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Solid fuel boiler with the nominal heating power of 15
kW was fired with coal only or with addn. of steam 0.7 or
3.5 kg/h. The steam addn. to combustion process resulted in a decrease of NOx and PM content and in a very
large increase in CO content in the exhaust gas. The
combustion efficiency was reduced by max. of 4% after
steam addn.

Zbadano wpływ pary wodnej dostarczanej do
procesu spalania węgla kamiennego w kotle
grzewczym, mierząc zmiany emisji substancji szkodliwych. Dzięki otrzymanym wynikom
pokazano, że para wodna doprowadzana do
procesu spalania węgla kamiennego znacząco
wpłynęła na zmianę składu chemicznego spalin: spowodowała obniżenie stężeń masowych
emitowanych pyłów (PM) i tlenków azotu (NOx)
oraz znaczący wzrost stężenia masowego
emitowanego tlenku węgla(II). Oprócz pomiaru stężeń masowych emitowanych substancji
szkodliwych, mierzono temperaturę panującą w komorze spalania, temperaturę spalin
i zawartość tlenu w spalinach. Na podstawie
otrzymanych wyników wyliczono sprawność
procesu spalania oraz współczynnik nadmiaru
powietrza.
Badania nad nowoczesnymi technologiami obniżania emisji substancji szkodliwych z kotłów grzewczych na paliwa stałe są prowadzone od niedawna1–4). W większości prac widać tożsame podejście
naukowców przy rozpatrywaniu układu kotła grzewczego jako obiektu
technicznego oddziałującego między człowiekiem i środowiskiem5, 6).
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W publikacjach7–9) kocioł grzewczy na paliwo stałe był rozpatrywany
pod względem termodynamiki jako zamknięty układ niejednorodny
z silnym oddziaływaniem na środowisko zewnętrzne, zależnym od
parametrów fizyczno-chemicznych użytego paliwa. Co więcej, parametry te wpływały znacząco na zmianę parametrów pracy układu.
Podejście to wiązało się z odwzorowaniem skali problemu w postaci
emisji substancji szkodliwych, a nie w odniesieniu do chemicznych
aspektów procesu spalania. W publikacjach10, 11) omówiono temat
emisji substancji szkodliwych z urządzeń kotłowych nie podlegających
ewidencji środowiskowej. Wynika z nich, że wiele obiektów ciepłowniczych znajdujących się blisko siebie ma znaczący udział w emisji
substancji szkodliwych na danym terenie. Wyliczone przez badaczy
stężenia pyłów w spalinach emitowanych przez kotły przekraczają
wielokrotnie założenia norm i dyrektyw.
Skala problemów związanych z emisją substancji szkodliwych
na terenie Polski, powstałych przez użytkowanie kotłów grzewczych
na paliwa stałe pokazuje konieczność wprowadzania nowoczesnych
technologii pozwalających znacząco ograniczyć ilość emitowanych
pyłów do środowiska.
Kwestie związane z wpływem składu chemicznego spalanych paliw
na emisję substancji szkodliwych z kotłów poruszono w publikacjach12, 13). Ponadto, wcześniejsze badania obejmowały zwykle analizę
wpływu konstrukcji urządzeń grzewczych oraz zachodzącego w nich
procesu spalania na emisję zanieczyszczeń14, 15). Z publikacji16–19)
wynika, że poziom emisji substancji szkodliwych wiąże się bezpośrednio z parametrami technicznymi urządzenia oraz właściwościami
spalanego paliwa.
We wcześniej prowadzonych badaniach wykazano znaczący wpływ
parametrów technicznych paliwa na zmienność stężeń masowych PM,
CO i NOx w spalinach. Ponadto badania nad współspalaniem paliw
węglowych z biomasą drzewną i niedrzewną pokazują zbieżne przebiegi emitowanych substancji szkodliwych, co pozwala zastosować analogiczne metody badawcze w przypadku badań urządzeń grzewczych
zasilanych tymi paliwami20–24).
Do badań wybrano węgiel kamienny o parametrach technicznych
opisanych składem chemicznym, wartością opałową (Hs), sortymentem
i zawartością wilgoci (Wa). Na podstawie wcześniejszych badań25–27)
stwierdzono, że parametry te najbardziej wpływają na fizykochemiczne aspekty spalania. Przeanalizowano pracę cieplno-emisyjną kotła
w trakcie pracy z mocą nominalną bez doprowadzanej pary wodnej
oraz z parą wodną wprowadzaną do komory spalania w ilościach
0,7 kg/h oraz 3,5 kg/h.
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Do badań zastosowano węgiel kamienny w sortymencie groszek
(średnica ziaren 5–25 mm). Parametry techniczne paliwa zamieszczono w tabeli 1. Parę stosowaną w badaniach wytwarzano w zaprojektowanej i skonstruowanej do tego celu parownicy. Była to para
mokra o zawilżeniu 100%. Temperatura pary wodnej dostarczanej
do komory spalania była w granicach 150–170°C, a jej ciśnienie
początkowe wynosiło ok. 3,5 bar. Wydatek pary z parownicy przy
pracy z mocą minimalną wynosił 0,7 kg/h, a z mocą nominalną
3,5 kg/h. Zaprojektowana parownica spełniała wszystkie kryteria
bezpieczeństwa wymagane przez normy i dyrektywy dla urządzeń
ciśnieniowych.

o poziomie emisji zanieczyszczeń z urządzenia. W kolejnym cyklu
zbadano emisję substancji szkodliwych przy doprowadzeniu do
komory spalania kotła pary wodnej w ilości 0,7 kg/h. W ostatnim
cyklu przeprowadzono analogiczne badania jak w cyklu drugim,
ale strumień masy pary wodnej doprowadzanej do reakcji spalania
wynosił 3,5 kg/h.
Pomiary prowadzono na stanowisku badawczym, którego schemat przedstawiono na rys. 1. Dane pomiarowe rejestrowano
za pomocą komputera PC oraz układu kart pomiarowych typu
ADAM-4118. Komputer gromadził dane pomiarowe z analizatorów
spalin, a karty pomiarowe i przeznaczony do nich program rejestracyjny mierzyły temperaturę. Stężenia masowe CO, NOx i PM
zostały przeliczone na mg/m3 dla 10% O2 w spalinach. Przeliczenie
to wynikało z założeń emisyjnych stawianych kotłom zgodnie
z normą28). Temperatura spalin (TSP) była średnią wartością z pomia-

Table 1. Technical parameters of fuel used in tests
Tabela 1. Parametry techniczne paliwa użytego w badaniach

Typ paliwa

Wartość
opałowa,
MJ/kg

Sortyment,
mm

Wilgotność,
% obj.

Zawartość
(C), % obj.

Węgiel kamienny

28,5

5–25

9,5

87,1

Zawartość Zawartość Zawartość
(H), % obj. (O2), % obj. (N), % obj.
3,3

4,5

1,5

Zawartość
(S), % obj.

Zawartość
popiołu,
% obj.

0,6

8,0

Aparatura

Obiektem badawczym wykorzystanym
w testach był kocioł na paliwo stałe typu
Vulcanus Plus o mocy znamionowej 15 kW
wyposażony w automatyczny palnik
retortowy I generacji, spełniający warunki techniczne dla kotłów w klasie 3.
W trakcie badań moc cieplna kotła oscylowała wokół mocy znamionowej urządzenia. Amplituda mocy cieplnej wahała
się w granicach ±1 kW od mocy znamionowej. Zawartość O2 w spalinach mierzono za pomocą analizatora spalin BCA-01.
Jego zakres pomiarowy wynosił 0–25% 1 – zbiornik paliwa, 2 – palnik, 3 – wentylator, 4 – układ sterowania, 5 – komin pomiarowy, 6 – króciec
obj. tlenu, a błąd pomiarowy ±0,8%. Jako pomiaru składu chemicznego spalin, 7 – przepływomierz, 8 – układ wymiennika ciepła, 9, 10 – wagowe
element pomiarowy producent zasto- stanowisko pomiaru strumienia masy wody chłodzącej układ grzewczy, 11 – odpływ, 12 – doprowadzenie pary
wodnej do komory spalania, T1 – pomiar temperatury wody wypływającej z kotła, T2 – pomiar temperatury
sował układ cyrkonowy umożliwiający wody wpływającej do wymiennika
ciepła, T3 – pomiar temperatury wody wypływającej z wymiennika ciepła,
pomiar tlenu resztkowego w spalinach T4 – pomiar temperatury wody wpływającej do kotła, T5 – pomiar temperatury spalin
nawet przy dużym zawilżeniu i zapyleniu spalin. Stężenia masowe CO i NO x Fig. 1. Scheme of the test stand
mierzono analizatorem spalin Testo 350 Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
XL, wyposażonym w fotochemiczne cele
pomiarowe. Czas analizy ustalono jako jedno próbkowanie na
ru wykonywanego przez 5 termopar. Temperatura w komorze spasekundę. To ustawienie wynikało z możliwości wystąpienia chwilania (TKS) była rejestrowana na głębokości ok. 20 cm od pokrywy
lowych wysokich stężeń CO (powyżej 5000 ppm). Dokładność
przedniej kotła z ulokowanym czujnikiem w odległości ok. 20 cm
pomiaru CO wynosiła ±5%, a NO x ±3%. Do pomiaru stężenia
od powierzchni paleniska. W celu określenia zużycia paliwa
masowego pyłu w spalinach wykorzystano pyłomierz grawimeprzez kocioł mierzono masę wsadu paliwa przed badaniami i po
tryczny Testo 380. Czas poboru próbki i analizy zapylenia spalin
skończonych badaniach. Na podstawie zużytego paliwa w czasie
to 30 min. Do pomiaru temperatur wykorzystano termopary typu
badań określano strumień masy spalanego paliwa. Dodatkowo na
K (NiCr-Ni) o zakresie pomiarowym od –200°C do +1370°C
podstawie rejestrowanych danych obliczano współczynnik nadmiai błędzie pomiarowym ±1°C. Strata ciepła w instalacji grzewczej
ru powietrza (λ) i sprawność ciepną kotła (η).
wynosiła ok. ±2,5% strumienia entalpii paliwa. Wytworzone
ciepło było odbierane przez układ płytowych wymienników ciepła
Wyniki badań i ich omówienie
o maksymalnej mocy 200 kW.
Wyniki badań dla pierwszego cyklu podano w tabeli 2. Uzyskane
Metodyka badań
rozkłady emisji substancji szkodliwych przedstawiono na rys. 2.
Otrzymane wyniki wskazywały, że kocioł spełniał deklarowaną przez
Przeprowadzono pomiary dla 3 cykli badawczych. W pierwszym
producenta 3 klasę dla kotłów z automatycznym załadunkiem paliwa.
cyklu zbadano poziom emisji substancji szkodliwych dla kotła
Kocioł pracował w zakresie wartości współczynnika λ 1,34–1,87.
opalanego w sposób automatyczny węglem kamiennym, wyniki
Zakres temperatury spalin wynosił 216–245°C. Sprawność procesu
otrzymane z tej próby posłużyły jako dane wyjściowe informujące
spalania mieściła się w przedziale 88–93%.
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Table 2. Results of the first cycle test
Tabela 2. Wyniki pierwszego cyklu badań

NOx, mg/m3

PM, mg/m3

TKS, °C TSP, °C

Średnia

7,00±0,10 100,90±3,20 295,00±2,60

90,10±5,00

751±1 231±1 1,50 91,33±0,50

Minimalna

5,30±0,10

35,00±5,00

655±1 216±1 1,34 88,60±0,50

Maksymalna 9,70±0,10 780,00±3,10 406,00±2,40 229,00±5,00

845±1 245±1 1,87 93,27±0,50

Wartość

O2, % obj.

CO, mg/m3

13,00±3,60 205,00±2,30

Fig. 2. Emissions of harmful substances for first cycle
Rys. 2. Emisje substancji szkodliwych w pierwszym cyklu badań

λ

η, %

dzania 3,5 kg/h pary wodnej do
procesu spalania zaprezentowano na rys. 5. Otrzymane rozkłady emisji pokazano na rys. 6.
Zaobserwowano, że ilość emitowanego CO względem standardowego procesu spalania wzrosła
o ok. 268%. Wprowadzenie pary
wodnej do procesu spalania spowodowało zmniejszenie emisji PM
o ok. 20%. Emisja NOx względem emisji z niemodyfikowanego procesu spalania nie uległa
zmianie. Sprawność procesu spalania zmalała o ok. 1%. W spalinach wykryto H2 w ilości
5,25 mg/m3. Średnia temperatura
spalin dla procesu spalania z dodaną parą wodną w ilości 3,5 kg/h
była niższa o 30°C, a temperatura w komorze spalania zmalała
o ok. 86°C. Obniżenie temperatury
panującej w komorze spalania
wpłynęło na zmniejszenie maksymalnych stężeń emitowanych NOx
o ok. 20 mg/m3.
Podsumowanie

Podstawą badań była chęć
Wyniki dla drugiego cyklu badań przedstawiono w tabeli 3.
określenia zasadności stosowania pary wodnej w komorach spalania
Przykładowy przebieg zmian temperatury i emisji substancji szkokotłów grzewczych na paliwa stałe w celu przeprowadzenia reakcji
dliwych podczas doprowadzania 0,7 kg/h pary wodnej do procesu
chemicznej: C(s) + H2O(g) → CO(g) + H2(g), której efektem jest utleniespalania zaprezentowano na rys.
3. Otrzymane rozkłady emisji
Table 3. Results of the second cycle test
pokazano na rys. 4. Na podstawie wyników zaobserwowano, że Tabela 3. Wyniki drugiego cyklu badań
wprowadzenie pary wodnej do
Wartość
O2, % obj. CO, mg/m3 NOx, mg/m3 PM, mg/m3 TKS, °C TSP, °C λ
η, %
procesu spalania spowodowało
Średnia
9,00±0,10 257,90±3,80 283,90±2,40 72,60±5,00 705±1 215±1 1,81 88,10±0,50
wzrost ilości emitowanego CO
Minimalna
6,00±0,10
54,80±3,30 197,20±2,10 31,00±5,00 625±1 195±1 1,40 83,10±0,50
o ok. 157%. Emisja pyłów zmalała
względem normalnej pracy kotła Maksymalna 13,30±0,10 722,80±3,20 386,90±2,80 117,00±5,00 780±1 231±1 2,74 90,40±0,50
o ok. 19%. Emisja NOx spadła
o ok. 4%, o taką też wartość zmalała sprawność procesu spalania.
W spalinach wykryto obecność
wodoru (H2) w ilości 5,60 mg/m3.
Na zaprezentowanym przebiegu
widać, że w momencie wtryśnięcia
pary wodnej do komory spalania
nastąpiła detekcja H2 w spalinach.
Ponadto gwałtownie wzrastała
ilość emitowanego CO i malała
ilość emitowanych PM. W trakcie dostarczania pary wodnej do
komory spalania zaobserwowano
obniżenie temperatury spalin o ok.
15°C oraz temperatury panującej
w komorze spalania o ok. 46°C,
co korzystnie wpłynęło na zmniejszenie ilości NOx powstających
w procesach termicznych.
Wyniki dla trzeciego cyklu
badań przedstawiono w tabeli
4. Przykładowy przebieg zmian
temperatury i emisji substancji Fig. 3. The course of emissions and temperature for second cycle
szkodliwych podczas doprowa- Rys. 3. Zmiany w czasie emisji substancji szkodliwych i temperatury spalin w drugim cyklu badań
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Fig. 4. Emissions of harmful substances for second cycle
Rys. 4. Emisje substancji szkodliwych w drugim cyklu badań
Table 4. Results of the third cycle test
Tabela 4. Wyniki trzeciego cyklu badań

Wartość

O2, % obj.

CO, mg/m3

NOx, mg/m3

PM, mg/m3

TKS, °C TSP, °C

λ

η, %

Średnia

8,40±0,10 370,90±3,30 295,90±2,50 72,00±5,00

665±1 199±1 1,68 90,10±0,50

Minimalna

7,00±0,10

48,30±3,70 114,20±2,50 54,00±5,00

602±1 180±1 1,50 87,00±0,50

Maksymalna 10,90±0,10 1964,30±3,40 386,50±2,80 100,00±5,00

728±1 219±1 2,08 91,40±0,50

Fig. 5. The course of emissions and temperature for third cycle
Rys. 5. Zmiany w czasie emisji substancji szkodliwych i temperatury spalin w trzecim cyklu badań

nie węgla pierwiastkowego wchodzącego w skład m.in. sadzy (palne
produkty w dalszej części procesu spalania mogą zostać utlenione).
Doprowadzenie pary wodnej mokrej do procesu spalania węgla
kamiennego spowodowało znaczący wzrost emisji CO oraz detekcję
H2 w spalinach. Wyniki te potwierdziły możliwość inicjacji tej
reakcji chemicznej w komorze spalania. Efektem dodania pary wodnej do procesu spalania oraz zachodzącej reakcji chemicznej było
zmniejszenie ilości emitowanej sadzy, mierzonej jako pył (PM). Nie
osiągnięto całkowitego ograniczenia emisji PM, ponieważ w skład
paliwa wchodziło ok. 8,0% popiołu mineralnego, który nie podlegał
procesowi utleniania. Na postawie otrzymanych wyników wyliczo-
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no, że średni spadek ilości emitowanych PM wynosi ok. 20%,
co jest bardzo zadowalającym
rezultatem. Zaobserwowano też
obniżenie emisji tlenków azotu.
Doprowadzenie pary wodnej do
procesu spalania kotła grzewczego zasilanego paliwami stałymi
wpływa znacząco na poziom emitowanych substancji szkodliwych,
co potwierdza wpływ doprowadzanej pary wodnej na zmianę
chemizmu reakcji spalania.
Doprowadzenie pary wodnej
do komory spalania spowodowało obniżenie panującej w niej
temperatury, co przyczyniło się
do obniżenia temperatury spalin
(efektem tego było zmniejszenie stężeń masowych NOx i PM
w spalinach). Z punktu widzenia
termodynamiki obniżenie temperatury panującej w komorze
spalania spowodowało zmniejszenie intensyfikacji wymiany
ciepła między gazami spalinowymi a czynnikiem grzewczym,
co wpłynęło na niewielkie
(1–4%) obniżenie sprawności
procesu spalania. Otrzymane
wyniki badań dają przesłankę do
dalszych prac badawczych nad
wpływem doprowadzanej pary
wodnej do procesu spalania na
skład chemiczny spalin. W przypadku klasycznych konstrukcji
kotłów grzewczych doprowadzenie pary wodnej wpływa korzystnie na obniżenie emisji NOx i PM,
jednak powoduje wielokrotne
zwiększenie ilości emitowanego
CO. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto decyzję
o skonstruowaniu prototypowego
kotła grzewczego zaopatrzonego
w komorę dopalającą. Głównym
zadaniem komory dopalającej
będzie redukcja powstałego
w procesie spalania tlenku węgla.
Cel ten jest o tyle ważny, że
na podstawie zaprezentowanych
badań widać znaczącą intensyfikację ilości emitowanego CO
przy doprowadzeniu pary wodnej
do procesu spalania.

Praca wykonana w ramach projektu naukowego nr POIR.04.01.04-00-0135/16 „Niskoemisyjny kocioł grzewczy na paliwo stałe z możliwością wykorzystania energii odpadowej”, finansowanego przez
NCBR.
Otrzymano: 05-08-2019
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Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska
AGROPHOS we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Chemiczne
zapraszają do wzięcia udziału w

44. Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Technicznym

Chemistry for Agriculture
które odbędzie się w dniach 24–27 listopada 2019 r.
w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Sandra SPA w Karpaczu.

Tematyka Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:
 chemia – badania podstawowe
 technologia chemiczna: nawozy mineralne fosforany paszowe i inne dodatki
 chemia rolna, przemiany składników nawozowych w glebie ich przyswajalność przez rośliny
 problem fosforu i azotu w ochronie środowiska
 ekotoksykologia – wybrane problemy
 nowe metody i technologie produktów chemicznych stosowanych w rolnictwie
 wpływ produktów chemicznych na produkcję roślinną i zwierzęcą
 metale ciężkie w rolnictwie
 obieg metali w środowisku przyrodniczo-rolniczym
 utylizacja odpadów
 ochrona środowiska
 biotechnologia dla rolnictwa
Organizatorzy zachęcają również do udziału w spotkaniach tzw. "Meeting Rooms: Science for Business" w następujących blokach tematycznych:
1. Nawozy, bionawozy i biostymulatory wzrostu roślin
2. Środki ochrony roślin
3. Pasze i dodatki paszowe
Ponadto, w trakcie trwania Seminarium Organizatorzy umożliwiają organizację spotkań Konsorcjów Grantowych, w ramach wydzielonych,
zamkniętych sesji tematycznych, przeznaczonych dla Członków Konsorcjum, z możliwością publikacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 listopada 2019 r.
Szczegółowe informacje o Seminarium, opłatach, dane kontaktowe oraz rejestracja pod adresem: www.chemistryforagriculture.pl.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium!
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