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Hard coal and lignite (grain size 5–25 mm) were grinded up
to 1 mm or modified by addn. of 10% moisture and combusted. The moisture addn. to both types of fuel resulted in a decreasing NOx content in the exhaust gas. All lignite samples
showed a reduced CO content in the combustion gases.

Zbadano wpływ rozdrobnienia i zwiększonej
wilgotności paliw węglowych na poziom emisji
substancji szkodliwych z procesu ich spalania
w kotle grzewczym. Opierając się na wynikach
pomiarów składu chemicznego spalin, można
wykryć spalanie paliwa o niskiej kaloryczności
lub zawilgoconego. Do badań wybrano węgiel kamienny i brunatny. Jako wyznacznik detekcji spalania paliw niskojakościowych wytypowano pomiar stężeń masowych CO i NOx w spalinach. Do
badań przygotowano dla każdego rodzaju paliwa
trzy próbki w postaci węgla niemodyfikowanego,
drobno rozdrobnionego węgla oraz paliwa o podwyższonej wilgotności o 10%. Ponadto zmierzono temperaturę spalin, współczynnik nadmiaru
powietrza i określono sprawność cieplną.
Zagadnienie jakości procesu spalania paliw stałych w kotłach grzewczych jest coraz częściej poruszane w dyskusji naukowej1). Głównym
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źródłem ciepła stosowanym w ogrzewnictwie krajowym są kotły spalające paliwa stałe. Jakość procesu spalania w kotłach małej mocy wynika
bezpośrednio z parametrów konstrukcyjnych i termodynamicznych kotła
oraz parametrów technicznych wykorzystanego paliwa2, 3). Z prowadzonych badań widać wpływ parametrów technicznych paliw na zmienność
stężeń masowych CO i NOx emitowanych w trakcie ich spalania, co
umożliwia wykorzystanie tych informacji do wykrywania spalania paliw
o niskiej jakości4–7). Ponadto współspalanie paliw węglowych z biomasą
drzewną, jak i niedrzewną, warunkuje zmianę w stężeniach masowych
emitowanych substancji szkodliwych, co pozwala na analogiczne
podejście względem wykrywania spalania paliw niskojakościowych8–12).
Wcześniejsze próby badawcze obejmowały najczęściej analizę wpływu
konstrukcji kotła i sposobu podawania paliwa13, 14). Do badań wybrano
paliwa o parametrach technicznych opisanych wartością opałową (Hs),
sortymentem i zawartością wilgoci (Wa). Analizowano dwa paliwa
węglowe w postaci węgla kamiennego i brunatnego jako najczęściej
użytkowane w energetyce zawodowej i komunalnej.
Część doświadczalna
Materiały

W badaniach zastosowano dwa rodzaje paliw węglowych: węgiel
kamienny i węgiel brunatny w sortymencie groszek (5–25 mm). Oba
paliwa badano przy zawartości wilgoci całkowitej dla stanu roboczego
i zwiększonego o 10%. Parametry techniczne paliw i ich oznaczenia
w tekście zamieszczono w tabeli 1.
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Wyniki i ich omówienie

Table 1. Technical parameters of fuels used in tests
Tabela 1. Parametry techniczne paliw użytych w badaniach

Typ węgla

Węgiel
kamienny
Węgiel
brunatny

Wariant

Wartość
opałowa,
MJ/kg

niemodyfikowany
rozdrobniony

24,4

+ 10% wilgoci

+ 10% wilgoci

14,0
24,0

niemodyfikowany
rozdrobniony

Wilgotność, Sortyment,
% obj.
mm

18,1

26,0
36,0

5–25
1–5
5–25
5–25
1–5
5–25

Aparatura

Wyniki badań dla pierwszego cyklu zaprezentowano w tabeli 2.
Otrzymane emisje w funkcji czasu dla CO i NOx zaprezentowano na
rys. 1 i 2. Emisja CO ze spalania rozdrobnionego węgla kamiennego
była dwukrotnie wyższa niż emisja CO ze spalania paliwa niemodyfikowanego. Emisja CO dla nawilżonego paliwa wzrosła trzykrotnie
w stosunku do emisji CO dla niemodyfikowanego paliwa. Średnie
stężenie masowe NOx podczas spalania rozdrobnionego węgla było
wyższe o 124 mg/m3 w porównaniu ze spalaniem węgla niemodyfikowanego. Temperatura spalin Ts ze spalania węgla z dodatkiem
wilgoci zmniejszyła się o 34°C w porównaniu z temperaturą spalin
dla niemodyfikowanego paliwa.
Wyniki badań dla drugiego cyklu zaprezentowano w tabeli 3.
Otrzymane przebiegi emisji w czasie dla CO i NOx zaprezentowano
na rys. 3 i 4. Najwyższe średnie stężenie tlenku węgla zarejestro-

Do przeprowadzenia badań Table 2. Results for the first cycle test
wykorzystano kocioł na paliwo
Tabela 2. Wyniki dla pierwszego cyklu badań
stałe Vulcanus Plus o mocy 18 kW,
Typ paliwa
Oznaczenie
O2, %
CO, mg/m3
NOx, mg/m3 Ts, °C λ
η, %
spełniający warunki techniczne dla
kotłów w klasie 5. Podczas badań
Niemodyfikowany paliwo 1 11,37 ± 0,06 518,28 ± 2,59 336,23 ± 1,68 230 ± 1 2,20 73,93 ± 0,18
moc cieplną kotła utrzymywano na
paliwo 2 12,12 ± 0,06 1011,00 ± 5,06 460,56 ± 2,30 207 ± 1 2,39 73,10 ± 0,17
poziomie mocy maksymalnej. Moc Rozdrobniony
cieplna kotła podczas testów oscy+ 10% wilgoci
paliwo 3 14,74 ± 0,07 2037,63 ± 7,13 261,66 ± 1,31 196 ± 1 3,52 64,62 ± 0,13
lowała ± 1,5 kW względem mocy
nominalnej. Sprawność cieplna
badanego obiektu podczas pracy z mocą nominalną przy
użyciu paliwa wysokokalorycznego wynosiła średnio 94,5%.
Zawartość O2 w spalinach mierzono analizatorem spalin BCA01. Jego zakres pomiarowy wynosił od 0 do +25% objętości
tlenu, a błąd pomiarowy ± 0,8%. Zawartość CO i NOx w spalinach mierzono analizatorem spalin Testo 350 XL, który był
wyposażony w fotochemiczne cele pomiarowe. Czas analizy
ustalono jako jedno próbkowanie na sekundę. To ustawienie
wynikało z możliwości wystąpienia chwilowych wysokich
stężeń CO (> 10 000 ppm). Dokładność pomiaru CO wynosiła
± 10%, a NOx ± 8%. Do pomiaru temperatur wykorzystano
termopary typu K (NiCr-Ni) o zakresie pomiarowym od
–200°C do +1370°C i błędzie pomiarowym ± 1°C. Strata
ciepła w instalacji grzewczej wynosiła ok. ± 2,5%. Za odbiór Fig. 1. The course of CO emissions for black coal
wytworzonego ciepła odpowiedzialny był układ płytowych Rys. 1. Przebieg emisji CO dla węgla kamiennego
wymienników ciepła o sumarycznej mocy 50 kW.
Metodyka badań

Rejestracja danych dotyczących pracy cieplnej urządzenia
i emisji substancji szkodliwych odbywała się na stanowisku pomiarowym wyposażonym w karty pomiarowe typu
ADAMview. Badania podzielono na dwa cykle. W pierwszym cyklu wykorzystano węgiel kamienny, mierzono
zawartość CO, NOx, O2 oraz temperaturę spalin. Dodatkowo
obliczano współczynnik nadmiaru powietrza (λ) i sprawność
ciepną kotła (η). Kolejnym etapem pierwszego cyklu było
powtórzenie tych samych procedur badawczych dla paliwa
rozdrobnionego, jak również z dodaną wilgocią. W drugim
cyklu badań stosowano węgiel brunatny w trzech analogicznych wariantach.

Fig. 2. The course of NOx emissions for black coal
Rys. 2. Przebieg emisji NOx dla węgla kamiennego
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wano dla węgla brunatnego niemodyfikowanego. Rozdrobnienie
spowodowało zmniejszenie zawartości CO w spalinach o 500 mg/m3.
Ponadto, nawilżenie paliwa do wilgotności ok. 36% spowodowało
zmniejszenie ilości CO względem niemodyfikowanej wersji o 684
mg/m3. Dodanie wilgoci do paliwa spowodowało zmniejszenie
zawartości emitowanych NOx średnio o 146 mg/m3 w stosunku
do paliwa niemodyfikowanego. Ponadto, spalanie rozdrobnionego
paliwa spowodowało wzrost emitowanych tlenków azotu o 44 mg/m3
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Podsumowanie

Table 3. Results for the second cycle test
Tabela 3. Wyniki dla drugiego cyklu badań

Typ paliwa

Oznaczenie

Niemodyfikowany

paliwo 4

Rozdrobniony

paliwo 5

+ 10% wilgoci

paliwo 6

Przeprowadzono badania nad
wpływem rozdrobnienia i zwiększonej wilgotności paliw węglowych
12,87 ± 0,06 1375,67 ± 6,88 519,33 ± 2,60 243 ± 1 2,70 66,25 ± 0,13
na skład chemiczny powstałych
12,24 ± 0,06 874,94 ± 1,98 563,32 ± 1,63 261 ± 1 2,55 65,35 ± 0,12
w procesie ich spalania spalin. Na
podstawie otrzymanych wyników
11,27 ± 0,06 691,31 ± 1,68 373,26 ± 1,47 179 ± 1 2,21 57,73 ± 0,14
widać odwrotność w przebiegach
stężeń masowych tlenku węgla(II),
a w przypadku NOx widać tożsamość uzyskanych wyników.
Analogiczne przebiegi zmian temperatury spalin i sprawności cieplnej widać dla procesu spalania paliw niemodyfikowanych i ze zwiększoną wilgotnością. Prowadzenie procesu
spalania węgla kamiennego w wysokiej temperaturze panującej w komorze spalania i dodanie znacznej ilości wilgoci
zintensyfikowało powstawanie tlenku węgla. Zwiększenie
zawartości wilgoci w obu paliwach obniżyło temperaturę
w komorze spalania, co wiązało się ze spadkiem temperatury
spalin, a tym samym sprawności cieplnej urządzenia.
O2, %

CO, mg/m3

NOx, mg/m3

Fig. 3. The course of CO emissions for lignite
Rys. 3. Przebieg emisji CO dla węgla brunatnego

Ts, °C

λ

η, %
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