawiera w swoim składzie metan, dwutlenek węgla, azot, tlen,
siarkowodór, amoniak, siloksany. Przed gospodarczym wykorzystaniem konieczne jest jego
oczyszczanie, a w przypadku zastosowania jako paliwa – również wzbogacanie do postaci
biometanu. Po tym etapie uzyskuje się biogaz o wysokiej zawartości metanu, czyli biometan.
W takiej postaci może być wykorzystywany na własne potrzeby, jako zamiennik CNG
(Compressed Natural Gas) lub sprzedany.
Biometan i CNG mogą być używane zamiennie, tj. w takich samych pojazdach, a także
przechowywane i dystrybuowane przez ten sam system tankowania, więc ich stosowanie
i podaż mogą się wzajemnie wspierać. Ważne jest, że mogą być stosowane w różnego rodzaju
pojazdach: samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusach, traktorach czy
śmieciarkach itp. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Gazowe [13] dystrybucja wysokome-

tanowego biogazu poprzez sieć rurociągów gazu ziemnego jest możliwa po spełnieniu odpowiednich wymagań jakościowych i tylko wtedy, gdy jest to biogaz rolniczy. Ustawodawca
nie przewidział możliwości wtłaczania do sieci gazowej biogazu nierolniczego. Oznacza to,
że nawet niewielki udział organicznych odpadów komunalnych, jako substratów powoduje,
że powstający biogaz nie jest biogazem rolniczym, co zamyka tę drogę dystrybucji.
Paliwo gazowe takie jak biometan, jest realną formą uzupełnienia rynku konwencjonalnych
paliw ciekłych – benzyny lub oleju napędowego, co potwierdzają już doświadczenia innych
krajów. Względy ekologiczne przemawiają za tym, aby biometan stał się powszechnie stosowanym paliwem pojazdów. Potwierdzeniem tego jest sprawdzone już ograniczenie emisji
spalin, a przede wszystkim cząstek stałych. Pojazdy zasilane biometanem w porównaniu z
tymi napędzanymi benzyną, emitują nawet do 90% mniej tlenku węgla, 80% mniej węglowodorów – podstawowego czynnika odpowiedzialnego za smog oraz 50 ÷ 80% mniej tlenków azotu. Również wydzielanie związków siarki i sadzy jest dużo niższe, co powoduje ich
ograniczoną emisję do środowiska i poprawę mikroklimatu w dużych aglomeracjach miej-
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skich [14]. Szczególnie polskie aglomeracje, zmagające się z problemami zanieczyszczeń
atmosfery, powinny być zainteresowane promowaniem paliwa gazowego zarówno
w pojazdach komunikacji miejskiej, komunalnych i in.

5. Zagospodarowanie pofermentu
W wyniku procesu fermentacji oprócz podstawowego produktu – biogazu, powstaje także
produkt uboczny czyli poferment, który należy odpowiednio zagospodarować. Poferment
z biogazowni według obowiązującego prawa jest klasyfikowany jako odpad. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów jest to odpad o kodzie 19 06 06
– przefermentowany produkt powstający w procesie fermentacji beztlenowej. Jeżeli spełniać
będzie kryteria jakościowe dla nawozów organicznych lub środków wspomagających ochronę roślin nie będzie już traktowany jako odpad. Jeżeli nie będzie spełniać tych wymogów,
będzie klasyfikowany jako odpad 19 06 04 – przefermentowane odpady z beztlenowego
rozkładu odpadów komunalnych [15].
Duża zawartość wody w pofermencie to główny problem dla jego zagospodarowania i powoduje ona konieczność rozdziału poprzez proces odwadniania (separację) na odciek i gęstwę. Taki zabieg ułatwia późniejsze magazynowanie i transport, a oddzielona gęstwa może
zostać składowana, zastosowana jako nawóz lub poddana procesowi suszenia i służyć do
produkcji pelletu. Odciek może być używany w deszczowniach do nawadniania pól. Podstawowymi czynnikami determinującymi sposób wykorzystania pofermentu to jego jakość,
lokalne uwarunkowania oraz obowiązujące regulacje prawne. W Polsce podstawowym
czynnikiem decydującym o sposobie zagospodarowania produktu ubocznego z biogazowni
są normy prawne, które obecnie stanowią pewnego rodzaju barierę przy wykorzystywaniu
tego produktu jako nawozu w rolnictwie. Należy jednak mieć na uwadze, że uregulowania
prawne dotyczące poferementu mogą ulec zmianie. Rosnąca liczba biogazowani, a tym samym ilość powstającego pofermentu będzie wpływać na konieczność prawnego uporządkowania tej kwestii [16].

6. Podsumowanie
Pełna ocena możliwości zastosowania odpadów do produkcji biogazu wymaga przeprowadzenia analizy ekonomicznej i jakościowej dla konkretnej lokalizacji. W pierwszej kolejności konieczne jest sporządzenie analizy dla wybranych grup substratów, następnie należy
wykonać analizę dostępności jakościowej i czasowej dla wytypowanych grup substratów.
Dopiero na podstawie zebranych i opracowanych wyników można wskazać optymalne
i ekonomicznie uzasadnione kompozycje substratów do produkcji biogazu. Niezmiernie
ważne jest zabezpieczenie dostaw substratu, a w dalszej kolejności zagospodarowanie energii cieplnej (wykorzystanie lub sprzedaż) oraz prowadzenie ciągłego i profesjonalnego nadzoru inwestycji. Funkcjonowanie biogazowni utylizacyjnych bazujących na odpadach organicznych (zwłaszcza z frakcji odpadów komunalnych) do produkcji biogazu, powoduje liczne korzyści dla środowiska:
• zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych, a tym samym również redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących
ze składowisk odpadów, oszczędność naturalnych i nieodnawialnych surowców konicznych do wytworzenia energii,
• wzrost produkcji energii pochodzącej z alternatywnych źródeł, możliwość wykorzystania
pofermentu z biogazowni jako naturalnego nawozu lub po poddaniu procesowi suszenia
jako paliwa alternatywnego.
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Istnieją zarówno przesłanki środowiskowe oraz warunki technologiczne zarówno do produkcji biogazu w oparciu o organiczną frakcję odpadów komunalnych, jak i wykorzystania biogazu jako paliwa dla środków transportu. Jednak rozwój w tym zakresie uzależniony jest
ściśle od warunków ekonomicznych prowadzenia tego typu działalności. A te nie zależą
jedynie od samej technologii, ale również od aspektów prawnych, w tym dotyczących gospodarki odpadami. Zarówno obecne jak i projektowane regulacje w zakresie produkcji
i wykorzystania biogazu zdają się nie zauważać wielu aspektów i potrzeb gospodarki odpadami organicznymi i to zarówno w zakresie substratów do produkcji biogazu, jak i pofermentu. Brak kompleksowego podejścia w tym zakresie może stać się przeszkodą trudną do
pokonania.
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Zastosowanie izotopowego bilansu mas w badaniach
nad procesem fermentacji metanowej
Dominika Kufka, Beata Biega, Mariusz-Orion Jędrysek

1. Wstęp
Analizy izotopowe włączają się coraz bardziej w nurt badań nad wpływem zanieczyszczeń
na zmiany występujące w środowisku w skali całego globu. Stanowią one nowoczesne narzędzie umożliwiające precyzyjne prześledzenie migracji zanieczyszczeń, źródeł ich występowania, jak i procesów chemicznych występujących w środowisku. Ponadto mają znaczenie dla lepszego zrozumienia skomplikowanych procesów biologicznych, w tym fermentacji
metanowej.
Zastosowanie analiz izotopowych oraz izotopowego bilansu mas w badaniach nad fermentacją metanową umożliwia wyznaczenie efektywności procesu metanogenezy, a także wstępnej identyfikacji źródeł węgla preferencyjnie wykorzystywanych przez mikroorganizmy do
produkcji metanu.
W celu weryfikacji możliwości aplikacji nowatorskiego narzędzia, jakim są analizy izotopowe, przeprowadzono fermentacje odpadów rolno-spożywczych w skali laboratoryjnej. Dla
wybranych eksperymentów, charakteryzujących się najwyższą efektywnością, wykonano
izotopowy bilans mas.

2. Fermentacja metanowa
Fermentacja metanowa to beztlenowy rozkład polimerycznej rozpuszczalnej i partykularnej
materii organicznej, w wyniku którego generowany jest m.in. metan oraz dwutlenek węgla.
Prawidłowość procesu jest zależna od szeregu czynników, które mogą wpływać bądź stymulująco, bądź hamująco na szybkość i efektywność jego przebiegu [5]. Istotną rolę odgrywają
również zróżnicowane konsorcja mikrobiologiczne, a przede wszystkim bakterie hydrolizujące i fermentujące, redukujące wodór, bakterie homoacetogenne i metanowe. Wpływ na
fermentację metanową mają parametry środowiskowe, jak temperatura, pH, czy też stężenie
składników pokarmowych i związków toksycznych, które mają znaczenie dla aktywności
mikroorganizmów, a także szybkości przemian [8].
Zasadniczo w środowiskach naturalnych produkcja metanu następuje dwiema ścieżkami.
Gaz ten może powstawać bądź poprzez biologiczny rozkład kwasu octowego, za który odpowiadają bakterie heterotroficzne (1), bądź też na skutek redukcji dwutlenku węgla przez
bakterie autotroficzne (2).
(1) CH3COOH → CO2 + CH4
(2) CO2 + 8H- → 2H2O + CH4
Metanogeneza oparta na ścieżce biegnącej poprzez redukcję dwutlenku węgla jest bardziej
wydajna dla mikroorganizmów, gdyż metanogeny osiągają wówczas blisko dwukrotnie
szybsze tempo wzrostu aniżeli w przypadku redukcji kwasu octowego [2].

3. Analizy izotopowe
Podczas oznaczania izotopów stabilnych wyznacza się względne odchylenie stosunku izotopowego próbki od wykorzystywanego wzorca, które opisywane jest jako wartość (δ) [1, 3].
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W środowiskach naturalnych obserwuje się izotopy trwałe danego pierwiastka o różnej,
względnej koncentracji. Tego typu zróżnicowanie wynikające z ich masy skutkuje odmiennymi właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi izotopów pierwiastka w zależności od
miejsca i formy ich występowania. Efektem takiego rozróżnienia jest zjawisko „frakcjonowania izotopowego” występujące w procesach transportu (dyfuzji) oraz przemian fazowych,
a także w reakcjach chemicznych. Główną przyczyną frakcjonowania izotopowego są reakcje wymiany izotopowej i efekty kinetyczne, które zależą głównie od szybkości reakcji
związków chemicznych o odmiennym składzie izotopowym [3, 6]. Proces frakcjonowania
izotopowego prowadzi do ustalenia nowych stosunków izotopowych między dwiema substancjami lub fazami tej samej substancji. Temperatura jest czynnikiem mającym największy
wpływ na frakcjonowanie izotopów. Ponadto szereg czynników, takich jak skład chemiczny,
procesy dyfuzji, czas, stopień utlenienia pierwiastków, także pośrednio wpływa na rozdział
izotopów przy współwystępujących innych substancjach [4, 9].
Badania zmienności stosunków lekkich izotopów stabilnych są nowoczesnym narzędziem
pozwalającym na śledzenie mechanizmów i dynamiki reakcji chemicznych, przejść fazowych, migracji, proporcji mieszania substancji wykazujących identyczny skład chemiczny,
w tym także procesów oraz czynników wpływających na fermentację metanową. W dotychczas działających biogazowniach nie stosuje się jeszcze tego typu badań, co ukazuje proces
fermentacji metanowej w zupełnie nowym świetle. Wykorzystanie analiz izotopowych węgla
i wodoru (metodyka za Jędrysek [7]) w systemach produkcji metanu pozwala na ustalenie
ścieżek powstawania tego gazu, co może mieć istotny wpływ na optymalizację procesu metanogenezy. W zależności bowiem od ścieżki metanogenezy, którą przebiega proces (2),
metan charakteryzuje się innym składem izotopowym węgla oraz wodoru. Z technologicznego punktu widzenia bardziej pożądana jest metanogeneza opierająca się o rozkład kwasu
octowego, gdyż jest ona najbardziej efektywna, dlatego też jednym z założeń niniejszych
badań jest wskazanie takich kombinacji wsadów fermentacyjnych, w których proces metanogenezy przebiega właśnie tą ścieżką.

4. Izotopowy bilans mas
Znajomość składu izotopowego substratów oraz produktów fermentacji metanowej umożliwia wykonanie izotopowego bilansu mas. Pozwala to na bezpośrednie otrzymanie informacji
o procentowym udziale poszczególnych ścieżek w produkcji metanu, a w konsekwencji
również możliwości odpowiedniego sterowania procesem fermentacji metanowej tak, aby
generowany biogaz zawierał jak najwięcej metanu, zaś sama produkcja była jak najszybsza.
Izotopowy bilans mas w przypadku procesu fermentacji metanowej można opisać za pomocą
następujących wzorów:
δ13C (WF)* masa C = δ13C(CO2)* masa C prod 1 + δ13C(CH4)* masa C prod 2 + δ13C(PF)* masa C prod 3

(4.1.1.)
m C prod 1 +m C prod 2 +m C prod 3 = 1
objaśnienia:
WF - wsad fermentacyjny
PF - pofermentat
m – masa,
Prod (1, 2, 3) – produkty fermentacji: CO2, CH4, poferment

(4.1.2.)
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W izotopowym bilansie mas, oprócz wyników badań izotopowych (wartość δ13C substratów
i produktów metanogenezy) konieczne jest również uwzględnienie danych o: (1) zawartościach węgla organicznego w substratach i pofermentatach, (2) zawartości dwutlenku węgla
i metanu w biogazie, (3) objętościach powstałego biogazu, (4) masach substratów i pofermentatów, (5) masach molowych związków węgla (dwutlenek węgla, metan).

5. Opis wykonanych badań
Badania obejmowały wykonanie 31 eksperymentów fermentacyjnych przygotowanych na
bazie substratów: wywar gorzelniany, obornik, melasa, kiszonki z traw, kiszonka kukurydzy,
kiszonka z lucerny, ślazowiec pensylwański.
Eksperymentalne inkubacje wsadów mieszanych prowadzono w szklanych butelkach o objętości 0,5 dm3. W celu uzyskania warunków beztlenowych przestrzeń nad wsadem fermentacyjnym przepłukiwano argonem, następnie butelki szczelnie zamykano korkiem z gumowym
septum umożliwiającym pobór generowanego gazu. Inkubację prowadzono w temperaturze
32°C do momentu całkowitego zaniku produkcji biogazu, którego ilość była mierzona każdego dnia. Ponadto celem wykonania analiz chromatograficznych i izotopowych, za pomocą
igły ze strzykawką pobierano podpróbki biogazu, które umieszczano w szklanych ampułkach
o pojemności 0,02 dm3 wypełnionych wodą destylowaną.
Spośród wszystkich wykonanych eksperymentów wytypowano 4, charakteryzujące się największą produkcją biogazu oraz najwyższą zawartością metanu, dla których zasadne było
wykonanie izotopowych bilansów mas.
Na podstawie danych o masie substratów i pofermentatów oraz zawartościach w nich węgla
organicznego, a także masie węgla zawartego w metanie i dwutlenku węgla, które generowane były w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej, obliczono zawartość węgla
w substratach i produktach fermentacji metanowej. Następnie w oparciu o te dane oraz
o wyniki analiz izotopowych (δ13C w materii organicznej w poszczególnych komponentach
wsadów fermentacyjnych oraz produktów) wykonano izotopowy bilans mas.

6. Podsumowanie
Badania izotopowe mają znaczenie w ocenie stopnia wykorzystania węgla organicznego
z różnych źródeł przez mikroorganizmy do produkcji metanu.
Na podstawie eksperymentów fermentacyjnych odpadów rolno-spożywczych oraz badań
izotopowych, istnieje możliwość wykonania izotopowego bilansu mas. Umożliwia to ocenę
efektywności procesu metanogenezy, a także potwierdza zasadność zastosowania tego typu
narzędzia w badaniach środowiskowych.
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Uczenie z nadzorem w budowie modelu klasyfikującego
materiały pochodzące z termicznej przeróbki biomas
Marcin Sajdak

1. Wstęp
Zwiększenie świadomości ekologicznej, dążenie do zmniejszenia emisji szkodliwych dla
środowiska gazów cieplarnianych spowodowało, iż coraz częściej człowiek sięga do podstawowego niegdyś surowca energetycznego - biomasy. Na dzień dzisiejszy biomasa uważana jest za trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii odnawialnej. Jest ona
używana podczas spalana i współspalania z węglem kamiennym, jak również jest coraz
częściej stosowana do procesów termicznych tj. toryfikacja, piroliza oraz zgazowanie.
Wspomniane procesy termicznej konwersji materii organicznej przekształcają biopolimerowe struktury materiału roślinnego w trzy podstawowe produkty: stały - karbonizat, ciekłą
frakcję węglowodorową oraz gazową frakcję węglowodorową. W zależności od parametrów
technologicznych prowadzonego procesu właściwości tych materiałów mogą znacznie różnić
się od siebie pod względem energetycznym. Na przykład karbonizat, który jest uwęgloną
postacią biomasy zawiera do 85% węgla, a tym samym charakteryzuje się wysoką kalorycznością do 32 000 kJ/kg [1]. Naturalna "surowa" biomasa cechuje się dużą wilgotnością,
niską gęstość energetyczną i niejednorodnością, a także małą gęstością nasypową, co stwarza
problemy logistyczne, jak również podczas procesu współspalania biomasy z węglem
w kotłach węglowych. Dlatego też w celu ułatwienia energetycznego wykorzystania biomasy poddaje się ją procesom zagęszczania do postaci tzw. stałego biopaliwa, co przybliża jej
właściwości do węgla. Zagęszczenie energetyczne biomasy następują w procesie pirolizy,
podczas której zwiększa się zawartości węgla w produkcie (w karbonizacie).
Piroliza jest procesem rozkładu substancji organicznych (części hemicelulozy, ligninocelulozy i ligniny) obecnych w biomasie, w warunkach beztlenowych, prowadzonym w różnych
temperaturach. Technicznie proces ten jest podobny do procesu termolizy, ale w odróżnieniu
od niej piroliza prowadzona jest w szerszym zakresie temperatur od 300°C do 800°C. Podczas pirolizy, zachodzi seria procesów fizyko-chemicznych:
1. przenoszenie ciepła ze źródła ciepła, do cząstek biomasy, powodując wzrost temperatury w ich wewnętrzu,
2. następnie dochodzi do pierwotnej reakcji pirolizy, z uwolnieniem substancji lotnych
i formowaniem karbonizatu,
3. ciągłe postępowanie reakcji pirolizy biomasy,
4. reakcje wtórne pierwotnych produktów lotnych,
5. autokatalityczne wtórne reakcje pirolizy przebiegające równolegle z jednoczesną
reakcją pirolizy pierwotnej (pkt 2),
6. w połączeniu z innymi reakcjami rozkładu termicznego reakcje reformingu, rekombinacji rodników i dehydratacja [4, 5].
Poprzez pirolizę [5, 6] biomasa może zostać przekształcona w karbonizat (faza stała), bioolej
(faza ciekła) oraz gaz popirolityczny (faza gazowa). Lekkie gazy można dostarczać do procesu pirolizy jako paliwo. Wydajność i skład produktów rozkładu termicznego mogą się
różnić w zależności od surowca [7], konfiguracji reaktorów i warunków pirolizy [8, 9]. Naj-

166

Uczenie z nadzorem w budowie modelu klasyfikującego materiały...

ważniejsze parametry pirolizy to czas przebywania, szybkość nagrzewania i temperatura
prowadzenia procesu [10]. Niska temperatura i długi czas przebywania materiału determinuje uzysk karbonizatu. Wysoka temperatura i długi czas przebywania zwiększa ilość produktów lotnych, a tym samym zwiększa wydajność gazu. Umiarkowana temperatura i krótki
czas przebywania materiału w reaktorze są optymalne do wytwarzania bio-oleju [11]. Skład
nieorganiczny biomasy ma również istotny wpływ na proces pirolizy - wiadomo, że sole
metali alkalicznych mają duży wpływ na przebieg procesu pirolizy [10].
Piroliza jest jednym z najbardziej efektywnych, termicznych procesów przeróbki biomasy
w celu otrzymania uszlachetnionych paliw stałych oraz ciekłych [12]. W przypadku zastosowania pirolizy do przetwarzania biomasy, wytwarzane są odnawialne źródła energii, takie
jak karbonizat, bioolej i gaz syntezowy, które mogą stanowić alternatywne paliwa stosowane
do kotłów, turbin i silników dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej [13].
Tak jak wspomniano dzięki termicznej konwersji biomasy, otrzymuje się materiał o bardzo
podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych do samego węgla lub karbonizatu
z węgla, co można przedstawić diagramem Van Krevelena (rys. 1.1).
a)

b)

Rys. 1.1. a) Próbki karbonizatów różnych materiałów, b) diagram Van Krevelena dla badanych materiałów
Od wielu lat obserwuje się intensywny wzrost zapotrzebowania na biomasę w energetyce,
które w ostatnich pięciu latach wzrosło ponad trzy krotnie z 1676 tys. ton w roku 2006 do
5235 tys. ton w roku 2011. Karbonizat z biomasy z powodu jego korzystnej charakterystyki
(wysoka kaloryczność, niska zawartość popiołu) jest bardzo interesującym źródłem energii
odnawialnej, jednakże na dzień dzisiejszy nie można go zakwalifikować jako odnawialne
źródło energii (OZE), czy jako biomasę ponieważ nie jest on ujęty w żadnym rozporządzeniu
dotyczącym biomasy i odnawialnych źródeł energii, także ze wzglądu na istniejącą definicję
biomasy. Taki stan może być spowodowany brakiem odpowiednich metod badania karbonizatów, które pozwoliły by na potwierdzenie ich pochodzenia i będą podstawą do nadania
certyfikatu materiałowego. Opracowywana w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla procedura potwierdzania naturalnego pochodzenia karbonizatów/toryfikatów (metoda klasyfikacyjna), może stanowić alternatywę dla kosztownej i długiej metody datowania izotopem
węgla 14C.
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2. Metody analizy danych
2.1. Analiza skupień
Celem analizy skupień jest określenie wzajemnego podobieństwa pomiędzy analizowanymi
obiektami i opisującymi je cechami. W analizie tej nie dysponuje się wiedzą na temat jednorodności analizowanego zbioru danych. Wykorzystuje się tutaj pojęcie odległości obiektów
lub cech w wielowymiarowej przestrzeni danych przy założeniu, że obiekty podobne sąsiadują ze sobą. W praktyce chemometrycznej wykorzystuje się wiele algorytmów miar odległości: odległość kwadratowa, euklidesowa, miejska, Czebyszewa, potęgową oraz odległość
Mahalanobisa.
Najczęściej jednak stosowaną metodą określania odległości pomiędzy badanymi cechami
jest odległość euklidesowa. Określa ona odległość geometryczną w przestrzeni wielowymiarowej, a obliczana jest zgodnie ze wzorem:

d ij =

∑ (z

2

m

k =1

ik

− z jk )

(2.1.1)

gdzie:
dij– odległość euklidesowa pomiędzy obiektami i oraz j,
zik –wartość zmiennej i,
zjk –wartość zmiennej j.
W metodzie tej nie stosuje się bezpośrednio wartości zmiennych wejściowych (danych surowych), lecz zmienne poddane wcześniejszej standaryzacji [1,3]. Dobór miary odległości
przeprowadza się każdorazowo w przypadku nowego zbioru danych. Choć odległość euklidesowa jest najczęściej i najchętniej stosowaną miarą odległości, nie oznacza to, iż będzie
ona odpowiednia dla każdego rodzajów danych. Dobór metody obliczania odległości obiektów, na badanym zbiorze danych prowadzi się stosując kilka metod i wybiera się taką, która
pozwala na jak najlepszy rozdział badanych zmiennych/obserwacji. Do oceny wyników
można zastosować metodę porównawczą, budując każdorazowo dendrogram wynikowy
i porównując go z pozostałymi. Metoda ta jest subiektywna, ale w większości przypadków
najskuteczniejsza.

2.2. Analiza głównych składowych
Analiza głównych składowych jest to technika umożliwiająca ograniczenie liczby zmiennych bez straty informacji zawartych w zbiorze danych. Jej głównym zadaniem jest wykrycie wewnętrznej struktury danych i opisanie jej przy pomocy innych parametrów, które z tej
struktury wynikają. Nowe zmienne konstruowane są jako kombinacja liniowa zmiennych
wyjściowych w taki sposób, aby każdy kolejny czynnik opisywał maksymalną wariancję
danych i był ortogonalny do poprzedniego. Jeżeli między zmiennymi pierwotnymi istnieją
korelacje, wówczas liczba głównych składników niezbędna dla poprawnego opisu danych
jest znacznie mniejsza niż liczba zmiennych pierwotnych. Charakterystyczną cechą głównych składowych jest możliwość wyznaczania czynników głównych (PC) w kolejności malejącego zasobu zmienności. Miarą tego zasobu są przy tym tzw. wartości własne.
W pewnych przypadkach istnieje również możliwość przypisania głównym składnikom, jak
i grupom obiektów, określonej interpretacji chemicznej, czy też fizycznej [1,3]. Technikę
analizy głównych składowych stosuje się głównie do:
1. redukcji przestrzeni danych,
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2. przekształcania skorelowanych zmiennych wejściowych w wyjściowe główne składowe,
3. prezentacji graficznej struktury wielowymiarowego zbioru danych na płaszczyźnie
z jak najmniejszym zniekształceniem informacji.

3. Materiały do badań i analiza wyników
Materiałami do badań były próbki biomasy drzewnej, biomasy agrarnej, karbonizatów
z biomasy, węgli kamiennych oraz mieszanek węgla kamiennego wraz z karbonizatem
z biomasy. Materiały te zostały poddane badaniu na zawartość następujących parametrów
(analitów):
•
•
•
•

zawartość popiołu
ciepło spalania
analiza elementarna C, H, N, S, O,
zawartość pierwiastków w popiele:
- Al2O3
- CaO
- Fe2O3
- K2O
- MgO
- Na2O
- P2O5
- SiO2
- TiO2,

Zebrane dane analityczne poddano analizie skupień (CA) metodą hierarchistyczną, korzystając z kwadratowej odległości euklidesowej i wyznaczając macierz odległości metodą Warda
pomiędzy badanymi zmiennymi oznaczanymi w każdym badanym materiale (tabela 3.1.).
Wyniki te przedstawiono również w postaci dendrogramu zaprezentowanego na rysunku 3.1.
Podczas interpretacji dendrogramu (rysunek. 3.1.) łatwo zauważyć, iż w przypadku badanych materiałów największe podobieństwo zachodzi pomiędzy zawartością węgla i entalpią
spalania Qs. Ten człon będzie się powtarzał niezależnie od rodzaju materiału, ponieważ ciepło spalania w głównej mierze zależne jest od zawartość węgla w próbce. Założono, że największe zmiany w dendrogramach w zależności od rodzaju materiału powinny być widoczne
pomiędzy zawartością tlenu i wodoru {O, H}, a także pomiędzy zawartością żelaza i glinu
{Fe, Al}. Pierwszą z nich można zinterpretować jako zmienną opisującą stopień uwęglenia
materiału, drugą można zinterpretować jako zmienną wskazującą na naturalne pochodzenie
materiału (materiał pochodzący z biomasy). Dlatego też, aby potwierdzić powyższe założenia wykonano analizę skupień dla poszczególnych typów badanych materiałów.
Wyniki tej analizy w formie dendrogramu zaprezentowano na rysunku 3.2.
Tak jak zakładano istnieją istotne różnice pomiędzy skupieniami poszczególnych materiałów. Spośród materiałów rozpatrywanych w niniejszym doświadczeniu, węgiel kamienny
charakteryzuje się największym stopniem uwęglenia, dlatego też dystans (kwadratowa odległość euklidesowa) pomiędzy zawartością tlenu i wodoru {O, H} jest najwyższa i wynosi
16 j.m. Jest to zrozumiałe pod względem chemicznym – celuloza, lignina (rys. 3.2.) i ich
pochodne (ligninoceluloza i hemiceluloza powszechnie występujące w materiale roślinnym),
są bogate w grupy hydroksylowe (-OH), które podczas naturalnego procesu przeobrażania
materii roślinnej zostają uwolnione w postaci tlenu cząsteczkowego do atmosfery, zmienia-

169

Współczesne problemy energetyki

jąc tym samym proporcję w jakiej występują w węglu kamiennym. Procesy termiczne takie
jak zgazowanie, toryfikacja lub piroliza również zmieniają postać biomasy poprzez jej uwęglenie, ale ze względu na krótki czas procesu (w porównaniu z czasem geologicznym)
i panujące warunki, grupy -OH nie są usuwane w 100% i pozostają w końcowym materiale
w zachowanych proporcjach. Dlatego też grupa ta jest zauważalna podczas analizy skupień
samego karbonizatu z biomasy. Pozwala to na wykorzystanie tej informacji do odróżniania
uwęglonych materiałów pochodzenia roślinnego (karbonizat, toryfikat) od próbek węgla
kamiennego czy koksu. Kolejnymi zmiennymi, które mogą dzielić badane próbki na grupy
i podgrupy w zależności od pochodzenia, są stężenia mikro- i makroelementów w badanym
materiale, oznaczane w postaci tlenków w popiele. Poniżej (tab. 3.2.) podano kilka grup
badanych pierwiastków, dzięki którym można odróżnić materiały organiczne (biomasa naturalna) od materiału kopalnego. Dodatkowo dla lepszego zobrazowania występujących pomiędzy paliwami różnic, wyniki te zostały zestawione na wykresie (rys 3.3.).
Tabela 3.1. Wyniki analizy skupień (CA)
Ash

Qs

C

H

O

N

S

Cl

Al

Ca

Fe

K

Mg

Na

P

Si

Ash

0

Qs

226

0

C

221

2

0

H

305

255

273

0

O

289

354

358

39

0

N

141

152

154

207

246

0

S

174

87

92

245

315

149

0

Cl

90

239

233

244

219

166

201

0

Al

78

125

124

292

332

136

140

180

0

Ca

64

239

230

266

232

162

210

125

160

0

Fe

56

113

116

243

287

121

100

142

43

119

0

K

89

274

270

228

199

161

217

28

193

117

160

0

Mg

58

222

218

265

256

132

189

62

140

73

100

59

0

Na

44

251

241

290

250

162

200

69

137

68

106

80

55

0

P

104

215

213

189

180

105

190

107

176

86

146

68

74

130

0

Si

61

218

215

256

249

165

184

130

110

98

92

145

119

98

115

0

Ti

130

118

109

292

311

116

158

195

85

154

84

222

171

150

193

150

Ti

0
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Rys. 3.1. Dendrogram podobieństwa badanych zmiennych

Rys. 3.2. Dendrogram podobieństwa badanych zmiennych w różnych materiałach
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Tabela 3.2. Zestawienie wartości wybranych grup zmiennych dla badanych materiałów
Odległość
O/H

Al/Fe

C/Qs

Qs/S

Karbonizat

6

0,1

1,18

17,5

Węgiel

16

36

0,45

26

Trawy

1,4

0,1

0,05

3,0

Drewno surowe

3,4

0,2

0,26

1,7

Drewno impregnowane

6,1

6,7

0,17

7,3

a)

b)

Rys. 3.3. Wykresy warstwicowe 2D (a) i 3D (b) obrazujące różnice pomiędzy badanymi
materiałami a wartościami wybranych grup zmiennych
Po wykonaniu analizy podobieństwa (skupień) przeprowadzono analizę głównych składowych, aby potwierdzić wnioski wyciągnięte na podstawie analizy skupień, a jej wyniki
przedstawiono na rysunku 3.4.
Jak można zauważyć na rysunku 3.4, analiza głównych składowych potwierdziła występowanie skupień wyznaczonych przez analizę podobieństwa (skupień). Umożliwiła także
zmniejszenie ilości zmiennych pozwalających na określenie typu badanego materiału, a co
za tym idzie umożliwiła na klasyfikację materiału za pomocą nowych zmiennych. Pozwala
to na odróżnienie karbonizatu z biomasy od karbonizatu otrzymywanego z innego materiału
nie będącego biomasą (karbonizat z węgla, tworzyw sztucznych, odpadów).
Podobnie jak w przypadku analizy skupień i w tym przypadku było możliwe nadanie interpretacji chemicznej pierwszym głównym składowym. Szczególnie interesujące są pierwsze
dwie główne składowe, które objaśniają około 71% informacji o całym zbiorze danych (rys.
3.5.).
Pierwszą główną składową można zinterpretować jako zmienną opisującą badane próbki pod
względem zawartości popiołu oraz mikro- i makroelementów pobieranych przez rośliny
z otoczenia. Wewnątrz tego czynnika można wyróżnić dwa najsilniejsze skupiska badanych
analitów (rys. 3.6. a, b): {Popiół, Na, Mg, K, Cl} oraz {Si, Ca, Fe, Al, P}. Drugi czynnik
pozwala na opisanie próbek pod względem typu, pochodzenia próbki. Dzięki temu czynnikowi możliwa jest klasyfikacja oraz rozróżnienie próbek pochodzenia roślinnego, które zo-
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stały poddane procesowi termicznej konwersji – możliwe jest odróżnienie próbek karbonizatów (rys. 3.4, 3.6.b).

Rys. 3.4. Projekcja zmiennych oraz badanych materiałów na płaszczyznę zdefiniowaną przez
drugi i trzeci czynnik (HHV=Qs)

Rys. 3.5. Kumulacyjny procent wariancji danych
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b)

Rys. 3.6. a) projekcja zmiennych na przestrzeni zdefiniowanej przez pierwsze trzy czynniki
główne, b) projekcja próbek na przestrzeni zdefiniowanej przez pierwsze trzy czynniki
główne (Ash=popiół)
Ostatni z rozpatrywanych czynnik (nr 3) pozwala na odróżnienie próbek torfu od próbek
karbonizatu wytworzonego z biomasy (rys. 3.4.).
Podczas badań zauważono także, że do odróżnienia próbek drewna impregnowanego (poddanego konserwacji chemicznej) od drewna nieimpregnowanego (czystego) przydatna jest
analiza korelacyjna współwystępowania żelaza i glinu w suchej masie. Brak korelacji liniowej wewnątrz populacji może świadczyć, że badana próbka pochodzi z drewna, które zostało
wcześniej zaimpregnowane chemicznie, a tym samym może nie nadawać się do bezpośredniego użytku energetycznego.
Korzystając z modułu Data Mining w używanym oprogramowaniu (STATISTICA 10),
przeprowadzono szereg testów mających na celu zbudowanie odpowiedniego modelu pozwalającego na predykcję – klasyfikację materiału (w szczególności karbonizatu z biomasy),
w sposób automatyczny możliwy do wdrożenia np. do bazy danych. Wykorzystano do tego
celu dwie metody uczenia z nadzorem pozwalające na opracowanie metod klasyfikacyjnych
charakteryzujących się dużą mocą predykcyjną:
• metoda drzew klasyfikacyjnych C&RT,
• metoda wielozmiennej regresji adaptacyjnej MARS.
Testowanie prowadzono w jednym module-przestrzeni roboczej Data Miner zaprezentowanej na rysunku 3.7.
Do testowania wybrano macierz danych, która została wcześniej zbilansowana na potrzeby
testu. Zestaw danych składał się z 1400 elementów podzielonych na siedem grup każda po
200 elementów. Podobnie jak podczas prowadzenia analizy PCA i CA analizowanych było
siedemnaście zmiennych. Macierz danych, która była używana podczas tych analiz została
podzielona na próbę uczącą i próbę testową w stosunku 30:70. Każdy testowany model był
walidowany metodą krzyżową, dzięki której możliwe było wybranie najlepszej metody oraz
uniknięcie przeuczenia modelu. Najlepszym modelem okazał się model predykcyjny zbudowany metodą MARS.
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Rys. 3.7. Przykład przestrzeni Data Miner używanej podczas prowadzenia analiz
Tabela 3.3. Poprawność predykcji dla modelu MARS
Rodzaj biomasy

Poprawność [%]

Biomasa

85,24

Drewno

69,76

Karbonizat

95,05

Łuski

59,86

Mieszane

89,28

Trawy

72,28

Węgiel

96,90

Jak zaprezentowano w tabeli 3.3 poprawność tej metody jest stosunkowo duża, zwłaszcza
w przypadku karbonizatu z biomasy, którego odpowiednia klasyfikacja była celem niniejszych badań. W przypadku węgla i karbonizatu poprawnie udało się sklasyfikować około
96% przypadków, najniższą wartość poprawności predykcji obserwuje się w przypadku
drewna, łusek oraz traw. Wartości te wynikają z faktu, iż grupa ‘drewno’ składa sią z dwóch
podgrup nie wyróżnionych w analizie. Próbki takie jak łuski i trawy charakteryzują się
znaczną zmiennością właściwości fizyko-chemicznych, które wpływają na trudności
w kwalifikacji tych materiałów. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie kilku
modeli predykcyjnych współpracujących wewnątrz jednej bazy danych.

3. Podsumowanie
Wykonywane badania potwierdziły przydatność analiz chemometrycznych oraz metod uczenia z nadzorem do grupowania prób ze względu na pochodzenie materiału. Stosując analizę

Współczesne problemy energetyki

175

skupień i analizę składowych głównych możliwe było poznanie zależności występujących
pomiędzy badanymi materiałami, które pozwoliły na nadanie odpowiednich grup badanych
materiałom. Na podstawie tych zależności możliwe jest potwierdzenie, iż materiał poddany
termicznej konwersji (toryfikacja, piroliza) był pochodzenia biomasowego, a przy jego przetwórstwie nie zastosowano dodatku materiałów niebiodegradowalnych. Stosując tą metodę
można dodatkowo określić, iż toryfikat/karbonizat z biomasy można klasyfikować jako odnawialne źródło energii (OZE) pochodzące z biomasy.
Kolejnym krokiem badawczym będzie porównanie zbudowanej metody dyskryminacyjnej
(klasyfikacyjnej) z analizą materiału za pomocą izotopu węgla 14C, którą można potraktować
jako metodę odniesienia.
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Nowe sorbenty do wychwytu CO2 z gazów spalinowych –
wpływ kompozycji roztworu absorpcyjnego na pojemność
oraz szybkość absorpcji
Andrzej Wilk, Lucyna Więcław-Solny, Dariusz Śpiewak

1. Wstęp
Procesy wychwytu składników kwaśnych ze strumieni gazowych są szeroko stosowane
w różnych gałęziach przemysłu, m.in. do oczyszczania gazów procesowych, rafineryjnych
czy też gazu ziemnego, a dodatkowo w ostatnich latach znaczenia temu procesowi zaczyna
nadawać kwestia ograniczenia emisji CO2 z procesów wytwarzania energii elektrycznej
w konwencjonalnych elektrowniach węglowych [1].
Metody separacji CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej możemy podzielić na trzy
główne: pre-combustion, oxy-combustion oraz post-combustion [2,3]. W metodach precombustion paliwo stałe jest wstępnie konwertowane do postaci gazowej w procesie zgazowania, a następnie oczyszczane z ditlenku węgla i kierowane do procesu spalania. Metody
oxy-combustion polegają na zastosowaniu utleniacza w postaci czystego tlenu, dzięki czemu
w spalinach znajduje się praktycznie tylko CO2 i H2O. Trzecia grupa metod, czyli postcombustion, polega na usunięciu ditlenku węgla ze spalin po procesie spalania paliwa. Najłatwiejsze do zaimplementowania w energetyce węglowej wydają się być metody
post-combustion, a spośród nich najszerzej już stosowaną w innych gałęziach przemysłu
i najlepiej poznaną jest metoda wychwytu CO2 na drodze absorpcji.
Proces ten może przebiegać przy zastosowaniu sorbentów fizycznych CO2, co jest korzystne
przy wysokich ciśnieniach CO2 lub przy zastosowaniu sorbentów chemicznych takich jak np.
alkanoloaminy, mających zastosowanie do gazów o niskim ciśnieniu cząstkowym CO2. Alkanoloaminy stosowane do procesu wychwytu CO2 możemy podzielić na kilka głównych
grup charakteryzujących się indywidualnymi parametrami wynikającymi z budowy ich cząsteczek. Są to [4]:
•

aminy pierwszorzędowe, takie jak MEA (monoetanoloamina), DGA (2-(2aminoetoksy)etanol),

•

aminy drugorzędowe, np. DEA (dietanoloamina), PZ (piperazyna), DIPA (diizopropanoloamina),

•

aminy trzeciorzędowe, np. TEA (trietanoloamina), MDEA
(N-metylodietanoloamina),

•

aminy z zawadą steryczną, np. AMP (2-amino-2-metylopropanol), MDA (1,8-pmentanodiamina).

Aminy pierwszorzędowe oraz drugorzędowe cechują się wysoką szybkością absorpcji, lecz
równocześnie dużym ciepłem desorpcji, aminy trzeciorzędowe charakteryzują się niskim
ciepłem desorpcji, jednakże odbywa się to kosztem kinetyki procesu – chłoną bardzo wolno.
Czwarta grupa, zyskująca ostatnio na znaczeniu, czyli aminy z zawadą steryczną łączą stosunkowo wysoką szybkość absorpcji z niższym niż w przypadku amin pierwszo- i drugorzędowych ciepłem desorpcji.[7] Dodatkowo, zarówno aminy trzeciorzędowe jak i z zawadą
steryczną wykazują większą odporność na degradację zarówno oksydacyjną, jak i tlenową
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oraz dezaktywację wywoływaną przez obecne w spalinach SOx, niż pozostałe typy amin
[5,6]. Przykładowe aminy z poszczególnych grup przedstawione są na Rysunku 1.1.

Rys. 1.1. Przykładowe aminy stosowane w procesie wychwytu CO2:
1 – monoetanoloamina (MEA), 2 – diizodropyloamina (DIPA), 3 – trietanoloamina (TEA),
4 – 1,8-p-mentanodiamina (MDA)
Poszczególne rodzaje amin możemy łączyć ze sobą w celu otrzymania roztworów o jak
najlepszych parametrach cechujących się dużą pojemnością absorpcyjną, wysoką szybkością
absorpcji oraz możliwie najniższym ciepłem niezbędnym do usunięcia jednostkowej ilości
CO2 w procesie regeneracji.
Zarówno opracowanie optymalnego sorbentu, jak i intergacja instalacji wychwytu CO2
z systemem elektrowni oraz dobór optymalnych parametrów procesowych (L/G czy ilość
dostarczonej energii) mają na celu jak największą niwelację negatywnego wpływu energochłonnego węzła wychwytu CO2 na sprawność bloku węglowego.

2. Chemizm procesu absorpcji
Podczas procesu absorpcji ditlenku węgla zachodzi szereg reakcji chemicznych, które zasadniczo możemy sprowadzić do pięciu głównych reakcji [8]:
- protonowanie alkanoloaminy:
(2.1)
- reakcja powstawania karbaminianu:
(2.2)
- dysocjacja ditlenku węgla:
(2.3)
- dysocjacja anionów wodorowęglanowych:

HCO − + H O ⇔ H O + + CO 2 −
3
2
3
3

(2.4)

- autodysocjacja wody:
(2.5)
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Z powyższych pięciu reakcji możemy wyprowadzić dwie reakcje charakteryzujące procesy
absorpcji w roztworach wszystkich rodzajów alkoholoamin – są to reakcje prowadzące do
powstawania karbaminianu oraz wodorowęglanu alkoholoaminy:
- reakcja aminy z ditlenkiem węgla prowadząca do powstania wodorowęglanu, charakterystyczna dla amin trzeciorzędowych oraz amin z zawadą steryczną,
(2.6)
- reakcja aminy z ditlenkiem węgla prowadząca do powstania karbaminianu, charakterystyczna dla szybkoreagujących amin pierwszo- i drugorzędowych,
(2.7)
Na podstawie tych dwóch reakcji możemy opisać proces absorpcji w każdym rodzaju amin.

3. Aparatura oraz procedura badawcza
Badania prowadzone były na stanowisku laboratoryjnym zaprojektowanym na potrzeby
badań reakcji w układzie ciecz/gaz. W skład stanowiska wchodził termostatowany szklany
reaktor o objętości 2,5dm3, z systemem dozowania próbki ciekłej, kriostat zapewniający stałą
temperaturę wewnątrz układu, wakuometr wraz z automatycznym systemem rejestracji ciśnienia wewnątrz układu oraz hybrydowa pompa próżniowa, do ewakuacji gazów z układu
reakcyjnego. Schemat stanowiska przedstawiony jest na Rysunku 3.1.
Zakres badań obejmował testy polegające na wyznaczaniu równowag (izoterm) oraz badaniu
kinetyk absorpcji ditlenku węgla w roztworach amin. Dodatkowo dla każdego z roztworów
przeprowadzane były badania prężności par. Wszystkie testy prowadzone były dla zakresu
temperatur 20-60oC oraz dla ciśnień cząstkowych CO2 od 0 – 90 kPa. Przed każdym z testów
aparatura była opróżniana z gazów i kilkukrotnie przepłukiwana w przypadku badań kinetyk
oraz wyznaczania izoterm absorpcji ditlenkiem węgla, a w przypadku badań prężności par
roztworu absorpcyjnego - gazem inertnym, np. azotem. Podczas badań kinetyk do układu
w którym znajdował się już ditlenek węgla o ustalonej temperaturze i ciśnieniu, wkraplana
była jednorazowo próbka ciekła, i rejestrowana była zmiana ciśnienia całkowitego w reaktorze co 5s przez okres 900s. Jako wynik otrzymywana była zależność ciśnienia cząstkowego
CO2, ilości pochłoniętego CO2 oraz szybkości chłonięcia CO2 od czasu prowadzenia procesu
absorpcji. W przypadku badań równowag absorpcji do CO2 znajdującego się w reaktorze
wkraplane były kilkakrotnie małe próbki sorbentu. Po każdym wkropleniu, po osiągnięciu
stanu równowagi gaz-ciecz, rejestrowane było ciśnienie w układzie i wkraplana kolejna
próbka roztworu. W ten sposób otrzymywana była zależność równowagowej pojemności
absorpcyjnej roztworu, bądź równowagowego stopnia karbonizacji (ilość moli CO2 na mol
aktywnych grup aminowych) od ciśnienia cząstkowego CO2 w roztworze.
W ramach testów przebadano serię roztworów opartych o następujące mieszaniny:
•

amina pierwszorzędowa/amina trzeciorzędowa/aktywator/ciecz organiczna/woda
(Roztwór 1 i 2),

•

amina pierwszorzędowa/amina z zawadą steryczną/aktywator/ciecz organiczna/woda (Roztwór 3 i 4),

•

amina z zawadą steryczną/amina trzeciorzędowa/aktywator/ciecz organiczna/woda
(Roztwór 5),

•

30% monoetanoloamina – roztwór odniesienia.
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Dodatkowo zostały przeprowadzone wstępne testy mające na celu określenie optymalnych
proporcji woda/ciecz organiczna w roztworze bazującym na układzie amina pierwszorzędowa/amina z zawadą steryczną/aktywator/ciecz organiczna/woda (Roztwór 3.1 i 3.2) oraz
określenie optymalnych stężeń aktywatora w układach amina trzeciorzędowa/aktywator/woda (Roztwór 6.1 i 6.2).

Rys. 3.1. Schemat stanowiska do badań kinetyk i równowag absorpcji CO2 w mieszaninach
amin:
1 – kriostat, 2 - mieszadło magnetyczne, 3 – pompa próżniowa, 4 – termostatowany reaktor,
5 – precyzyjny wkraplacz z podziałką, 6 – wakuometr, 7 – stacja zaworowa, 8 – butla CO2
Zastosowane zostały następujące odczynniki: Etanoloamina do syntezy,≥99%, MERCK;
N-metylodietanoloamina, 99+%, ACROS ORGANICS; piperazyna, ≥99%, MERCK; 2amino-2-metylo-1-propanol, ~95%, MERCK; Sulfolan, ≥99%, MERCK; N-metylopirolidon,
≥99,5%, MERCK, diglikoloamina, 98%, ALFA AESAR oraz ditlenek węgla 4,5, Linde Gaz
Polska.

4. Analiza uzyskanych wyników
Uzyskane wyniki badań równowag absorpcyjnych zostały zinterpretowane graficznie
w postaci wykresów zależności ciśnienia cząstkowego CO2 od stopnia karbonizacji roztworu, bądź równowagowych pojemności absorpcyjnych. Dane przedstawione na Rysunku 4.1
pokazują, że roztwory oparte o układy amina pierwszorzędowa/amina z zawadą steryczną/aktywator/ciecz organiczna/woda(Roztwór 3 i 4) mają parametry, w zakresie ciśnień
parcjalnych do 15 kPa, porównywalne do 30% roztworu monoetanoloaminy. Świadczy to
o zbliżonym stopniu wykorzystania aktywnych grup aminowych znajdujących się w roztworze. Roztwory oparte o inne typy amin – Roztwór 1, 2 i 5 – wykazują znacząco niższe stopnie wykorzystania potencjału absorpcyjnego, niż w przypadku roztworu monoetanoloaminy,
jednakże przy wyższych ciśnieniach cząstkowych CO2, wartości te dla wszystkich roztworów zbliżają się do porównywalnych poziomów.
Biorąc jako układ odniesienia Roztwór 1, czyli mieszaninę aminy pierwszorzędowej, aminy
trzeciorzędowej, aktywatora i cieczy organicznej możemy zauważyć, iż zamiana aminy
pierwszorzędowej aminą z zawadą steryczną (Roztwór 5) powoduje spadek stopnia wykorzystania aktywnych grup aminowych, a tym samym i spadek pojemności absorpcyjnej, co
pokazuje Rysunek 4.2. Jeżeli natomiast aminą z zawadą steryczną zastąpimy w ww. roztwo-
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rze aminę trzeciorzędową (Roztwór 4), to efekt będzie odwrotny – nastąpi wzrost stopnia
karbonizacji roztworu i pojemności absorpcyjnej. Zastąpienie aminy pierwszorzędowej inną
aminą pierwszorzędową, o dłuższym łańcuchu aminowym (Roztwór 2), powoduje spadek
stopnia karbonizacji i pojemności absorpcyjnej.

Rys. 4.1. Porównanie stopni karbonizacji badanych roztworów dla temperatury 30oC

Rys. 4.2. Porównanie pojemności absorpcyjnych badanych roztworów dla temperatury 30oC
Wyniki zarówno dotyczące stopni karbonizacji jak i pojemności absorpcyjnych pokazują
korzystny wpływ, a właściwie konieczność stosowania szybko reagujących amin pierwszorzędowych (ewentualnie drugorzędowych) jako składników roztworu. Wynika to między
innymi z ilości aktywnych grup aminowych w roztworze, która jest najwyższa w roztworach
amin pierwszorzędowych o niskich masach cząsteczkowych. Porównanie ilości aktywnych
grup aminowych w poszczególnych roztworach pokazuje Tabela 4.1.
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Tabela 4.1. Porównanie ilości aktywnych grup aminowych w roztworach
Roztwór 1
Roztwór 2
mol –NHx /dm3
4,635
3,596

Roztwór 3

Roztwór 4

Roztwór 5

30% MEA

5,164

4,135

3,825

4,912

Poza pojemnością absorpcyjną, istotnym parametrem roztworów absorpcyjnych jest szybkość chłonięcia CO2, którą możemy opisać graficznie przy pomocy wykresów zależności
spadku ciśnienia cząstkowego CO2 lub wzrostu ilości moli CO2 zaabsorbowanych przez
roztwór w czasie prowadzenia procesu – co pokazuje Rysunek 4.3.

Rys. 4.3. Porównanie zależności chwilowych pojemności absorpcyjnych badanych roztworów od czasu dla temperatury 30oC
Najszybszy spadek ciśnienia cząstkowego CO2 w układzie, czyli równocześnie najszybszy
wzrost chwilowej pojemności absorpcyjnej uzyskiwany był w przypadku Roztworów 3, 4
i 30%MEA. Nieznacznie gorsze wyniki zostały uzyskane w przypadku Roztworu 1 oraz 2.
Najgorsze wyniki uzyskano w przypadku Roztworu 5. Podobnie jak w przypadku badań
równowag absorpcji kluczowym składnikiem roztworu są tutaj aminy pierwszorzędowe,
których obecność decyduje o szybkości chłonięcia ditlenku węgla przez roztwór. Widoczny
jest tu również wpływ obecności amin trzeciorzędowych, które znacząco osłabiają szybkość
absorpcji roztworów. Efekt ten możemy ograniczyć poprzez zastąpienie tego rodzaju amin,
aminami z zawadą steryczną, które reagują w podobny sposób - poprzez mechanizm węglanowy, jednakże kinetyka ich reakcji jest korzystniejsza niż w przypadku amin trzeciorzędowych.

4.1. Analiza wyników wstępnych badań nad doborem optymalnych proporcji ciecz
organiczna/woda
Jednym z kluczowych elementów roztworu jest ciecz organiczna. Jej dodatek ma na celu
ułatwienie desorpcji CO2 z roztworu i zmniejszenie strat sorbentu podczas procesu (niższa
lotność). Jest on także korzystny ze względu na jej kilkukrotnie niższe ciepło właściwe w
porównaniu do wody – co wpływa korzystnie na ilość energii zużywanej na desorpcję ditlenku węgla.
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Przeprowadzone testy obejmowały wyznaczanie równowag oraz badanie kinetyk absorpcji
układów amina pierwszorzędowa/amina z zawadą steryczną/aktywator/ciecz organiczna/woda dla roztworów o proporcji wagowej wody i cieczy organicznej 43/20 oraz 13/50.
Uzyskane wyniki prezentują wykresy na Rysunkach 4.1.1. i 4.1.2.

Rys. 4.1.1 Uproszczony schemat mechanizmu absorpcji CO2 w roztworach alkanoloamin

Rys. 4.1.2. Zależność ilości pochłoniętego ditlenku węgla od czasu prowadzenia procesu
absorpcji dla zmiennych stężeń woda/ciecz organiczna w temperaturze 30oC
Jak pokazują dane z wykresu na Rysunku 4.1.1 ilość cieczy organicznej w roztworze nie
wpływa w istotny sposób na zmianę pojemności absorpcyjnej, jak i równowagowego stopnia
karbonizacji roztworu. W przeciwieństwie do danych równowagowych, dane kinetyczne
przedstawione na Rysunku 4.1.2 pokazują korzystny wpływ dodatku cieczy organicznej na
szybkość absorpcji CO2 w badanych roztworach. Zastosowanie minimalnej ilości wody,
niezbędnej do rozpuszczenia stałych składników roztworu, powoduje gwałtowny wzrost
szybkości absorpcji wywołany najprawdopodobniej szybką reakcją wiązania CO2 do postaci
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karbaminianu. Ograniczona ilość wody eliminuje w znaczącym stopniu mechanizm węglanowy spowalniający absorpcję CO2.

4.2. Analiza wyników wstępnych badań nad określeniem optymalnego stężenia aktywatora
Dla roztworów opartych o aminy chłonące ditlenek węgla poprzez mechanizm węglanowy,
takich jak np. N-metylodietanoloamina, korzystne jest zastosowanie dodatku w postaci pewnej ilości aktywatora, będącego prostą aminą pierwszorzędową, bądź poliaminą, taką jak np.
piperazyna. Umożliwia to przeniesienie CO2 do roztworu z pominięciem wolnego etapu
dysocjacji CO2 w wodzie. Schemat reakcji absorpcji CO2 w roztworach alkanoloamin
i jednocześnie mechanizmu aktywacji przedstawiony jest na Rysunku 4.2.1. Jeżeli w roztworze mamy do czynienia zarówno z aminą pierwszorzędową jak i trzeciorzędową, to z dużym
prawdopodobieństwem w reakcji z ditlenkiem węgla weźmie udział jedna cząsteczka aminy
pierwszorzędowej i jedna cząsteczka aminy trzeciorzędowej. Amina pierwszorzędowa ulegnie reakcji do anionu karbaminowego natomiast amina trzeciorzędowa ulegnie protonowaniu. Powstały anion karbaminowy może ulec hydrolizie, w wyniku czego uwalniana jest
cząsteczka szybko reagującej aminy pierwszorzędowej a ditlenek węgla pozostaje związany
w postaci wodorowęglanu aminy trzeciorzędowej.

Rys. 4.2.1. Uproszczony schemat mechanizmu absorpcji CO2 w roztworach alkanoloamin
Uzyskane w badaniach wstępnych dane dotyczące równowag oraz kinetyki procesu absorpcji
w układach o zmiennym stężeniu aktywatora przedstawiają Rysunki 4.2.2 oraz 4.2.3. Najlepsze wyniki pod względem kinetyki procesu absorpcji uzyskiwane były w przypadku dodatku
12% wagowo aktywatora i były nieznacznie tylko lepsze niż w przypadku wyników dla
roztworu zawierającego tylko 4% aktywatora. W przypadku roztworu aminy trzeciorzędowej
bez dodatku aktywatora, szybkość była wyraźnie gorsza niż w przypadku pozostałych roztworów. Wyniki jednoznacznie wskazują korzystny wpływ nawet stosunkowo niewielkich
dodatków aktywatora na szybkość absorpcji ditlenku węgla w roztworach amin trzeciorzędowych.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pojemności absorpcyjnych, już niewielki dodatek
(4% wag.) powoduje znaczący wzrost pojemności absorpcyjnej. W tym przypadku jednak,
w przeciwieństwie do szybkości absorpcji, dużo wyraźniejszy jest wpływ ilości aktywatora.
Im większy jest dodatek substancji aktywującej tym większą uzyskujemy równowagową
pojemność absorpcyjną roztworu.
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Rys. 4.2.1. Porównanie ilości pochłoniętego CO2 w czasie prowadzenia procesu dla różnych
stężeń aktywatora w temperaturze 30oC

Rys. 4.2.2. Porównanie równowagowych pojemności absorpcyjnych dla roztworów o różnych stężeniach aktywatora w temperaturze 30oC

5. Podsumowanie
Uzyskane wyniki pokazały, iż możliwa jest kompozycja mieszaniny absorpcyjnej, składającej się z amin oraz cieczy organicznych, w taki sposób by otrzymać sorbenty cechujące się
parametrami (szybkość absorpcji, pojemność absorpcyjna) zbliżonymi, a nawet i lepszymi,
niż szeroko stosowany 30% roztwór monoetanoloaminy. Sorbenty oparte o układy amina
pierwszorzędowa/amina z zawadą steryczną/aktywator/ciecz organiczna cechują się najko-
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rzystniejszymi parametrami, zarówno pod kątem równowagi, jak i i kinetyki reakcji z ditlenkiem węgla. Dodatkowo obecność amin z zawadą steryczną oraz cieczy organicznych wpływa na obniżenie ciepła niezbędnego do regeneracji roztworu. Badania wykazały konieczność
stosowania w roztworze amin pierwszo- bądź drugorzędowych, które znacząco poprawiają
kinetykę reakcji. Wstępne testy prowadzone na układach o zmiennym udziale cieczy organicznej oraz o zmiennym stężeniu aktywatora pokazały, iż w przypadku cieczy organicznej
korzystny, ze względu na kinetykę procesu, jest możliwie jak największy udział cieczy organicznej a w przypadku aktywatora, już mała ilość np. ok. 4% wag. znacząco poprawia szybkość absorpcji. Dodatki aktywatora wpływają na wzrost pojemności absorpcyjnej w istotnym
stopniu, natomiast w przypadku cieczy organicznej, jej ilość nie wpływa znacząco na pojemność absorpcyjną.
Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w badaniach współfinansowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 – Strategiczny
Program Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych
z wychwytem CO2 ze spalin oraz w ramach umowy PS/E/2/66420/10 – Strategiczny Program Badawczy - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem
CO2.
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1. Wstęp
W dzisiejszych czasach, kiedy energia (szczególnie elektryczna) staje się coraz droższa oraz
ocena wpływu na środowisko naturalne ma coraz większe znaczenie, nowe, bardziej przyjazne środowisku technologie stają się coraz popularniejsze. Między innymi coraz częściej
poszukuje się bardziej efektywnego i przyjaznego środowisku sposobu dostarczania ciepła
do budynków mieszkalnych (i nie tylko). Stosując pompy ciepła można zapewnić podobny
komfort cieplny pomieszczenia, jak w przypadku wykorzystania tradycyjnego źródła ciepła
(np. piec węglowy). W przypadku pompy ciepła „paliwem”, które jest niezbędne do zrealizowania obiegu jest energia elektryczna. Obieg realizowany przez pompę ciepła jest podobny do obiegu realizowanego we wszystkim znanych lodówkach, czy układach klimatyzacyjnych. Z racji kompaktowych rozmiarów, pełnej automatyzacji i braku potrzeby składowania
paliwa sprawia, że pompy ciepła coraz częściej są instalowane jako podstawowe źródło
ciepła w domach jednorodzinnych. Podczas oceny pompy ciepła, nie bierze się pod uwagę
jej sprawności, tylko współczynnik COP. Współczynnik COP (coefficient of performance)
jest to stosunek mocy grzewczej pompy ciepła do energii elektrycznej niezbędnej do napędzenia sprężarki używanej do realizacji obiegu. Im współczynnik COP przyjmuje większą
wartość, tym wyższa jej efektywność. Łatwo z tej zależności wywnioskować, że im mniejszą
pracę musi wykonać sprężarka, tym efektywność pompy ciepła będzie większa. Jednym ze
sposobów podniesienia efektywności jest zastąpienie zaworu dławiącego (wchodzącego w
skład systemu) na eżektor. Eżektor pozwala na ograniczenie strat związanych
z rozprężeniem płynu chłodniczego. Co więcej, dwutlenek węgla może zostać użyty jako
czynnik roboczy w obiegu. Jest on o wiele mniej szkodliwy dla środowiska oraz dla zdrowia
człowieka niż najpopularniejsze chłodziwa. Do symulacji przepływu płynu przez eżektor
użyto modelu matematycznego stworzonego w Instytucie Techniki Cieplnej w ramach Polsko-Norweskiego Projektu Badawczego. Model pozwolił ocenić wpływ geometrii urządzenia na jego osiągi, a co za tym idzie wpływ na sprawność całego obiegu.

1.1. Obieg termodynamiczny realizowany przez pompę ciepła
Obieg termodynamiczny realizowany przez pompę ciepła jest podobny do obiegu realizowanego przez urządzenia chłodnicze. Podstawową różnicą między obiegami jest fakt, że
w przypadku pompy ciepła oddajemy ciepło do ogrzewanej przestrzeni, w której panuje
temperatura wyższa niż temperatura otoczenia, natomiast podczas pracy ziębiarki odbieramy
ciepło z przestrzeni, której temperatura jest niższa niż temperatura otoczenia. Na rysunku
poniżej (Rys. 1.1) przedstawiono schematyczny obieg pompy ciepła wraz z przykładowymi
wartościami temperatury i ciśnienia, w charakterystycznych punktach obiegu [1]. Na rysunku przedstawiono tradycyjny układ z zaworem dławiącym (expansion valve). W pierwszym
etapie płyn w parowaczu absorbuje ciepło (np. z gruntu). Następnie odparowany płyn trafia
do kompresora, gdzie jest sprężany. Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura pary.
W kolejnym etapie płyn jest skraplany w skraplaczu (oddawane jest ciepło do ogrzewanej
przestrzeni), co za tym idzie jego temperatura spada. Skropliny następnie są rozprężane
w zaworze dławiącym, ciśnienie i temperatura płynu spada. Rozprężony płyn wpływa do
parowacza i cały cykl realizowany jest na nowo.
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Na rysunku zaznaczono, że jednym miejscem w obiegu, w którym musimy dostarczyć pracę
jest kompresor. Tym samym jest to jedyne miejsce, które wymaga dostarczenia energii z
zewnątrz (energii elektrycznej). Łatwo również można zauważyć, że czynnik o wysokim
ciśnieniu jest rozprężony w zaworze dławiącym i nie wykonuje żadnej pracy. W związku
z tym jest to miejsce, gdzie występują duże straty energii. Żeby tego uniknąć w nowych
układach z pompami ciepła stosuje się eżektory zamiast zaworu dławiącego.

Rys. 1.1. Schematyczny obieg pompy ciepła

1.2. Zasada działania eżektora
Eżektor to urządzenie o mało skomplikowanej budowie, które nie posiada żadnych ruchomych części. Jest to urządzenie praktycznie bezobsługowe i mało awaryjne. Mimo wielu
dostępnych konstrukcji eżektorów, większość z nich jest z budowana z kilku charakterystycznych części. Schematyczna budowa eżektora przedstawiona jest na rysunku 1.1.1.

Rys. 1.1.1. Schematyczna budowa eżektora
W skład budowy wchodzi dysza napędowa, dysza ssąca, cześć mieszająca, oraz dyfuzor.
Każda z części spełnia specyficzną funkcję oraz jest inaczej zbudowana. Do dyszy napędowej wpływa płyn o wysokim ciśnieniu wprost ze skraplacza i następuje jego rozprężenie.
W części rozbieżnej dyszy napędowej płyn zaczyna gwałtownie przyspieszać. Duża prędkość przepływu powoduje gwałtowny spadek ciśnienia, skutkiem czego za dyszą napędową
wytwarza się pole dużo niższego ciśnienia. Ten spadek powoduje zassanie pary z parowacza,
przez dysze ssącą. Tutaj pojawia się pierwsza korzyść wynikająca z zastosowania eżektora,
mianowicie zassanie płynu nie wymaga dostarczenia pracy z zewnątrz. Następnie mieszanka
płynów (para, ciecz) trafia do mieszalnika, gdzie następuje przekazanie pędu oraz wzrost
ciśnienia (w stosunku do ciśnienia za parowaczem). W kolejnej części eżektora, to jest dyfuzorze, następuje dalszy wzrost ciśnienia oraz spowolnienie płynu. Należy tutaj wspomnieć
o kolejnym ważnym zysku, wynikającym z wprowadzenia takiego rozwiązania. Ciśnienie
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pary przed kompresorem jest wyższe niż w przypadku tradycyjnego układu, co więcej
wzrost ten następuje również bez udziału pracy z zewnątrz. Dzięki temu, że ciśnienie przed
kompresorem jest wyższe, kompresor musi wykonać mniejszą pracę. Konsekwencją tego jest
mniejsze zużycie energii elektrycznej przez cały układ oraz wzrost wskaźnika COP. Rysunek
(Rys. 1.1.2) poniżej przedstawia przykładowy obieg pompy ciepła z zainstalowanym eżektorem [2].

Rys. 1.1.2. Obieg pompy ciepła z zainstalowanym eżektorem

1.3. CO2 jako czynnik chłodniczy
CO2 jest naturalną substancją, niepalną i nietoksyczną. Dzięki tym dwóm cechom nie jest
potrzebna żadna utylizacja tego czynnika. Co więcej jest on tani i ogólnie dostępny. W stosunku do tradycyjnych chłodziw, takich jak np. CFCs, jego GWP (global warming potential)
jest niższy. Własności termodynamiczne dwutlenku węgla również przemawiają za tym, że
może on zostać użyty jako czynnik chłodniczy. Temperatura krytyczna CO2 jest relatywnie
niska (Tab.1.3.1) [3].
Co więcej systemy pracujące z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym nie wymagają używania kosztownych materiałów, czy specjalistycznych uszczelniaczy. Nadkrytyczne
właściwości CO2 zmieniają się bardzo gwałtownie (wraz ze zmianami ciśnienia oraz temperatury). Między innymi z tego powodu, odpowiednia budowa eżektora jest bardzo ważna.
Tab. 1.3.1. Właściwości termodynamiczne CO2
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1.4. Modelowanie numeryczne
Do zasymulowania przepływu w transkrytycznym eżektorze na CO2 został użyty model
stworzony w Instytucie Techniki Cieplnej, podczas realizacji projektu finansowanego przez
Polish-Norwegian Research Found [4]. Do zasymulowania przepływu użyto oprogramowania Ansys Fluent v. 13. Jako dodatek do standardowych funkcji oprogramowania zostały
dołączone zewnętrzne biblioteki oraz funkcje. Pozwoliło to na odwzorowanie zjawisk zachodzących wewnątrz eżektora z zadowalającą dokładnością. Obliczenia były prowadzone w
sposób równoległy na 16 rdzeniach obliczeniowych. W tym celu został wykorzystany klaster
obliczeniowy BOLEK, który wchodzi w skład infrastruktury komputerowej Instytutu Techniki Cieplnej.

2. Testowane geometrie
Przetestowano dwie przykładowe geometrie o symbolach A2CCB i A2KHC. Oznaczenia
literowe odnoszą się do symboli poszczególnych części. We wszystkich przypadkach stosowana dysza napędowa była taka sama (pierwsza litera A). Pozostałe elementy są indywidualne dla poszczególnych wariantów. Każda z poszczególnych części ma charakterystyczną
budowę, ze względu na funkcję którą pełni.

2.1. Dysza napędowa
Jest to zbieżno – rozbieżna dysza. Jej najważniejszą częścią jest rozbieżny kanał, gdzie następuje gwałtowny wzrost prędkości przepływu płynu. Żeby lepiej uzmysłowić wygląd dyszy napędowej została ona przedstawiona na rysunku (Rys. 2.1.1) wraz z tabelą (Tab. 2.1.1)
prezentującą wymiary dyszy.

Rys. 2.1.1. Schemat dyszy napędowej
Tab. 2.1.1. Wymiary dyszy napędowej
Oznaczenie

Wymiar

Dn_in, mm

0,9

Dn_out, mm

1,02

αhalf_in, o

1
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2.1. Mieszalnik
Mieszalnik jest częścią, która jest odpowiedzialna za wymieszanie dwóch strumieni oraz za
przekazanie pędu. Część ta zbudowana jest z prostego odcinka rury. Co do tego elementu
można zdefiniować dwa parametry decydujące o jego kształcie, mianowicie średnicę i długość. Operując tymi dwoma parametrami można zmieniać objętość sekcji. Badane przypadki
miały różne wymiary mieszalnika. Wymiary dla rozważanych geometrii zamieszczono
w tabeli poniżej (Tab. 2.1.2).
Tab.2.1.2. Wymiary mieszalnika
Oznaczenie

A2CCB

A2KHC

Lmix, mm

15

3

Dmix, mm

50

5

2.2. Dyfuzor
Ostatnią części eżektora jest dyfuzor. Jest to rozbieżny odcinek, w którym następuje ostateczny etap sprężania mieszaniny. Najważniejsze znaczenie dla osiągów tej części ma kąt
pod jakim nachylone są ścianki dyfuzora w stosunku do osi eżektora. Przy projektowaniu tej
części zadaje się średnice wlotową dyfuzora, średnicę wylotową dyfuzora oraz kąt nachylenia ścianek. W badanych przypadkach, średnice wlotowe do dyfuzora były równe średnicy
mieszalnika (odpowiednio dla każdego przypadku). Średnice wylotowe były równe dla
przypadku A2CCB 8 mm i A2KHC 10 mm. Połówkowy kąt rozbieżności dla obu przypadków był równy 2,5o.

3. Model matematyczny
Trójwymiarowy model obliczeniowy został stworzony w Instytucie Techniki Cieplnej we
współpracy z SINTEF Energy Research, w ramach projektu badawczego finansowanego
przez Norweski Mechanizm Finansowy [4]. Faza gazowa i ciekła są w mechanicznym
i termodynamicznym stanie równowagi, co oznacza, że obie fazy mają to samo ciśnienie,
temperaturę, prędkość, energię kinetyczną turbulencji oraz wskaźnik dyssypacji turbulencji.
Standardowo, w oprogramowaniu które zostało użyte do obliczeń (Ansys Fluent), zmiennymi niezależnymi są ciśnienie i temperatura, natomiast w wykorzystanym modelu zmiennymi
niezależnymi są ciśnienie oraz entalpia właściwa. Entalpia właściwa była obliczana dla gazu
rzeczywistego z wykorzystaniem zewnętrznych bibliotek REFPROP [7].

3.1. Siatka numeryczna
Podstawą obliczeń numerycznych jest poprawne zdefiniowanie domeny obliczeniowej. Do
wygenerowania siatki użyto komercyjnego programu Ansys Mesher. Stworzone siatki cechowały się stosunkowo dużą ilością elementów. Każda z siatek była zbudowana z ok 1,5
miliona komórek. W miejscach, w których przewidywano największe gradienty, siatka została dodatkowo zagęszczona. Prawie cała domena obliczeniowa została zbudowana z elementów heksagonalnych. Najmniejsze elementy zostały wygenerowane przy wylocie z dyszy napędowej; jest to miejsce gdzie najczęściej występują fale uderzeniowe. Dodatkowo
w trakcie obliczeń siatka była kilkakrotnie adaptowana. Była ona zagęszczana w miejscach,
w których występowały wysokie wartości gradientów ciśnienia absolutnego. Rysunki poni-
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żej (Rys. 3.1.1 i Rys 3.1.2) prezentują wybrane fragmenty siatki numerycznej przed i po
adaptacji.

Rys. 3.1.1. Siatka przed adaptacją

Rys. 3.1.2. Fragment siatki numerycznej po adaptacji

4. Walidacja modelu
Walidacja modelu polegała na porównaniu wyników symulacji z wynikami eksperymentalnymi. Obie geometrie, każda z indywidualnymi warunkami brzegowymi, zostały zbadane
w laboratorium. Parametry, które były mierzone podczas eksperymentu to między innymi
strumienie masowe (na wlotach i na wylocie z eżektora) oraz ciśnienia. Na dolotach do eżektora była mierzona również temperatura. Wartości temperatur i ciśnień na wlotach i wylocie
z eżektora, zostały potraktowane jako warunki brzegowe w czasie symulacji. Ciśnienia były
mierzone w pięciu punktach, znajdujących się przy ściance urządzenia. Rozmieszczenie
punktów pomiarowych przedstawiono na rysunku (Rys. 4.1).

Rys. 4.1. Punkty pomiarowe
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4.1. Warunki brzegowe
Warunki brzegowe w modelu zdefiniowane w następujący sposób:
• wWlot do dyszy napędowej – pressure inlet.
• wlot do dyszy ssącej – pressure inlet,
• wylot – pressure outlet.
Zastosowane warunki pozwoliły na zdefiniowanie ciśnień oraz temperatur na wlotach i wylocie. Wartości temperatury i ciśnienia użyte podczas definiowania warunków brzegowych
pochodziły z danych eksperymentalnych (Tab. 4.1.1).
Tab. 4.1.1. Dane pomiarowe użyte do ustawienia warunków brzegowych

4.2. Porównanie wyników – strumienie masowe
Porównanie wyników symulacji z wynikami eksperymentu przedstawiono w tabeli (Tab.
4.2.1). Względna rozbieżność wyników została obliczona za pomocą wzoru:
(1)
mi – strumień masowy eksperyment,
miCFD – strumień masowy symulacja.
Tab. 4.2.1. Porównanie wyników symulacji i eksperymentu – strumienie masowe
Experiment
Geometry
A2CCB
A2KHC

Simulation

mmot, kg/s

msuc, kg/s

mmotCFD kg/s

msucCFD kg/s

0.0293
0.0302

0.0169
0.0155

0.0273
0.0279

0.0155
0.0159

Relative discrepancy
%
-7.32
-8.24

%
-9.03
2.52

Względna różnica pomiędzy wynikami jest akceptowalna z inżynierskiego punktu widzenia.
Różnice wynikają z uproszczeń i aproksymacji stosowanych w modelach CFD.
4.3. Porównanie wyników – ciśnienia absolutne
Wartości ciśnienia z eksperymentu oraz z symulacji zostały porównane w analogiczny sposób. Podpisy przy poszczególnych wartościach ciśnienia odpowiadają numeracji z Rys.
4.1.1. Porównanie wyników zaprezentowano w tabeli (Tab. 4.3.1).
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Tab. 4.3.1. Porównanie wyników symulacji i eksperymentu – ciśnienie absolutne. (a) geometria A2CCB, (b) geometria A2KHC
(a)
Position

Experiment

CFD

Relative discrepancy, %

pmot, bar

84.86

-

-

psuc, bar

35.54

-

-

p1, bar

30.5

34.45

11.46589

p2, bar

35.2

35.51

0.872994

p3, bar

37.5

37.70

0.530504

p4, bar

38.9

38.91

0.0257

p5, bar

39.00

-

-

Position

Experiment

CFD

Relative discrepancy, %

pmot, bar

80.69

-

-

psuc, bar

35.48

-

-

p1, bar

35.30

34.70

-1.729106628

p2, bar

36.20

36.20

0

p3, bar

36.6

36.50

-0.273972603

p4, bar

36.70

36.60

-0.273224044

p5, bar

36.70

-

-

(b)

5. Wyniki symulacji

Symulacja dostarczyła wielu wyników. Jednymi z najbardziej interesujących były pola prędkości oraz pola ciśnienia wewnątrz eżektora. Pola ciśnienia zaprezentowano na rysunku
(Rys. 5.1). Na prezentowanych profilach można zaobserwować fale uderzeniowe, występujące w okolicach wylotu z dyszy napędowej. Można również zauważyć jak wysoka prędkość
płynu w tym obszarze wpływa na spadek ciśnienia. Dobrze ilustrują to jednowymiarowe
profile ciśnienia i prędkości prezentowane na rysunkach poniżej (Rys. 5.2).
Oscylacje widoczne w początkowej części wykresów wynikają właśnie z obecności fal uderzeniowych. Można również zauważyć, że profile ciśnienia i prędkości są stosunkowo podobne w obu przypadkach.
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(a)
Sonic waves

(b)

Rys. 5.1. Pola ciśnienia w pobliżu wylotu z dyszy napędowej, (a) geometria A2CCB, (b)
geometria A2KHC
a)

b)

Rys. 5.2. Profile ciśnienia i prędkości dla badanych geometrii, a) geometria A2CCB b) geometria A2KHC.
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6. Definicja sprawności eżektora
Najważniejszymi parametrami określającymi osiągi eżektora są stosunek strumienia zasysanego do napędowego, stosunek ciśnienia w parowaczu (dolot do dyszy ssącej) do ciśnienia
na wylocie z eżektora oraz ogólna sprawność eżektora. W celu wyliczenia wartości poszczególnych parametrów użyto wzorów poniżej [5]:
(2)
(3)
(4)
χ – stosunek strumienia zasysanego do napędowego,
Π – stosunek ciśnienia na wylocie z eżektora do ciśnienia w parowaczu,
η – ogólna sprawność eżektora.

Podpisy A, B, C, D odpowiadają punktom zaznaczonym na wykresie (Rys. 6.1).

Rys. 6.1. Sprężanie i rozprężanie w dwufazowym eżektorze
A – entalpia na wlocie dyszy napędowej,
B – entalpia na wylocie z eżektora (przy izentropowym sprężaniu),
C – entalpia na wylocie z eżektora (przy izentropowym rozprężaniu),
D – entalpia na wlocie do dyszy ssącej.

Jakiekolwiek zmiany w geometrii eżektora powinny mieć na uwadze poprawę wymienionych parametrów, a w szczególności sprawności eżektora. W kolejnym etapie określono
sprawności poszczególnych elementów eżektora, odpowiednio dyszy napędowej, mieszalni-
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ka i dyfuzora. Wzory użyte do wyznaczenia wspomnianych sprawności mają następującą
formę [1,5,6]:
(5)

(6)
(7)

(8)

Podpisy odnoszą się do sprawności konkretnych części. Sprawność premix odnosi się do
sprawności części mieszającej, traktującej jako wlot do tej części miejsce, w którym znajduje
się wylot z dyszy napędowej (Rys. 6.2).

Rys. 6.2. Płaszczyzna traktowana jako wlot do mieszalnika, podczas obliczania sprawności
premix
Obliczenia sprawności poszczególnych części, jak i obliczenia ogólnej sprawności eżektora,
zostały wykonane dla obu badanych geometrii. Porównanie poszczególnych parametrów
pozwoli wybrać wariant o wyższej sprawności i wybrać geometrie do adaptacji. Wyniki
obliczeń przedstawiono w tabelach (6.1 i 6.2).
Tab. 6.1. Wyniki obliczeń dla geometrii A2CCB
0.56
1.09
24.06

,%
,%

98.45

,%

52.25
,%

,%

25.69
80.08
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Tab. 6.2. Wyniki obliczeń dla geometrii A2KHC
0.56
1.03
17.62

,%

,%

98.45

,%

24.26
14.06

,%

69.10

,%

Jak widać eżektor o symbolu A2CCB ma znacząco większą sprawność w porównaniu z tym
o symbolu A2KHC. Co za tym idzie zmiany w geometrii będą dotyczyły wyłącznie geometrii A2CCB

7. Adaptacje geometrii
Zmiany geometrii dotyczyły mieszalnika. Postanowiono zmieniać objętość tego elementu
w dwóch kierunkach, radiacyjnym i osiowym. Co za tym idzie, zmieniono średnicę mieszalnika oraz jego długość. Oba parametry (średnica i długość) zostały wydłużone i skrócone. Po
wprowadzonych zmianach objętość mieszalnika uległa zmianie. W przypadku wydłużania
lub skracania mieszalnika jego objętość zmieniła się o 33% (raz na plus, raz na minus). Przy
zmianie średnicy objętość uległa zmianie o 17% (raz na plus raz na minus). Po zmianach
każdy wariant został przeliczony oraz zostały dla niego obliczone wszystkie sprawności
cząstkowe oraz ogólna sprawność eżektora. Wyniki po adaptacji przedstawiono w tabelach
poniżej (Tab. 7.1 i Tab. 7.2). Nowe wyniki odniesiono do geometrii A2CCB, która cechowała się najwyższą sprawnością spośród badanych przypadków.
Tab.7.1. Osiągi eżektora, zmiana długości mieszalnika
Longer mixer

A2CCB

Shorter mixer

0.47

0.56

0.40

20.75

24.06

17.34

,%

98.45

98.45

98.45

,%

45.30

52.44

32.14

23.72

25.96

22.67

73.15

80.36

51.48

,%

,%
,%
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Tab. 7.2. Osiągi eżektora, zmiana średnicy mieszalnika
Bigger diameter

A2CCB

Smaller diameter

0.37

0.56

0.57

16.27

24.06

25.00

,%

98.45

98.45

98.45

,%

40.00

52.44

53.62

25.53

25.96

26.31

70.47

80.36

64.33

,%

,%
,%

Poza wartościami sprawności dla konkretnych elementów, porównano profile prędkości
i ciśnienia, w stosunku do geometrii referencyjnej (Rys. 7.1 i 7.2).
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Rys 7.1. Profil ciśnienia dla geometrii referencyjnej i dla geometrii po zmianach długości
mieszalnika
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Rys. 7.2. Profile prędkości dla geometrii referencyjnej i dla geometrii po zmianach długości
mieszalnika
Jak widać, nowe profile nie różnią się znacząco od referencyjnego. W przypadku zmian
dotyczących średnicy, profile również uległy prawie niezauważalnej zmianie.
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8. Wnioski
Przeprowadzone obliczenia i walidacja modelu pokazują, że może on być skutecznie używany jako narzędzie do symulowania przepływu w dwufazowym eżektorze na CO2. Wykonane
za pomocą tego narzędzia symulacje dostarczają wiele danych, które w sposób wiarygodny
odzwierciedlają zjawiska zachodzące wewnątrz eżektora. Wyniki są na tyle dokładne, że
pozwalają zaobserwować fale uderzeniowe przy wylocie z dyszy napędowej. Wszystkie te
dane są potrzebne na etapie projektowania urządzenia i mogą dostarczyć wielu informacji na
temat tego, jak usprawnić geometrię eżektora. Kolejnym rezultatem symulacji, na który
warto zwrócić uwagę, jest zmiana sprawności eżektora wraz ze zmianą geometrii. Po
wszystkich założonych zmianach sprawność eżektora w mniejszym lub większym stopniu
uległa zmianie. Co ciekawe, przy zmianie objętości o 17% po średnicy, spadek sprawności
był prawie taki sam jak przy zmianie objętości o 33% po długości. W dalszym etapie należałoby sprawdzić więcej wariantów (więcej punktów, dla których zmieniono średnicę i więcej
punktów, dla których zmieniono długość mieszalnika), żeby jednoznacznie ocenić wpływ
zmian geometrii mieszalnika w konkretnym kierunku. Na podstawie otrzymanych danych
można ocenić, że odpowiedni dobór średnicy sekcji mieszającej jest znacznie ważniejszy niż
dobór długości tego elementu. Informacja na temat cząstkowych sprawności pozwala zidentyfikować element, który negatywnie wpływa na ogólną sprawność urządzenia. Obliczenia
pokazały, że częścią którą cechuje najwyższa sprawność, jest dysza napędowa, natomiast
najniższą - mieszalnik. Wskazuje to jasno, że dobór odpowiedniego mieszalnika jest kluczowy dla osiągów urządzenia. W celu określenia pełnego wpływu każdego z elementów na
sprawność eżektora należałoby kontynuować symulacje dla innych geometrii. Docelowo
należałoby przeprowadzić pełną optymalizację kształtu urządzenia.
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Filtr workowy jako jeden ze sposobów walki
z zapyleniem spalin
Paweł Suska, Sebastian Jankowski

1. Wstęp
Na świecie wraz z upływem czasu wzrasta zapotrzebowanie na energię, co z kolei wiąże się
ze zwiększającą się emisją zanieczyszczeń. W celu ochrony atmosfery stosuje się różnego
rodzaju urządzenia i jednymi z nich są urządzenia stosowane do oczyszczania gazów odlotowych, dzięki którym możemy także odzyskać część substancji. W tej pracy skupimy się
jednak na urządzeniach odpylających. W tej części warto przytoczyć definicje urządzeń
odpylających: Jest to zespół urządzeń koniecznych do wydzielenia i usunięcia pyłu z gazów
odlotowych. Wykorzystuje się w nich takie zjawiska fizyczne jak występowanie siły bezwładności, siły ciążenia, siły odśrodkowej, sił elektrostatycznych, magnetycznych, dyfuzji, kondensacji pary wodnej na ziarnach pyłu. Najczęściej stosowane urządzenia odpylające, to
cyklony suche i mokre, multicyklony, płuczki wieżowe i obrotowe, filtry tkaninowe i elektrofiltry. Na poniższym schemacie został przedstawiony podstawowy podział wyżej omówionych urządzeń [1][2].

Rys. 1.1. Podział sposobów redukcji zanieczyszczeń gazów odlotowych

2. Filtr workowy
Filtr tkaninowy w wielu procesach jest końcowym etapem oczyszczania gazu, dodatkowo
jego tkanina ma kształt cylindryczny stąd często nazywany jest filtrem workowym. Maksymalnie eksploatuje się takie worki 3 lata w warunkach temperaturowych 275-550K
i w zależności od odpylanych cząstek z prędkością filtracji na poziomie 0,005-0,02m/s. W
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podrozdziałach tego punktu zostanie poruszona kwestia budowy i zasady działania takiego
filtra [3][4].
Przykładowy wygląd omawianego urządzenia prezentuje rysunek 2.1.

Rys. 2.1. Pionowy filtr workowy firmy „ECO-JET”

2.1. Budowa filtra workowego
Konstrukcja filtra workowego ściśle związana jest ze źródłem, rodzajem, ilością oraz parametrami fizycznymi (m.in. wilgotnością, temperaturą) zapylonych spalin, które mają zostać
poddane procesowi oczyszczania. Średnica worków dochodzi do 30 cm a wysokość do 10 m.
Najpowszechniej stosowanym ułożeniem rękawów filtracyjnych jest pozycja pionowa, ponieważ jest niezawodnym rozwiązaniem o sprawdzonym działaniu. Mniej popularna jest
konstrukcja z ułożeniem poziomym, a wynika to z faktu, że w trakcie regeneracji wkładów
może dojść do wtórnego zapylenia, co w efekcie spowoduje spadek sprawności całego procesu [3][4][5].

2.2. Zasada działania filtra workowego
Zapylone spaliny po przetransportowaniu rurociągiem są kierowane do dolnej sekcji komory. Pozwala to na zmianę kierunku przepływu, co skutkuje wytrącaniem w pierwszej kolejności grubszych frakcji pyłu do leja zsypowego. Lżejsze cząstki pyłu, które nie opadają,
trafiają wraz ze spalinami do worków filtracyjnych. Na powierzchni zewnętrznej tkaniny
filtracyjnej gromadzą się drobne substancje mineralne, zaś te o najmniejszych rozmiarach
zatrzymywane są wewnątrz jej struktury. Zgromadzony z czasem pył zostaje strącony poprzez pneumatyczną lub mechaniczną zmianę kształtu rękawa filtracyjnego i trafia do leja
zsypowego.
Frakcje odpadowe w dalszej kolejności usuwane są za pomocą przenośnego pojemnika,
przenośnika śrubowego lub innego rozwiązania odprowadzania pyłu. Całość procesu opiera
się na dwóch powtarzających się cyklach: odpylania i regeneracji przegrody filtracyjnej
[4][5].
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Rys. 2.2.1. Schemat działania filtra workowego

2.3. Tkaniny filtracyjne – rodzaje i stawiane im wymagania oraz warunki stosowania
Wybór odpowiedniej przegrody jest ważną decyzją ze względu jakościowego, jak i ekonomicznego.
Tkanina musi zapewnić:
- odpowiednią klarowność filtratu,
- odpowiednią wydajność filtracji,
- łatwe usuwanie osadu.
Nieodpowiedni dobór może skutkować zarastaniem elementów filtracyjnych lub znacznie
spowolnić proces filtracji. Schemat umieszczony poniżej przedstawia obecnie wykorzystywane rodzaje włókien.

Rys. 2.3.1. Podział rodzajów włókien filtracyjnych
Każdemu rodzajowi materiału stawiane się następujące wymagania:
−
−
−

wysoka skuteczność wyłapywania zanieczyszczeń,
odporność biologiczna i chemiczna na np. różnego rodzaju kwasów, zasad czy
też bakterii,
odporność termiczna,
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−
−

wytrzymałość mechaniczna,
niskie opory przepływu.

Wszystkie te wymagania są po to, aby wydłużyć okres używania tkanin a przede wszystkim
uzyskać jak najwyższą skuteczność odpylania [5][6].
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca zależność warunków stosowania od używanego
surowca tkaniny firmy „Pabiantex”.
Tabela 2.3.1. Surowice i warunki stosowania tkanin filtracyjnych firmy „Pabiantex” [7]
Surowiec >

polipropylen

poliamid

poliester

bawełna

Szkło typ
E

mocne kwasy

1

4

2

4

2

słabe kwasy

1

2

1

3

2

mocne zasady

1

3

4

2

3

słabe zasady

1

1

3

1

2

temperatura pracy ciągłej
˚C

90

110

140

100

400

temperatura max ˚C

95

120

150

110

450

hydroliza

2

2

4

3

2

utleniacze

4

2

1

2

1

warunki stosowania \/

1-bardzo dobry 2-dobry 3-dostateczny

4-niedostateczny

3. Podsumowanie
Na wstępie tego punktu zostanie przedstawione zestawienie wad i zalet filtrów tkaninowych
[5][8].
Tabela 3.1. Zestawienie wad i zalet filtrów workowych
Wady

Zalety

Duże koszty inwestycyjne.

Bardzo wysoka skuteczność odpylania do
99%.

Ograniczenia eksploatacyjne.

Możliwość odpylania dużej ilości gazu.

Wysokie koszty eksploatacyjne.

Możliwość redukcji SO2 o 30-40 % w przypadku odsiarczania.

Ograniczenia związane z właściwością
gazu.

Filtry workowe mają szczególne zastosowanie w przemyśle energetycznym, metalurgicznym, ceramicznym i cementowym. Pracując w ciężkich warunkach skutecznie oczyszczają
m.in. spaliny, zanieczyszczone powietrze i powstające gazy procesowe i robią to z niebywałą
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skutecznością 99%, dlatego stają się coraz popularniejsze wśród urządzeń odpylających.
Jednak, aby filtr działał prawidłowo i dawał pożądane efekty musi spełniać szereg warunków, ponieważ źle dobrana tkanina bądź niewłaściwa metoda regeneracji worków będzie
prowadzić do zmarnowania potencjału kosztownego urządzenia odpylającego. W rezultacie
doprowadzi to do znacznego obniżenia sprawności całego procesu, zwiększając także koszty
eksploatacyjne i wydłużając postoje całego obiektu.
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