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Wprowadzenie

W jêzyku polskim, podobnie zreszt¹ jak w wielu innych jêzykach europejskich, wêgiel
oznacza zarówno pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p uk³adu okresowego, jak
i podstawowy nieodnawialny surowiec energetyczny, u¿ywany do tych celów od przesz³o
tysi¹ca lat. Homonimiê tych wyrazów ³atwo wyt³umaczyæ: wêgiel kamienny, najczêœciej
w jêzyku potocznym wystêpuj¹cy pod nazw¹ wêgla, zawiera od 78 do 92% wêgla pier-
wiastkowego. W ramach Polskiego Kongresu Górniczego, w sposób naturalny, jednym
z g³ównych przedmiotów wyk³adów, referatów i prezentacji jest wêgiel kopalny wraz
z ca³ym zakresem problemów zwi¹zanych z jego pozyskiwaniem, przetwórstwem i zastoso-
waniem. Wêgiel kopalny (kamienny i brunatny), chocia¿ powszechnie stosowany z ener-
getyce zawodowej i ogrzewnictwie, nie by³ uznawany jeszcze do niedawna za paliwo
nowoczesne, z którym nale¿a³oby wi¹zaæ szersze nadzieje na przysz³oœæ. Jego spalanie
³¹czono bowiem ze spotêgowaniem efektu cieplarnianego oraz zanieczyszczeniem œrodo-
wiska zwi¹zkami siarki, tlenkami azotu oraz zapyleniem powietrza.

Obecnie coraz powszechniej zaczyna siê dostrzegaæ zalety wêgla kopalnego: pow-
szechnoœæ jego wystêpowania, a wiêc jego relatywnie nisk¹ cenê w stosunku do innych
surowców kopalnych oraz mo¿liwoœæ pozyskiwania i stosowania w stosukowo d³ugim
okresie czasu, perspektywy jego przetwarzania na paliwa p³ynne i gazowe. Metody oczy-
szczania gazów z substancji szkodliwych, powstaj¹cych w trakcie spalania i przetwórstwa
wêgla, s¹ coraz skuteczniejsze, a sekwestracja i magazynowanie CO2 z fazy rozwa¿añ
teoretycznych oraz badañ symulacyjnych i modelowych wkracza w obszar zastosowañ
praktycznych. Rozwój technologii wêglowych ma obecnie ogromny wp³yw na zmianê opinii
o wêglu jako surowcu energetycznym i otwiera nowe, przysz³oœciowe szanse rozwoju
szeroko pojêtego sektora wêglowego. Celem sesji naukowej „Nowe szanse wêgla”, objêtej
programem Polskiego Kongresu Górniczego, jest w pierwszym rzêdzie przedstawienie
i dyskusja nad priorytetami i skutkami rozwoju tych technologii, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem uwarunkowañ krajowych w sektorze energetycznym, koksowniczym, a tak¿e prze-
twórstwa wêgla (prezentacje L. Jestina, R. Neya, M. Sci¹¿ko, K. Dreszera, S. Tacza-
nowskiego i innych).

Szeroko prezentowana grupa zagadnieñ w tej Sesji wi¹¿e siê z mo¿liwoœciami wy-
nikaj¹cych z adsorpcyjnych w³aœciwoœci wêgli, i to zarówno w postaci wystêpuj¹cych
w naturze wêgli kamiennych i brunatnych jak i przetworzonych adsorbentów wêglowych.
Dotyczy to g³ownie aspektów adsorpcji metanu (pozyskiwania i magazynowania), dwu-



tlenku wêgla (sekwestracja), cieczy apolarnych oraz wykorzystania energii z naturalnych
z³ó¿ wêglowych (prezentacje M.R. Ba³ys, G. Ceglarska-Stefañska, G.S. Jod³owski, M. ¯y³a
i in.).

Aspekty in¿ynierii materia³owej materia³ów wêglowych, chocia¿ wa¿ne, s¹ tylko spo-
radycznie reprezentowane w trakcie Sesji. Wi¹¿e siê to z charakterem Konferencji, która ma
g³ownie profil górniczy.

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Sesji
„Nowe szanse wêgla”

Dziekan Wydzia³u Paliw i Energii AGH

Dr hab. Piotr Tomczyk
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MIECZYS£AW R. BA£YS*, BRONIS£AW BUCZEK**

Rozdzia³ mieszaniny metan-azot na klinoptilolicie oraz jego

wykorzystanie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia

S ³ o w a k l u c z o w e

Adsorpcja zmiennociœnieniowa, wzbogacanie metanu, adsorbenty naturalne

S t r e s z c z e n i e

Porównano skutecznoœæ rozdzia³u mieszaniny metan-azot na próbkach naturalnego i modyfikowanego kli-
noptilolitu W warunkach dynamicznych w kolumnie dla wzorcowej mieszaniny CH4-N2 (45%CH4) uzyskano
wzbogacenie w metan na adsorbencie naturalnym (ok. 92%CH4) a na modyfikowanym poni¿ej 90%CH4.
W artykule omówiono ponadto inne najwa¿niejsze zastosowania klinoptilolitu.

Wprowadzenie

Wyczerpywanie siê zasobów paliw i zwi¹zany z nimi gwa³towny wzrost wymagañ
œrodowiskowych i jakoœciowych wymusza wprowadzenie nowych technik lub ulepszenie
starszych, ju¿ stosowanych w przemyœle. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ tu procesy prowadzone
z wykorzystaniem zjawisk adsorpcji, a szczególnie wzbogacania gazów i separacji sk³ad-
ników palnych mieszanin metod¹ PSA (ang. pressure swing adsorption). T¹ metod¹ prowa-
dzone na skalê przemys³ow¹ s¹ miêdzy innymi procesy: otrzymywania sk³adników powie-
trza, rozdzia³u n-parafin od izo-parafin czy odzysku wodoru z gazów rafineryjnych. W ostat-
nich latach obserwuje siê szczególne zainteresowanie adsorpcyjnymi metodami wzbogace-
nia w metan biogazów oraz gazów o niskiej jego zawartoœci (gazy kopalniane, gaz ziemny

* Dr in¿., ** Prof. dr hab. in¿., Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



zaazotowany). Gaz niskiej jakoœci nale¿y wzbogaciæ obni¿aj¹c poziom azotu do 5–10% N2

w celu uzyskania produktu o wartoœci kalorycznej 10,1 kWh/m3 (odpowiadaj¹cej gazowi
ziemnemu typu L – zawartoœæ metanu powy¿ej 91%).

W procesach adsorpcyjnych podstawowym problemem jest dobór odpowiedniego ad-
sorbentu, to znaczy takiego, który wykazywa³by odpowiednio wysok¹ selektywnoœæ
w stosunku do sk³adników rozdzielanej mieszaniny. W przypadku mieszaniny N2-CH4

na wszystkich stosowanych adsorbentach równowagowa selektywnoœæ jest wy¿sza dla
metanu. Ró¿nice w œrednicach kinetycznych moleku³: metan 0,380 nm, azot 0,364 nm
wskazuj¹, ¿e powinna byæ mo¿liwa ich skuteczna separacja w wyniku selektywnoœci
kinetycznej.

1. Zeolity naturalne

Zeolity s¹ to glinokrzemiany szkieletowe Ca, Na, Ba, Sr, K, Mn i Mg. Wyró¿niaj¹ siê
szczególn¹ struktur¹ utworzon¹ z pierœcieniowych tetraedrów (SiO4)4- i (AlO4)5- tak u³o¿o-
nych w przestrzeni, ¿e pozostaj¹ wolne kana³y, w których mieszcz¹ siê moleku³y H2O oraz
kationy jedno- i dwuwartoœciowe. Pod wzglêdem geologicznym zeolity naturalne dzieli siê
na dwie grupy (Ciciszwili 1990): zeolity wype³niaj¹ce ¿y³y, szczeliny i puste przestrzenie
wœród ska³ oraz zeolity ska³otwórcze. Obie grupy powsta³y w wyniku odmiennych procesów
warunkuj¹cych w³aœciwoœci z³o¿a. Jednymi z istotniejszych w³aœciwoœci z³ó¿ zeolitowych
s¹: sk³ad mineralny, kszta³t i rozmiary z³o¿a oraz strefowoœæ w rozk³adzie minera³ów.
W z³o¿ach zeolitowych typu ¿y³owego stwierdzono obecnoœæ wszystkich znanych przed-
stawicieli zeolitów naturalnych. ¯y³y i skupienia zeolitowe w przekroju poprzecznym maj¹
rozmiary od milimetra do kilkudziesiêciu centymetrów. Skupienia te s¹ najczêœciej wielo-
mineralne – w jednej próbce wystêpuje niekiedy 4–5 postaci zeolitów. Minera³ami towa-
rzysz¹cymi s¹ zwykle kalcyt, kwarc, chalcedon, apofyllit, opal, prehnit, epidot, chloryty,
fluoryt, minera³y siarczkowe i inne.

Klinoptilolit nale¿y do minera³ów bardzo czêsto wystêpuj¹cych w z³o¿ach zeolitów. Jest
genetycznie zwi¹zany z przeobra¿eniem szkliwa magmowego utworów piroklastycznych –
tufów i tufitów. Najwa¿niejsze z³o¿a klinoptilolitu to tak zwane tufy klinoptilolitowe. Maj¹
one barwê jasn¹ z odcieniem bia³ym, szarym, zielonym albo ró¿owym w zale¿noœci od
obecnoœci minera³ów domieszkowych. Tufy klinoptilolitowe zawieraj¹ 70–90% klinoptilo-
litu w asocjacjach mineralnych z autogenicznym montmorillonitem, seladonitem, chloryta-
mi, krystobalitem oraz minera³ami pirogenicznymi – kwarcem, plagioklazami, biotytem
i skaleniem potasowym. W³aœciwoœci tufów klinoptilolitowych zale¿¹ od miejsca z którego
pochodzi materia³ oraz od sposobu obróbki (wzbogacania). Ze wzglêdu na ró¿ne Ÿród³a
klinoptilolitu mog¹ wystêpowaæ ró¿nice w sk³adzie, szczególnie w rodzajach i proporcjach
minera³ów domieszkowych oraz wymienialnych kationów. Struktura krystaliczna zeolitów
jest charakterystyczna jedynie dla niewielkich obszarów, które wystêpuj¹ przypadkowo
w surowym materiale.
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Idealn¹ formu³ê naturalnego klinoptilolitu (Baerlocher i in 2001) przedstawia wzór:

(Li, Na, K)a(Mg, Ca, Sr, Ba)d[Al(a+2d)Sin-(a+2d)O2n]·mH2O

Komórka elementarna klinoptilolitu jest jednoskoœna, zazwyczaj przyjmuje siê wystê-
powanie 72 atomów tlenu (n = 36) i m = 24 moleku³ wody.

Parametry reprezentatywnej komórki elementarnej dla formy (Na,K)6(Al6Si30O72)�
�20H2O s¹ nastêpuj¹ce: a = 1,762 nm, b = 1,791 nm, c = 0,739 nm, � = 2,029 rad (Barrer
1982); komórce elementarnej odpowiada objêtoœæ 2.091 nm3.

2. W³asnoœci adsorpcyjne klinoptilolitu

W strukturze klinoptilolitu wystêpuje kilka rodzajów pierœcieni tworz¹cych kana³y. S¹ to
pierœcienie z³o¿one z 4, 5, 8 i 10 atomów tlenu, okreœlane tak¿e jako 4, 5, 8 i 10 cz³onowe.
Kana³y 10 oraz 8 cz³onowe maj¹ wymiary umo¿liwiaj¹ce wnikanie do nich cz¹steczek azotu
i metanu. Gaz penetruje strukturê klinoptilolitu poprzez serie krzy¿uj¹cych siê kana³ów
wzd³u¿ osi a i c, tworz¹cych warstwy. Ka¿da warstwa kana³ów oddzielona jest przez gêst¹
nieprzepuszczaln¹ dla gazów tetraedryczn¹ strukturê. Kompensacja ³adunku ujemnego sieci
nastêpuje dziêki kationom obecnym w pustych przestrzeniach zeolitu. Dla kationów: K+,
Na+, Ca2+, Mg2+, pozycje wystêpowania (siedliska) w klinoptilolicie zosta³y okreœlone
w pracy (Ackley, Yang 1991a). Autorzy zauwa¿aj¹, ¿e eliptyczny kszta³t oœmiocz³onowych
oraz dziesiêciocz³onowych pierœcieni tworz¹cych kana³y nie jest p³aski i nie mo¿e byæ
w prosty sposób zwymiarowany. Przybli¿one wymiary kana³ów zosta³y oszacowane i u¿ywa-
ne do oceny blokad kana³ów. Dla procesów adsorpcji istotne s¹ relacje pomiêdzy wymiarami
kana³ów, kationów i dyfunduj¹cych moleku³. Kationy znajduj¹ce siê w strukturze klino-
ptilolitu stanowi¹ przeszkodê dla penetruj¹cych kana³y moleku³ sorbatu i wp³ywaj¹ na
procesy dyfuzyjne. W zale¿noœci od obsadzenia siedlisk kationów wymiennych okreœlone
kana³y s¹ otwarte, czêœciowo zablokowane lub ca³kowicie zablokowane dla okreœlonych
moleku³ sorbatu, przy czym wed³ug autorów lokalizacja kationów jest daleko bardziej
istotna w blokowaniu kana³ów ni¿ rozmiar czy te¿ ich liczba.

Ze wzglêdu na kinetyczny mechanizm rozdzia³u w procesie PSA na klinoptilolicie szcze-
gólnie interesuj¹ce jest okreœlenie zale¿noœci kinetycznych dla adsorbowanych sk³adników.
W innej pracy (Ackley, Yang 1991) zosta³y zawarte izotermy dla azotu i metanu dla ró¿nych
zakresów ciœnieñ, co pos³u¿y³o do okreœlenia potencjalnych pojemnoœci dostêpnych dla sor-
buj¹cych siê gazów przy ró¿nych ciœnieniach. Ponadto omówiono podstawy oceny w³aœciwoœci
rozdzielczych klinoptilolitów, potwierdzaj¹c ¿e rozdzia³ winien opieraæ siê na ró¿nicach
w szybkoœci dyfuzji w porowatej strukturze adsorbentu. Porównano dane kinetyki adsorpcji
z modelami matematycznymi dyfuzji, a wyliczone wspó³czynniki dyfuzji dla azotu i metanu
mog¹ byæ miar¹ selektywnoœci. Badane klinoptilolity ró¿ni³y siê rodzajem kationów wymien-
nych (K+, Na+, Ca2+, H+, Mg2+) oraz ich stosunkiem iloœciowym. Badania dyfuzyjne zosta³y
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odniesione do typów, lokalizacji i iloœci kationów wymiennych zawartych w strukturze kli-
noptilolitu. Okreœlono które kana³y klinoptilolitu w zale¿noœci od obecnoœci okreœlonych ka-
tionów wymiennych s³u¿¹ jako kana³y transportowe, a które jako zatrzymuj¹ce moleku³y azotu i
metanu. Stwierdzono, ¿e istotny jest te¿ rozk³ad ³adunku elektrycznego w cz¹steczce sorbatu
oraz ró¿nice w polaryzowalnoœci. W pracy (Jayaraman i in. 2004) przedstawiono badania nad
adsorpcj¹ azotu, metanu oraz innych sorbatów (n-heksanu, woda). Wyliczone wartoœci objêtoœci
porów wynosi³y odpowiednio 0,138 cm3/g (adsorpcja n-heksanu) i 0,135 cm3/g dla adsorpcji
wody. Stwierdzono, ¿e objêtoœæ porów wyliczona z iloœci zaadsorbowanego azotu ró¿ni siê
znacznie bardziej ni¿ wyliczona na podstawie adsorpcji metanu. Wartoœci te wahaj¹ siê od 0,12
do 0,35 cm3/g. Torri zmierzy³ na wymienionych jonowo klinoptilolitach szybkoœæ adsorpcji dla:
CO2, CH4, C2H6, N2 i C3H8 (Torii i in. 1975). W cytowanych pracach (Schuth i in. 2001)
omówiono badania nad otrzymywaniem azotu oraz tlenu z powietrza oraz nad usuwaniem
œladowego dwutlenku wêgla w procesach PSA. (Frankiewicz, Donnelly 1983) przedstawili
wyniki badañ nad procesem PSA na Ca2+-klinoptilolicie dla mieszaniny N2/CH4, w ich wyniku
otrzymano produkt o stê¿eniu poni¿ej 90%. Patenty japoñskie (Chao 1986, 1987) omawiaj¹
zastosowanie naturalnego i Ca2+-klinoptilolitu do usuwania azotu z mieszanin CH4/N2. Patent
(Chao 1999) opisuje selektywne usuwanie azotu w procesie adsorpcyjnym prowadzonym na
magnezowej formie klinoptilolitu. W przyczacznej pracy (Jayaraman i in 2004) przedstawiono
symulacje cyklu PSA sk³adaj¹cego siê z piêciu etapów. Podano miêdzy innymi wartoœci:
czystoœci otrzymanych produktów, odzysku metanu oraz wydajnoœci procesu. Dla mieszaniny
85% metanu i 15% azotu dla niezmodyfikowanego klinoptilolitu uzyskano w procesie PSA
czystoœæ produktu powy¿ej 94% przy odzysku ponad 80%.

3. Zastosowanie klinopylolitu

Klinoptilolit naturalny ma obecnie wiele zastosowañ przemys³owych i rolniczych. W³aœ-
ciwoœci u¿yteczne klinoptilolitu s¹ zwi¹zane z jego w³aœciwoœciami chemicznymi, fizycz-
nymi i katalitycznymi. Spoœród w³aœciwoœci warunkuj¹cych liczne zastosowania klino-
ptilolitu warto wymieniæ wysok¹ porowatoœæ, œciœle okreœlon¹ teksturê, nisk¹ gêstoœæ,
w³aœciwoœci jonowymienne i w³aœciwoœci katalityczne. Oto niektóre z nich (Mumpton 1999;
Schuth i in. 2001):

— bloki klinoptilolitowe s¹ stosowane lokalnie jako substytut innych materia³ów bu-
dowlanych w niektórych rejonach zachodnich Stanów Zjednoczonych, œrodkowej
Europy oraz w Japonii;

— przy wytwarzaniu betonu dodatek niedrogiego klinoptilolitu mo¿e czêœciowo zast¹-
piæ kosztowny cement portlandzki;

— lekki tuf klinoptilolitowy mo¿e s³u¿yæ jako wype³niacz w budownictwie i materia³
izolacyjny;

— oczyszczanie miejskich œcieków przy u¿yciu klinoptilolitu bazuje na jego w³aœ-
ciwoœciach jonowymiennych, szczególnie efektywne i u¿yteczne jest usuwanie NH4

+
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ze œcieków. Poch³anianie NH4
+ powoduje wzrost jego stê¿enia w otoczeniu ziarna

klinoptilolitu, co intensyfikuje dzia³alnoœæ bakterii nitryfikuj¹cych. Dodatek sprosz-
kowanego klinoptilolitu przed etapem napowietrzania œcieków powoduje intensyfi-
kacje procesu oczyszczania co objawia siê wzrostem zapotrzebowania na tlen i wzro-
stem szybkoœci sedymentacji;

— oczyszczanie œcieków rafineryjnych bazuje na w³aœciwoœciach adsorpcyjnych zeo-
litu. Zastosowanie klinoptilolitu pozwala znacznie zmniejszyæ poziom wêglowo-
dorów w œcieku przed etapem oczyszczania biologicznego;

— oczyszczanie wody pitnej z udzia³em klinoptilolitu prowadzi siê w procesie filtracji,
szczególnie dobrze usuwany jest NH4

+, nawet do wartoœci poni¿ej 1 ppm. Naturalne
zeolity mog¹ byæ u¿ywane w procesie usuwania o³owiu z wody pitnej;

— utylizacja odpadów radioaktywnych polega g³ównie na koncentracji pierwiastków
radioaktywnych ze œcieków na klinoptilolicie, który nastêpnie mo¿e byæ zeszklany,
wprowadzany do betonu lub materia³ów ceramicznych. Tak otrzymane tworzywa s¹
sk³adowane. Naturalne zeolity w porównaniu do ¿ywic organicznych maj¹ wysokie
selektywnoœci w stosunku do izotopów: 90Sr, 137Cs, 60Co, 45Ca, 51Cr . Ponadto s¹
tañsze i bardziej odporne na degradacje. Dezaktywacja œcieków promieniotwórczych
polega najczêœciej na przepuszczaniu przez klinoptilolitowy filtr (Ciciszwili 1990);

— zapobieganie negatywnym skutkom opadów radioaktywnych i ska¿eñ polega na
wykorzystywaniu selektywnoœci klinoptilolitu do poch³aniania radioaktywnych izo-
topów ze œrodowiska ska¿onego po wypadkach i próbach atomowych. Dodatek
klinoptilolitu do soli ska¿onych 90Sr wyraŸnie zmniejsza przejmowanie strontu przez
roœliny. Klinoptilolit podawano ludziom na terenach dotkniêtych katastrof¹ w Czar-
nobylu w celu z³agodzenia skutków ska¿enia. Dodatek klinoptilolitu do paszy owiec
po tej katastrofie redukowa³ poch³anianie radioaktywnego cezu. Podobnych przy-
k³adów korzystnego dzia³ania w tym zakresie jest znacznie wiêcej;

— od¿ywianie zwierz¹t pasz¹ z dodatkiem klinoptilolitu okaza³o siê korzystne dla ich
zdrowia oraz przyspieszenia wzrostu. M³ode i dojrza³e okazy trzody chlewnej, któ-
rym podawano karmê z dodatkiem 5% klinoptilolitu nabiera³y 16% wiêcej masy ni¿
zwierzêta karmione bez dodatku tego zeolitu. Ponadto wykazano, ¿e odchody zwie-
rz¹t karmione z dodatkiem klinoptilolitu wydziela³y mniejszy odór, ze wzglêdu na
poch³anianie przez zeolit NH4

+. W tych samych badaniach stwierdzono zmniejszenie
liczby i nasilenia chorób jelitowych. Nad dodatkami klinoptilolitu do pasz zwierzê-
cych prowadzono setki badañ, wydaje siê ¿e najlepszy relatywny wzrost masy
i zdrowotnoœci zwierz¹t uzyskuje siê gdy inne warunki bytowe zwierz¹t s¹ na niskim
poziomie. Korzystne dzia³anie klinoptilolitu oprócz eliminowania NH4

+ mo¿e pole-
gaæ na poch³anianiu innych toksyn obecnych w paszach, na wspomaganiu wzrostu
korzystnych mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym, regulacji pH czy te¿ na
wi¹zaniu metali ciê¿kich;

— w Japonii naturalne zeolity s¹ wykorzystywane do poprawy w³aœciwoœci gleb pias-
kowych i ubogich w glinê. Dziêki swojej selektywnoœci na NH4

+ i K+ Klinoptilolit
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s³u¿y jako nawóz wolno dostarczaj¹cy substancje wspomagaj¹ce wzrost. Dostarcze-
nie 4–8 t klinoptilolitu/akr powoduje wzrost plonów pszenicy o 13–15%, bak³a¿anu
o 19–55%, jab³ek o 13–38%, marchwi o 63%. Do kszta³towania zieleni na terenach
kortów golfowych doskonale nadaje siê piasek z dodatkiem 10% klinoptilolitu. We
W³oszech stosuje siê posypywanie naturalnymi zeolitami drzewek owocowych w ce-
lu niszczenia mszyc. Znane s¹ te¿ inne zastosowania w agronomii i ogrodnictwie;

— hodowle wodne mog¹ byæ prowadzone w korzystniejszych warunkach, co osi¹ga siê
g³ównie dziêki wspomnianej w³aœciwoœci poch³aniania NH4

+. Przy transporcie ¿y-
wych ryb stosuje siê dodatek klinoptilolitu do wody. Redukuje on iloœæ szkodliwego
NH4

+ powstaj¹cego w procesach metabolicznych i rozk³adu ekskrementów rybnych.
W pracy (Ciambelli i in. 1984) podano, ¿e korzystne efekty dla hodowli wodnych s¹
wiêksze gdy klinoptilolit stosuje siê w hodowlach organizmów s³odkowodnych;

— klinoptilolit mo¿e te¿ s³u¿yæ do oczyszczania biogazów produkowanych z odpadów
zwierzêcych. Mo¿liwe jest tak¿e poch³anianie odorów obecnych w powietrzu. Dziêki
takiemu zastosowaniu mo¿na ograniczyæ straty ciep³a wentylacyjnego w hodowlach
w czasie zimnej pogody. Obni¿enie emisji substancji odorowych mo¿e zmniejszyæ
koszty transportu ¿ywnoœci poprzez przeniesienie jej produkcji bli¿ej skupionych
siedlisk ludzkich;

— wykorzystywanie w przemyœle gumowym, papierniczym i tworzyw sztucznych zwi¹-
zane jest g³ównie ze stosowaniem klinoptilolitu jako wype³niacza;

— jako materia³ dezodoryzuj¹cy klinoptilolit stosowany jest do butów i s³abowentylo-
wanych miejsc oraz œrodek poch³aniaj¹cy wilgoæ;

— zastosowania medyczne klinoptilolitu to g³ównie mo¿liwoœæ jego stosowania do
oczyszczania krwi w procesach dializy oraz do leczenia wrzodów ¿o³¹dka.

Obecnie klinoptilolit stosuje siê do wzbogacania powietrza w tlen oraz w rozdzia³ach
innych gazów, co jest zwi¹zane z selektywn¹ adsorpcj¹. Naturalny klinoptilolit mo¿e zastê-
powaæ w niektórych procesach syntetyczne zeolity, co powoduje du¿e oszczêdnoœci eko-
nomiczne. Jednak zeolity naturalne charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ Fe i innych trucizn
katalizatorów oraz gorsz¹ tekstur¹ w porównaniu z syntetycznymi zeolitami. Klinoptilolit
ma zastosowanie w adsorpcyjnym rozdziale produktów petrochemicznych. Dziêki odpo-
wiedniej modyfikacji powierzchni klinoptilolitu mo¿liwa jest adsorpcja sk³adników ro-
popochodnych przy obecnoœci wilgoci. W ostatnich latach obserwuje siê wzmo¿one zainte-
resowanie nad mo¿liwoœci¹ zastosowania naturalnego klinoptilolitu do procesów rozdzia³u
gazów na drodze adsorpcji zmiennociœnieniowej.

4. Wyniki badañ, dyskusja

Poddany badaniom adsorbent pochodzi³ ze z³ó¿ zeolitowych Centralnego Meksyku
(Villa de Reyes, stan San Luis Potosi). Jest to stosunkowo czysty klinoptilolit charakte-
ryzuj¹cy siê wzglêdnie du¿¹ zawartoœci¹ potasu w stosunku do sodu (stosunek atomów
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K+ : Na+ : Ca2+ : Mg2+ oko³o 8,2 : 1,9 : 2,9 : 1,0). Z powodu du¿ego wp³ywu jonu
kompensuj¹cego ³adunek sieci zarówno na szybkoœæ dyfuzji obu sk³adników, jak i na
wielkoœæ adsorpcji równowagowej (Jayaraman i in. 2004) oprócz czystego badano klino-
ptilolit modyfikowany przez wymianê jego jonów na magnezowe (modyfikacjê przepro-
wadzi³ zespó³ prof. J. Rakoczego z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej, Politechniki
Krakowska). We wszystkich przypadkach u¿ywano frakcjê ziarnow¹ (1,02 mm<d< 2,0 mm).
Z uwagi na du¿¹ higroskopijnoœæ klinoptilolitu (adsorpcja pary wodnej oko³o 15mmol H2O
na 1g adsorbentu) stosowano materia³ g³êboko wysuszony. Ka¿dorazowo przed pomiarem
próbki by³y suszone przez 6 godzin w temp. 350oC. W niezale¿nych, wczeœniejszych
badaniach (Ba³ys i in. 2006) ustalono, ¿e materia³y te bez odpowiednio g³êbokiego wysu-
szenia nie wykazuj¹ ¿adnych w³asnoœci rozdzielczych. Wykonana niskotemperaturowa
izoterma adsorpcji azotu na czystym klinoptilolicie (Ba³ys, Buczek 2007) wskazuje na
niedostêpnoœæ mikroporowatej struktury tego materia³u dla penetracji azotu w temperaturze
ciek³ego azotu i pozwala jedynie na wyznaczenie parametrów strukturalnych w zakresie
mezoporów (objêtoœæ porów Vp = 0,0757 cm3/g, dominuj¹ca œrednica porów dmax DH = 3,5 nm).
Wyliczona powierzchnia w³aœciwa dla tego zakresu porów SBET = 49,8 m2/g

W celu pe³nego poznania zdolnoœci rozdzielczych adsorbentów w stosunku do mie-
szaniny metan-azot w warunkach zbli¿onych do pracy kolumny adsorpcyjnej w procesie
PSA przeprowadzono seriê badañ w jednokolumnowej aparaturze przep³ywowej, wstêpnie
na z³o¿u o wysokoœci 30 cm (Aparatura) a nastêpnie o wysokoœci 1 m. Rozdzia³owi podda-
wano wzorcow¹ mieszaninê CH4/N2 o stê¿eniu 46% CH4. Pojedynczy cykl pomiarowy
obejmowa³: odgazowanie kolumny z adsorbentem do pró¿ni oko³o 10–2 mmHg, podniesienie
ciœnienia mieszanin¹ do ciœnienia maksymalnego i wspó³pr¹dowe obni¿anie ciœnienia w ko-
lumnie od ciœnienia maksymalnego oko³o 0,05 bar z równoczesnym odbiorem produktu.
W trakcie pomiaru kontrolowano w sposób ci¹g³y ciœnienie gazu w kolumnie i stê¿enie
metanu w gazie wyp³ywaj¹cym. Maksymalne ciœnienie w procesie utrzymywano w poszcze-
gólnych seriach pomiarowych na poziomie 1,5; 2.0; 3,0 i 4,0 bar. Odbiór gazu z kolumny
utrzymywano na poziomie oko³o 1 cm3/s. W wszystkich przypadkach czas nape³niania
kolumny wynosi³ 30 s. Na rysunku 1 przedstawiono przyk³adowo uzyskane zale¿noœci
stê¿enia metanu w gazie desorbowanym z kolumny w funkcji ciœnienia dla badanych
adsorbentów dla przypadku ciœnienia maksymalnego 3bar dla kolumny o wysokoœci 1 m.

W przypadku klinoptilolitów proces rozdzia³u kontrolowany jest w g³ównej mierze przez
szybkoœæ adsorpcji metanu i azotu. W trakcie eksperymentu w pierwszej kolejnoœci kolumnê
adsorpcyjn¹ opuszcza wolniej sorbuj¹cy siê metan, co pozwala na odbiór gazu wzboga-
conego w metan z etapu adsorpcji procesu PSA. Istotnym parametrem ró¿nicuj¹cym jakoœæ
adsorbentów stosowanych w procesie PSA jest maksymalne mo¿liwe wzbogacenie w wy-
dzielany sk³adnik. Nie stwierdzono wp³ywu maksymalnego ciœnienia w procesie na maksy-
malne wzbogacenie jak równie¿ na iloœæ produktu o wysokim stê¿eniu metanu. Dla czystego
klinoptilolitu wartoœæ ta na kolumnie 1 m dochodzi do 93% CH4. Ponadto nie zaobserwo-
wano poprawy selektywnoœci rozdzia³u dla klinoptilolitu modyfikowanego przez wymianê
jonow¹ na jony magnezowe. Gorsze wartoœci parametrów rozdzia³u dla formy modyfi-
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kowanej pomimo potencjalnie korzystniejszej relacji wskaŸników dyfuzyjnych (Jayaraman
i in 2004) mog¹ byæ spowodowane wy¿sz¹ wartoœci¹ adsorpcji równowagowej metanu
(wiêksze si³y oddzia³ywania) dla tego adsorbentu.

Naturalny klinoptilolit jest perspektywicznym adsorbentem do usuwania azotu z mie-
szanin metan azot w procesie PSA.

Praca wykonywana w ramach prac statutowych AGH 11.11.210.125
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Fig. 1. Separation of two component mixture – results comparison for examined absorbents



C i a m b e l l i P., C o r b o P., L u m a r e F., P o r c e l l i C., 1984 – in Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in
Agriculture&Aquaculture, eds. Pond W.G., Mumpton F.A., 251–258.

C i c i s z w i l i G.W., A n d r o n i k a s z w i l i T.G., K i r o w G.N., F i l i z o w a L.D., 1990 – Zeolity naturalne.
WNT, Warszawa.

F r a n k i e w i c z T.C., D o n n e l l y R.G., 1983 – Methane/nitrogen gas separation over the zeolite clinoptilolite by
the selective adsorption of nitrogen. [In:] White Jr., Industrial Gas Separations, 11. American Chemical
Society, Washington.

J a y a r a m a n A., H e r m a n d e z - M a l d o n a d o A.J., Y a n g R.T., C h i n n D., M u n s o n C.L., M o h r D.H.,
2004 – Clinoptilolites for nitrogen/methane separation. Chem. Eng. Sci. 59, 2407.

M u m p t o n F.A., 1999 – La roca magica: Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Natl. Acad. Sci.
USA, vol. 96, 3463–3470.

S c h u t h F., K e n n e t S., S i n g W., W e i t k a m p J., 2001 – Handbook fo Porous Solids. WILEY-VCH.
T o r r i K., H o t t a K., A s a k a M., 1975 – Adsorption properties of cation exchanged clinoptilolite. Nendo

Kagaku, 15, 23.

MIECZYS£AW R. BA£YS, BRONIS£AW BUCZEK

SEPARATION OF METHANE-NITROGEN MIXTURE ON CLINOPTILOLITE AND ITS OTHER APPLICATIONS

K e y w o r d s

PSA, methane enrichment, natural adsorbents

A b s t r a c t

Natural clinoptilolite and modified one were compared in separation process using laboratory scale PSA
apparatus. Better methane enrichment was achieved for natural adsorbent (above 92%CH4) than for modified one (less
than 90%CH4). Paper presented also other main application of clinoptilolite.
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S t r e s z c z e n i e

Gazonoœnoœæ pok³adów wêgla brunatnego zale¿y od ciœnienia z³o¿owego gazu, sk³adu gazu, sk³adu petro-
graficznego i stopnia uwêglenia wêgli, zawartoœci wody oraz temperatury z³o¿owej. Istotn¹ rolê w konkretnych
przypadkach odgrywaj¹ warunki geologiczne, a w szczególnoœci gruboœæ i szczelnoœæ nadk³adu spoczywaj¹cego
na z³o¿u wêgla oraz wystêpowanie uskoków.

Dla okreœlenia metanonoœnoœci aktualnie eksploatowanych wêgli brunatnych w kopalniach wêgla brunatnego
Be³chatów, Adamów, Turów i Konin, do badañ laboratoryjnych pobrano próbki wêgla z ka¿dej z kopalñ. Miejsca
poboru próbek wêgla zosta³y dobrane w taki sposób, aby odzwierciedla³y wystêpuj¹ce ró¿nice w ich wykszta³ceniu
petrograficznym.

W pracy przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych wystêpowania metanu sorbowanego w pok³adach wêgla
brunatnego, w rejonach najwiêkszych, udokumentowanych z³ó¿ wêgla brunatnego na obszarze Polski. Okreœlono
wzajemne relacje pomiêdzy metanem wolnym i zasorbowanym w strukturze wêgla. Obliczono ca³kowit¹ iloœæ
metanu zdeponowanego w badanych wêglach. Przeanalizowano mo¿liwe zagro¿enia wynikaj¹ce z obecnoœci
metanu w z³o¿ach.

Wprowadzenie

Znaczna czêœæ naturalnych procesów chemicznych w skorupie ziemskiej zachodzi z wy-
dzieleniem siê gazów. Rodzaj, iloœæ i sk³ad gazów powstaj¹cych w procesie uwêglenia ska³
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zale¿y od szeregu czynników, w szczególnoœci od: typu genetycznego substancji wyjœciowej,
sposobu i warunków jej nagromadzania, temperatury, ciœnienia oraz czasu geologicznego.

Gazonoœnoœæ pok³adów wêgla zale¿y od (Borowski 1975; Kotarba, Rice 2002) ciœnienia
z³o¿owego gazu, sk³adu gazu, sk³adu petrograficznego i stopnia uwêglenia wêgli, zawartoœci
wody oraz temperatury z³o¿owej.

Istotn¹ rolê odgrywaj¹ warunki geologiczne, a w szczególnoœci gruboœæ i szczelnoœæ
nadk³adu spoczywaj¹cego na karbonie produktywnym oraz wystêpowanie uskoków.

Z³o¿a wêgla brunatnego w Polsce wystêpuj¹ w utworach trzeciorzêdowych. Pok³ady wêgla
brunatnego wykorzystywane przemys³owo w KWK Be³chatów, KWK Adamów, KWK Tu-
rów i KWK Konin zwi¹zane s¹ ca³kowicie z osadami miocenu (neogen) (Zawisza i in. 2006).

Wœród analizowanych wêgli brunatnych dominuj¹ niskouwêglone humusowe ortolig-
nity, g³ównie nadlitotypu detrytycznego i ksylitowo-detrytycznego zwane te¿ wêglami
ziemistymi (atrytowymi) i ksylitowo-ziemistymi. Wêgle brunatne bitumiczne wystêpuj¹
w mniejszej iloœci (3–5%) podobnie jak wêgle ksylitowe.

Geneza wêgli brunatnych na Ni¿u Polskim jest œciœle zwi¹zana z ewolucj¹ wielkiego
paleogeñsko-neogeñskiego basenu NW Europy. Materia roœlinna, która da³a pocz¹tek
wêglom brunatnym tworzy³a siê i gromadzi³a w sprzyjaj¹cych warunkach klimatycznych,
paleogeograficznych, geotektonicznych i facjalnych. Powstanie pok³adów wêglowych wi¹-
za³o siê œciœle z okreœlonym re¿imem geotektonicznym, z regionaln¹ subsydencj¹ wielkich
po³aci basenu sedymentacyjnego oraz z lokalnym osiadaniem tektonicznym lub haloki-
netycznym okreœlonych bloków, stref i obszarów. Pok³ady wêglowe po nagromadzeniu siê
ulega³y dalszym przemianom postgenetycznym, wœród których szczególne znaczenie mia³y
deformacje glacitektoniczne oraz erozja (Zawisza i in. 2006).

1. Pobór prób i ich charakterystyka

Dla okreœlenia metanoœnoœci aktualnie eksploatowanych wêgli brunatnych w kopalniach
wêgla brunatnego Be³chatów, Adamów, Turów i Konin (Oœcis³owo), do badañ laborato-
ryjnych pobrano kilkadziesi¹t próbek wêgla po kilka próbek z ka¿dej z kopalñ (Zawisza i in.
2006). Miejsca poboru próbek wêgla zosta³y dobrane w taki sposób, aby odzwierciedla³y
wystêpuj¹ce ró¿nice w ich wykszta³ceniu petrograficznym.

W KWB Be³chatów, KWB Adamów i KWB Konin próbki wêgla zosta³y pobrane
w trakcie wiercenia otworów metod¹ rdzeniow¹. Natomiast w KWB Turów próbki wêgla
zosta³y pobrane przy wykorzystaniu sprzêtu firmy Eijkelkamp, w trakcie wiercenia p³ytkich
otworów technicznych.

W pobranych do analizy próbkach wêgla dominuje wêgiel humusowy detrytyczny
i ksylitowo-detrytyczny, z niewielk¹ domieszk¹ wêgli bitumicznych.

Pobrane do badañ próbki wêgla by³y transportowane bezpoœrednio do specjalistycz-
nego laboratorium Wydzia³u Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
w którym przeprowadzono badania metanopojemnoœci.
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2. Metodyka badañ

Do badañ wêgli naturalnych konieczne jest stosowanie odpowiednio skonstruowanych
aparatów, w których mo¿na u¿ywaæ próbek o stosunkowo du¿ej masie. Aparaty winny byæ
przystosowane do d³ugotrwa³ych pomiarów, a to ze wzglêdu na niejednorodnoœæ wêgla,
bardzo wolne ustalanie siê stanu równowagi oraz d³ugi czas potrzebny na usuwanie zanie-
czyszczeñ przez odgazowanie.

Parametrem wyznaczanym w trakcie badañ jest ch³onnoœæ sorpcyjna, czyli maksymalna
iloœæ substancji jaka mo¿e byæ zasorbowana przez jednostkê masy sorbentu w danych
warunkach temperatury i ciœnienia. Wyniki badañ statyki sorpcji s¹ najczêœciej przed-
stawiane za pomoc¹ izoterm.

Zasada pomiaru ch³onnoœci sorpcyjnej przy podwy¿szonych ciœnieniach metodami objê-
toœciowymi, polega na rozprê¿aniu gazu o znanym ciœnieniu i objêtoœci z przestrzeni
dozuj¹cej, do ampu³ki zawieraj¹cej badan¹ próbê. Szereg takich aparatów opisano w lite-
raturze, przy czym modyfikacje polega³y na ogó³ na zastosowaniu ró¿nych rozwi¹zañ uk³adu
dozuj¹cego. W badaniach stosowano oryginaln¹ aparaturê do pomiarów izoterm sorpcji
i desorpcji gazów (par) przy podwy¿szonych ciœnieniach (Nodzeñski 1996). Poniewa¿
pobrane próbki wêgli mia³y kontakt z gazami wchodz¹cymi w sk³ad atmosfery a zatem i ze
znajduj¹cymi siê w nich zanieczyszczeniami, które mog³yby blokowaæ mikropory wêgli, to
przed pomiarem zosta³y one poddane oczyszczeniu przez odgazowanie w temperaturze
pomiaru. Przygotowane w ten sposób wêgle mog³y poch³on¹æ maksymalnie mo¿liw¹ iloœæ
metanu.

W opracowaniu wyników istotn¹ spraw¹ jest uwzglêdnienie ró¿nicy miêdzy gazem
doskona³ym a gazem rzeczywistym. Okaza³o siê, ¿e w zakresie badanych ciœnieñ i tem-
peratur ró¿nicê miêdzy gazem doskona³ym a rzeczywistym mo¿na okreœliæ z dobr¹ do-
k³adnoœci¹ za pomoc¹ równania Beattiego-Bridgemana (Micha³owski, Wañkowicz, 1993).
Z równania tego mo¿na obliczyæ objêtoœæ molow¹ gazu dla danego ciœnienia i temperatury.

3. Wyniki badañ i ich omówienie

Badania sorpcyjne w zakresie podwy¿szonych ciœnieñ przeprowadzono metod¹ objê-
toœciow¹ w temperaturze 298 K w zakresie ciœnieñ do 1,2 MPa. Badania sorpcyjne prze-
prowadzono na czterech próbkach wêgla:
1. Wêgiel brunatny Oœcis³owo otwór 160/76/H-I/1.
2. Wêgiel brunatny Be³chatów Otwór 6-35 BR.
3. Wêgiel brunatny Adamów.
4. Wêgiel brunatny Turów, poziom t25 (k-21) pok³ad I.

Na rysunku 1 zestawiono izotermy sorpcji metanu na badanych próbkach. Analizuj¹c
przebieg izoterm mo¿na stwierdziæ, ¿e sorpcja wêgla z kopalni Be³chatów osi¹ga przy
ciœnieniu 1,0 MPa wartoœci oko³o 1,7 dm3/kg, w temperaturze 25°C, co jest wartoœci¹
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najwy¿sz¹ w porównaniu wartoœciami sorpcji na innych wêglach. Izotermy sorpcji w ba-
danym zakresie ciœnieñ maj¹ kszta³t zbli¿ony do liniowego.

4. Obliczenie zasobów metanu w analizowanych z³o¿ach wêgla brunatnego

Zastosowana w pracy metodyka obliczania zasobów metanu w wêglu brunatnym opiera
siê na wzorze obliczeniowym (1):

Q w G G Q w wmi T r w

i

n

i i i
� � � � � �

�

�( ) 1 2
1

(1)

gdzie:
Qm– zasoby metanu sorbowanego w m3;
wT – wspó³czynnik przeliczeniowy objêtoœci gazu w warunkach standardowych

(25°C; 0,10 MPa) na warunki normalne (0°C; 0,101 MPa);
G – œrednia metanonoœnoœæ ca³kowita (rzeczywista) w m3/Mg c.s.w.
Gr – metanonoœnoœæ resztkowa w m3/Mg c.s.w.
i – oznaczenie poziomu obliczeniowego;
Qw – zasoby geologiczne wêgla w obrêbie okonturowanej strefy z³o¿owej;
w1 – wspó³czynnik zwiêkszaj¹cy z tytu³u nieudokumentowanych pok³adów wêgla;
w2 – wspó³czynnik zmniejszaj¹cy z tytu³u zawilgocenia i zapopielenia wêgla.
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Rys. 1. Porównanie potencjalnej metanopojemnoœci wêgla brunatnego w funkcji ciœnienia dla czterech kopalñ

wêgla brunatnego: KWB Be³chatów, KWB Adamów, KWB, Turów i KWB Konin (Oœcis³owo)

Fig. 1. Comparison potential methane capacity of lignite coal in the function of the pressure for four mines

of the lignite coal: KWB Be³chatów, KWB Adamów, KWB, Turów and KWB Konin (Oœcis³owo)



Metanonoœnoœæ potencjalna Gp jest to ca³kowita, maksymalna objêtoœæ metanu, która
mo¿e znajdowaæ siê w wêglu w danych warunkach ciœnienia i temperatury. Metanonoœnoœæ
potencjaln¹ mo¿na wyznaczyæ, dla okreœlonych warunków z³o¿owych, z krzywych sorpcji
metanu w funkcji ciœnienia (rys. 1). Na wielkoœæ metanonoœnoœci potencjalnej ma wp³yw
stopieñ przeobra¿enia (uwêglenia) substancji wêglowej oraz struktura przestrzeni porowej
w wêglu.

Metanonoœnoœæ rzeczywista G jest to objêtoœæ metanu, która znajduje siê w okreœlonym
pok³adzie wêgla, w okreœlonych warunkach ciœnienia i temperatury, przy uwzglêdnieniu
desorpcji. Wartoœæ metanonoœnoœci rzeczywistej jest zdecydowanie ni¿sza od wartoœci
metanonoœnoœci potencjalnej. Metanonoœnoœæ rzeczywist¹ mo¿na obliczyæ na podstawie
metanonoœnoœci potencjalnej przy pomocy wzoru (2):

G = k · Gp (2)

gdzie:
Gp – metanonoœnoœæ potencjalna w m3/Mg c.s.w.
G – metanonoœnoœæ rzeczywista (ca³kowita) w m3/Mg c.s.w.
k – wspó³czynnik proporcjonalnoœci, który mo¿e byæ wyznaczany

eksperymentalnie dla danego z³o¿a, w u³amku jednoœci.

W celu obliczenia zasobów metanu sorbowanego w wêglu brunatnym niezbêdne jest
równie¿ okreœlenie tzw. metanonoœnoœci resztkowej, okreœlaj¹cej niedesorbowaln¹ czêœæ
metanonoœnoœci. Metanonoœnoœæ resztkowa Gr jest to objêtoœæ metanu, która pozosta³a
w zdesorbowanej próbce wêgla w warunkach normalnych (p = 0,101 MPa). Zatem to iloœæ
gazu ca³kowitego, która nie mo¿e byæ w sposób efektywny odzyskana. Metanonoœnoœæ
resztkow¹ mo¿na wyznaczyæ z krzywej sorpcji metanu w funkcji ciœnienia (rys. 1), przyj-
muj¹c ciœnienie równe p = 0,101 MPa (dla warunków normalnych).

Wspó³czynnik w2 przyjêto w oparciu o dane literaturowe: w2 = 0,82, natomiast wspó³-
czynnik w1 przyjêto równy 1.

Wspó³czynniki przyjête do obliczeñ oraz wyliczone zasoby metanu w pok³adach wêgla
brunatnego zestawiono w tabeli 1 (Zawisza i in. 2006).

Wytypowanie obiektów z³o¿owych do dalszych badañ z punktu widzenia mo¿liwoœci
akumulacji metanu.

W oparciu o przeprowadzone w pracy badania dotycz¹ce emisji metanu do atmosfery,
okreœlenia metanopojemnoœci próbek wêgla w funkcji ciœnienia, ocenê metanonoœnoœci
potencjalnej, rzeczywistej i resztkowej oraz ocenê zasobów metanu w pok³adach wêgla
brunatnego zosta³y wytypowane obiekty do dalszych badañ.

Spoœród czterech analizowanych z³ó¿ najwy¿sz¹ metanopojemonœci¹ charakteryzuje
siê z³o¿e wêgla brunatnego w KWB Be³chatów. Pozosta³e cztery z³o¿a (KWB Adamów,
KWB Turów, KWB Konin) posiadaj¹ zdecydowanie ni¿sz¹ metanopojemnoœæ potencjaln¹
(rys. 1).
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Dla porównania, œrednia wartoœæ sorpcji wêgla przy ciœnieniu 1,0 MPa i temperaturze
25°C w kopalni Be³chatów wynosi oko³o 1,7 dm3/kg, w kopalni Adamów: 0,84 dm3/kg,
w kopalni Turów: 0,86 dm3/kg i w kopalni Konin: 0,61 dm3/kg.

Zasoby metanu wystêpuj¹cego w pok³adach wêgla brunatnego analizowanych kopalñ
cechuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹.

Zdecydowanie najwiêksze zasoby metanu wystêpuj¹ w KWB Be³chatów i wynosz¹
oko³o 294,82 mln m3

. Obliczone zasoby metanu w KWB Adamów wynosz¹ zaledwie
0,10 mln m3, zasoby metanu KWB Turów wynosz¹ 3,63 mln m3, natomiast zasoby w KWB
Konin s¹ równe mln 0,53 m3 (tab. 1).

Najwiêksz¹ metanonoœnoœæ wêgli eksploatowanych w z³o¿u KWB Be³chatów potwier-
dzaj¹ równie¿ badania stê¿enia metanu w powietrzu wyp³ywaj¹cym z odwiertów hydro-
geologicznych, obserwacyjnych i technicznych, zlokalizowanych w rejonie pola Be³chatów i
Szczerców (Zawisza i in. 2002; 2003).

Bior¹c powy¿sze stwierdzenia pod uwagê do dalszych badañ powinno byæ wytypowane
z³o¿e KWB Be³chatów (pole Be³chatów i Szczerców).

Podsumowanie i wnioski

1. W pracy przedstawiono wyniki badañ wystêpowania metanu sorbowanego w pok³adach
wêgla brunatnego, w rejonach najwiêkszych, udokumentowanych z³ó¿ wêgla brunatnego
na obszarze Polski wraz z okreœleniem jego koncentracji w przeliczeniu na tonê czystej
substancji wêglowej.
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TABELA 1

Zestawienie obliczonych zasobów metanu w pok³adach wêgla brunatnego KWB Be³chatów, KWB Adamów,
KWB Turów i KWB Konin wg stanu na 31.12.2005 r. (Zawisza i in. 2006)

TABLE 1

List of calculated reserves of methane in the lignite coal beds of KWB Be³chatów, KWB Adamów,
KWB Turów and KWB Konin according to the state on 31.12.2005 r. (Zawisza i in. 2006)

Z³o¿e

Œrednia
g³êbokoœæ
zalegania

z³o¿a
[m]

Metanonoœnoœæ
potencjalna

Gp

[m3/Mg c.s.w.]

Metanonoœnoœæ
ca³kowita

(rzeczywista)
G

[m3/Mg c.s.w.]

Metanonoœnoœæ
resztkowa

Gr

[m3/Mg c.s.w.]

Zasoby
przemys³owe

wêgla
Qw

[mln Mg]

w1 w2

Zasoby
metanu

Qm

[mln m3]

KWB Be³chatów 150 2,110 0,633 0,26 963,9 1,0 0,82 294,82

KWB Adamów 45 0,510 0,102 0,10 61,9 1,0 0,82 0,10

KWB Turów 90 0,601 0,120 0,11 442,6 1,0 0,82 3,63

KWB Konin 55 0,440 0,088 0,08 80,3 1,0 0,82 0,53



2. Wêgle brunatne, eksploatowane w analizowanych kopalniach, w znacznym stopniu
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wielkoœci¹ metanonoœnoœci. Najwy¿sz¹ metanopojemonœci¹
charakteryzuje siê z³o¿e wêgla brunatnego w KWB Be³chatów. Pozosta³e cztery z³o¿a
(KWB Adamów, KWB Turów, KWB Konin) posiadaj¹ zdecydowanie ni¿sz¹ meta-
nopojemnoœæ potencjaln¹. Dla porównania, œrednia wartoœæ sorpcji wêgla przy ciœnieniu
1,0 MPa i temperaturze 25° C w kopalni Be³chatów wynosi oko³o 1,7 dm3/kg, w kopalni
Adamów: 0,84 dm3/kg, w kopalni Turów: 0,86 dm3/kg i w kopalni Konin: 0,61 dm3/kg.

3. Metanonoœnoœæ wêgli eksploatowanych w z³o¿u KWB Be³chatów jest najwiêksza, w po-
równaniu z innymi kopalniami wêgla brunatnego potwierdzaj¹ to równie¿ badania
stê¿enia metanu w powietrzu wyp³ywaj¹cym z odwiertów hydrogeologicznych, ob-
serwacyjnych i technicznych, zlokalizowanych w rejonie pola Be³chatów i Szczerców.

4. Zdecydowanie najwiêksze zasoby metanu wystêpuj¹ w KWB Be³chatów i wynosz¹
oko³o 294,82 mln m3

. Obliczone zasoby metanu w KWB Adamów wynosz¹ zaledwie
0,101 mln m3, zasoby metanu KWB Turów wynosz¹ 3,63 mln m3, natomiast zasoby
w KWB Konin s¹ równe mln 0,527 m3.

5. Na podstawie analizy wyników pomiarów gazów wybuchowych i toksycznych
w KWB „Be³chatów” mo¿na stwierdziæ, ¿e metan stanowi potencjalne zagro¿enie
wybuchowe. Wystêpuje on w gazie wyp³ywaj¹cym z otworów w bardzo du¿ym prze-
dziale zmiennoœci.

Pracê wykonano w ramach badañ statutowych WPiE AGH umowa nr 11.11.210.124.
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INVESTIGATIONS OF METHANE CONTENT IN LIGNITE COALS

K e y w o r d s

Methane, sorption, the lignite coals, reserves of methane

A b s t r a c t

Gas capacity of the lignite coal beds depends from the pressure of gas, the composition of gas, petrographic
composition and rank of coal, contents of water and temperatures of the bed. In concrete cases geological
conditions particularly a thickness and an airtightness of cover of carbon resting on the deposit and appearing
of fault.

In order to determine methane capacity of at the present exploited lignite coals in mines of the lignite coal:
Be³chatów, Adamow, Turow and Konin, for laboratory examinations samples of coal were taken from above
mines. Places of the drawing of samples of coal were selected this way so that appearing differences in their
petrographic composition reflected.

Investigations concerning of methane sorbed in the lignite coal beds, in biggest, substantiated areas in the area
of Poland were presented. An interrelation was determined amongst free methane and sorbed methane in the porous
structure of coal. A total amount of deposited methane was calculated in explored coals. Possible threats resulting
from the presence of methane in deposits were analysed.
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Ocena przydatnoœci adsorbentów z prekursorów wêglowych

dla uk³adu magazynowania energii

S ³ o w a k l u c z o w e

Materia³y wêglowe, magazynowanie energii, ciep³o zwil¿ania

S t r e s z c z e n i e

Zastosowanie adsorbentów wêglowych dla magazynowania ciep³a w zamkniêtych cyklach termodynamicz-
nych mo¿e byæ wykorzystywane w prostych uk³adach ch³odniczych. Przedmiotem oceny by³y materia³y wêglowe
w postaci monolitycznych kszta³tek, otrzymane z pylistego wêgla aktywnego, karbonizatu wêgla kamiennego oraz
z mezofazy pakowej. Oznaczenia densymetryczne, ocena struktury porowatej i jej charakteru, wyznaczone
równowagi adsorpcyjne oraz ciep³o zwil¿ania metanolem wskazuj¹, i¿ do celów magazynowania energii naj-
bardziej nadaj¹ siê adsorbenty otrzymany z mezofazy pakowej oraz karbonizatu wytworzone drog¹ aktywacji
wodorotlenkiem potasu.

Wprowadzenie

Wiele prac teoretycznych i badawczych wskazuje na to, i¿ wykorzystanie sta³ych adsor-
bentów dla magazynowania ciep³a w zamkniêtych cyklach termodynamicznych, mo¿e
znaleŸæ zastosowanie w prostych adsorpcyjnych uk³adach ch³odniczych (Critoph 1989;
Akkimaradi 2002). Uk³ady takie mog¹ byæ wykorzystywane do przechowywania ¿ywnoœci
i lekarstw, produkcji lodu, w systemach klimatyzacyjnych i pompach cieplnych (Wang i in.
2003; Leite i in. 2005).

Adsorbenty wêglowe wytwarzane s¹ z ró¿nego rodzaju surowców pochodzenia orga-
nicznego takich jak: drewno, torf, wêgiel brunatny i kamienny o ró¿nym stopniu me-

* Prof. dr hab. in¿., ** Mgr in¿., Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



tamorfizmu, produkty przeróbki karbo- i petrochemicznej, polimery oraz pestki owoców
i ³upiny orzechów. S¹ one otrzymywane dwoma podstawowymi metodami:

— chemiczn¹, przez obróbkê surowca kwasami tlenowymi (HNO3, H2SO4, H3PO4) lub
roztworami soli (ZnCl2, MgCl2, K2S), a w ostatnim okresie za pomoc¹ zasad, g³ównie
KOH (Rouquerol i in. 1999; Kierzak i in. 2004),

— parowo-gazow¹, poprzez czêœciowe zgazowanie wczeœniej skarbonizowanego su-
rowca, gdzie w charakterze czynników utleniaj¹cych wykorzystuje siê tlen, parê
wodn¹, dwutlenek wêgla oraz ich mieszaniny.

Adsorbenty otrzymane na drodze aktywacji chemicznej charakteryzuj¹ siê znacznie
bardziej rozwiniêt¹ struktur¹ mikroporowat¹ oraz wiêksz¹ jednorodnoœci¹ tekstury w ob-
rêbie ziaren (Buczek 1993) czy te¿ pastylek lub kszta³tek w porównaniu z produktami
procesu parowo-gazowego, co szczególnie predysponuje je do stosowania w systemach
magazynowania energii cieplnej (Akkimaradi 2002).

1. Czêœæ doœwiadczalna

1.1. M a t e r i a ³ d o œ w i a d c z a l n y

Przedmiotem oceny by³y kszta³tki w postaci „cegie³ek” (Cacciola i in. 1995) oraz
monolityczne pastylki (Kierzak i in. 2004) udostêpnione odpowiednio przez Istituto di
Ricerche sui Metodi e Processi Chimici per la Trasformazione e l’Accumulo dell’Energia,
Mesyna, W³ochy oraz Instytut Chemii i Technologii Nafty i Wêgla Politechniki Wroc³aw-
skiej. Charakterystykê technologiczn¹ ocenianych materia³ów przedstawiono poni¿ej:

— AC35 – cegie³ki otrzymane, z mieszaniny handlowego pylistego wêgla aktywnego
produkowanego przez aktywacjê par¹ wodn¹ i suspensji wodnej policzterofluo-
roetylenu, a nastêpnie poprzez suszenie, formowanie, prasowanie i obróbkê ter-
miczn¹ w 473 K.

— ACS – pastylki formowane przez prasownie karbonizatu z wêgla kamiennego, który
wczeœniej aktywowano za pomoc¹ KOH z dodatkiem fluorku poliwinylidenu (5%)
jako lepiszcza.

— APM – pastylki formowane przez prasownie mezofazy pakowej aktywowanej
uprzednio za pomoc¹ KOH, równie¿ z dodatkiem fluorku poliwinylidenu (5%) jako
lepiszcza.

1.2. W ³ a œ c i w o œ c i d e n s y m e t r y c z n e

Gêstoœæ pozorn¹ (�p) oznaczono metod¹ piknometrii rtêciowej natomiast gêstoœæ rze-
czywist¹ (�r) za pomoc¹ piknometru Accu-Pyc 1330 firmy Micromeritics. Opieraj¹c siê na
znajomoœci gêstoœci pozornej oraz rzeczywistej obliczono objêtoœæ w³aœciw¹ porów V ze
wzoru:
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V = 1/�p – 1/�r (1)

natomiast porowatoœæ materia³ów �, obliczono na podstawie zale¿noœci:

� = 1 – �p/�r (2)

W tabeli 1 zebrano wyniki oznaczeñ poszczególnych gêstoœci oraz obliczone parametry.

TABELA 1

W³aœciwoœci densymetryczne materia³ów wêglowych

TABLE 1

Density properties of carbon materials

Materia³ �r [g/cm3] �p [g/cm3] V [cm3/g] � [cm3/cm3]

AC35 2,129 0,660 1,045 0,690

ACS 2,272 0,418 1,952 0,816

APM 2,423 0,383 2,198 0,842

Kszta³tki AC35 charakteryzuj¹ siê wysok¹ gêstoœci¹ pozorn¹, która w przypadku ma-
teria³ów monolitycznych odpowiada gêstoœci nasypowej materia³ów ziarnistych, podczas
gdy pastylki ACS i APM osi¹gaj¹ nie wiêcej ni¿ 63% tej gêstoœci.

1.3. A d s o r p c y j n e b a d a n i a s t r u k t u r y p o r o w a t e j

Analizowano strukturê porowat¹ materia³ów wêglowych. Wyznaczono izotermy ad-
sorpcyjno-desorpcyjne N2, w temperaturze ciek³ego azotu, które przedstawiono na
rysunku 1.

Z uzyskanych danych wyznaczano parametry charakteryzyj¹ce strukturê mikroporowat¹
(W0) oraz energiê charakterystyczn¹ adsorpcji (E0) z równania Dubinina-Raduszkiewicza
(Dubinin 1987). Ze znajomoœci objêtoœci mikroporów oraz iloœci zaadsorbowanego azotu
obliczano formaln¹ wielkoœæ powierzchni mikroporów (SDR). Wielkoœæ powierzchni mezo-
porów (Smezo) obliczano metod¹ Dollimore’a-Heala (Dollimore i in. 1964), zaœ powierzchniê
w³aœciw¹ (SBET) z równania Brunauera, Emmetta i Tellera (Lowell, Shields 1991). Ca³-
kowit¹ objêtoœæ porów V�, któr¹ odczytano z izotermy dla wartoœci p/p0 = 0.99. Wyniki
obliczeñ i oznaczeñ zestawiono w tabeli 2.

Z wszystkich prekursorów wêglowych uzyskano mikroporowate adsorbenty, o czym
œwiadczy miêdzy innymi, niewielka pêtla na izotermach adsorpcji-desorpcji azotu. Mo-
nolityczne pastylki otrzymane z produktów aktywacji wodorotlenkiem potasu (ASC, APM)
charakteryzuj¹ siê bardzo du¿ymi powierzchniami w³aœciwymi, ponad 2000 m2/g, natomiast
ca³kowita objêtoœæ porów osi¹ga wartoœæ 1,0~1,3 cm3/g.
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Rys. 1. Izotermy adsorpcji i desorpcji azotu na materia³ach A35, ACS i APM

Fig. 1. Nitrogen adsorption-desorption isotherms for A35, ACS and APM materials

TABELA 2

Analiza struktury porowatej oraz powierzchnie porów materia³ów wêglowych

TABLE 2

Porous structure analysis and surfaces of micropores of carbon materials

Materia³ W0 [cm3/g] E0 [kJ/mol] SDR [m2/g] Smezo [m2/g] SBET [m2/g] V� [cm3/g]

AC35 0,338 19,7 954 89 851 0,468

ACS 0,804 18,5 2 260 86 2 130 1,050

APM 0,918 18,2 2 580 108 2 570 1,270



1.4. O c e n a c h a r a k t e r u p o w i e r z c h n i m a t e r i a ³ ó w

Do badania chemicznej budowy powierzchni materia³ów wêglowych stosowane s¹ ró¿ne
metody czêsto zaczerpniête z analizy zwi¹zków organicznych, fizykochemiczne (sorpcja
adsorbatów polarnych), jak równie¿ metody instrumentalne. Izotermy adsorpcji pary wodnej
dla ocenianych adsorbentów wyznaczono metod¹ mikrobiuretek cieczowych (Lasoñ, ¯y³a
1963) w temperaturze 298 K, przedstawione na rysunku 2.

Do oceny natury powierzchni materia³ów wykorzystano zale¿noœæ pozwalaj¹c¹ okreœliæ
iloœæ ugrupowañ powierzchniowych (liczbê pierwotnych centrów adsorpcyjnych) z izoterm
sorpcji par wodnej. Izotermy w pocz¹tkowym zakresie analizowano, opieraj¹c siê na opisie
zaproponowanym przez (Dubinin, Sierpinski 1980). Matematyczn¹ zale¿noœæ iloœci za-
adsorbowanej pary od ciœnienia wzglêdnego w postaci liniowej przedstawia równanie:

h/a = 1/a0c – h/a0 (3)

gdzie:
a0 – oznacza liczbê ugrupowañ powierzchniowych, mmol/g
a – iloœæ zaadsorbowanej wody dla ciœnienia wzglêdnego p/p0 = h

c – sta³a równowagi (stosunek sta³ych szybkoœci adsorpcji i desorpcji).

Równanie (3) opisuje pocz¹tkowy zakres i czêœæ ostro wznosz¹cej siê izotermy a¿ do
wartoœci p/p0<1/c.

W oparciu o izotermy pary wodnej obliczono wspó³czynniki równania (Dubinin-Sier-
pinski). Wyniki obliczeñ przedstawiono w tabeli 3.

Analizuj¹c wspó³czynniki a0 zawarte w tabeli 3 widzimy, ¿e zdecydowanie najwiêcej
ugrupowañ powierzchniowych zawiera materia³ otrzymany z karbonizatu z wêgla kamien-
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Rys. 2. Izotermy adsorpcji pary wodnej na materia³ach wêglowych

Fig. 2. Water vapour adsorption isotherms for carbon materials



nego aktywowanego wodorotlenkiem potasu (ASC). Najbardziej ubogim w grupy po-
wierzchniowe okaza³ siê materia³ APM. Wartoœci sta³ej równowagi c s¹ dla badanych
materia³ach zbli¿one.

1.5. W ³ a œ c i w o œ c i s o r p c y j n e m a t e r i a ³ ó w z w i ¹ z a n e
z m a g a z y n o w a n i e m e n e r g i i

Metanol jest efektywnym adsorbatem, a tym samym czynnikiem termodynamicznym,
z tego wzglêdu, ¿e mo¿e pracowaæ w temperaturze znacznie poni¿ej 0oC (tkrz = – 94oC),
jego cz¹steczki s¹ wystarczaj¹co ma³e i ³atwo s¹ adsorbowane w mikroporach mate-
ria³ów wêglowych równoczeœnie ³atwiej ulegaj¹ desorpcji podczas dostarczania ciep³a,
ponadto ciœnienie robocze metanolu jest zawsze ni¿sze ni¿ atmosferyczne co pozwala na
szybkie wykrycie usterek w urz¹dzeniu ch³odniczym zanim nast¹pi wyciek z uk³adu. Wy-
kazano, ¿e uk³ad wêgiel aktywny/metanol jest stabilny, gdy temperatura procesu jest po-
ni¿ej 150oC, wy¿sza temperatura wywo³uje bowiem niestabilnoœæ uk³adu. Ta cecha umo¿-
liwia równie¿ korzystanie z niskotemperaturowego Ÿród³a ciep³a w cyklu adsorpcyjnym
(Wolak, Buczek 2005).
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TABELA 3

Wspó³czynniki równania D-S

TABLE 3

Coefficients of D-S equation

Materia³ a0 [mmol/g] c [–]

AC35 2,58 1,49

ACS 3,59 1,10

APM 0,84 1,25

Rys. 3. Izotermy adsorpcji par metanolu na materia³ach wêglowych

Fig. 3. Methanol adsorption isotherms of carbon materials



Badania równowagowe adsorpcji par metanolu na kompozytach wêglowych prze-
prowadzono w aparacie typu objêtoœciowego. Pomiary izoterm adsorpcji wykona-
no w temperaturze 273, 338 i 373 K (zakres poni¿ej i powy¿ej temperatury wrzenia
adsorbatu).

Rysunek 3 przedstawia przebieg równowag adsorpcji par metanolu na materia³ach
AC35, ACS i APM w temp. 273 K.

Z danych równowagowych w 273, 338 i 373 K, obliczono parametry struktury mikro-
porowatej materia³ów, jako œrednie wartoœci dla trzech temperatur (tab. 4) wed³ug metodyki
opisanej w pracy (Buczek i in. 2003).

TABELA 4

Parametry struktury mikroporowatej obliczone z izoterm metanolu

TABLE 4

Microporous structure parameters calculated from methanol isotherms

Parametr AC35 ACS APM

Objêtoœæ mikroporów, Vmi [cm3g–1] 0,336 0,810 0,907

Charakterystyczna energia, Eo [kJmol–1] 14,83 13,31 13,93

Powierzchnia mikroporów, Smi [m2g–1] 833 1 796 2 107

Porównuj¹c otrzymane parametry struktury mikroporowatej z izoterm metanolu oraz
z izoterm azotu obserwujemy znaczn¹ zgodnoœæ. Szczególnie wartoœci objêtoœci mikro-
porów w obu przypadkach otrzymujemy prawie identyczne dla wszystkich materia³ów
wêglowych. Wyliczona charakterystyczna energia z izoterm metanolu przyjmuje wartoœci
mniejsze o oko³o 25%. Powierzchnia mikroporów, mimo ró¿nych wielkoœci, widzimy
¿e najwiêksza jest dla materia³u APM a najmniejsza dla AC35 w obu przypadkach. Po-
wierzchnie SDR obliczane z izoterm azotu przyjmuj¹ wartoœci wiêksze.

1.6. E f e k t c i e p l n y –
o c e n a c i e p ³ a z w i l ¿ a n i a m a t e r i a ³ ó w w ê g l o w y c h

Dla oceny efektów cieplnych kontaktowania adsorbentu z alkoholem metylowym wyz-
naczano: przyrost temperatury (�T) oraz obliczano ciep³o jego zwil¿ania metanolem (Q).
Iloœæ ciep³a zwil¿ania, wydzielana na skutek wzajemnego oddzia³ywania cz¹steczek cieczy
zwil¿aj¹cej i powierzchni adsorbentu, dostarcza wielu istotnych informacji. Ciep³o zwil¿ania
mo¿na wykorzystaæ do okreœlenia wzglêdnej powierzchni wêgla, wyznaczania ciep³a ad-
sorpcji, badania hydrofilnoœci wêgla oraz okreœlenia stopnia utlenienia powierzchni adsor-
bentu (Jankowska i in. 1985).

Pomiary przeprowadzono w przedstawionej na rysunku 4 aparaturze w³asnej konstruk-
cji.
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Przed przyst¹pieniem do pomiarów próbki materia³ów poddano wygrzewaniu w tem-
peraturze 120°C przez okres 2 godz. Nastêpnie w zaizolowanym naczyñku kaloryme-
trycznym (1) umieszczono nawa¿kê oko³o 2 g adsorbentu odwa¿on¹ z dok³adnoœci¹ 10–4g.
Ca³e naczynie kalorymetryczne wraz z adsorbentem odgazowano przez otwarcie kranu K2.
Podczas odgazowania wêgla utrzymywano pró¿niê w naczyniu pomiarowym (1). Po uzys-
kaniu równowagi w uk³adzie i zamkniêciu kranu K2, do pró¿ni, wprowadzono odmierzon¹
iloœæ cieczy zwil¿aj¹cej: alkoholu metylowego (10 cm3) ze zbiornika (2). Do aparatu pod-
³¹czono uk³ad pomiarowy mierz¹cy temperaturê w funkcji czasu, o dok³adnoœci 0,1°C. Przez
ca³y czas pomiaru elektroniczny system (3) rejestrowa³ zmianê temperatury co 1 sek.
Nastêpnie prowadzono rejestracjê wzrostu temperatury w czasie. Pomiar koñczono, gdy
kolejne odczyty temperatury wskazywa³y na jej spadek. Temperatura pomiaru wynosi³a
24°C � 0,1.

Ciep³o zwil¿ania obliczono z zale¿noœci:

Q C V d C m TwA A A wC C� �( )� (4)

gdzie:
CwA – ciep³o w³aœciwe metanolu, do obliczeñ przyjêto = 2,334,
VA – objêtoœæ metanolu u¿yta w doœwiadczeniu = 10 cm3,
dA – ciê¿ar w³aœciwy metanolu = 0,792,
CwC – ciep³o w³aœciwe wêgla, do obliczeñ przyjêto = 1,257,
mC – iloœæ gramów wêgla u¿yta w doœwiadczeniu,
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Rys. 4. Schemat aparatu do pomiaru ciep³a zwil¿ania

Fig. 4. Scheme of the apparatus measuring the heat of wetting



�T – przyrost temperatury od stanu równowagi do maksymalnie osi¹ganej
temperaturze w uk³adzie.

W oparciu o przeprowadzone pomiary, wykreœlono zmiany temperatury w funkcji czasu.
Metod¹ najmniejszych trapezów wyznaczono pole powierzchni pod krzyw¹, obliczaj¹c
szybkoœæ narostu temperatury w czasie dT/dt. Obliczenia przeprowadzono w przedziale od
czasu wprowadzenia metanolu do uk³adu do dwóch kolejno zarejestrowanych spadków
temperatury. W tabeli 5 zestawiono wartoœci: przyrostu temperatury ciep³a zwil¿ania oraz
szybkoœæ wzrostu temperatury dT/dt.

TABELA 5

Efekt cieplny i ciep³o zwil¿ania materia³ów wêglowych

TABLE 5

Heat effect and heat of wetting of carbon materials

Materia³ Efekt/ciep³o AC35 ACS APM

�T [K] 2,3 5,2 5,1

Q [J] 48,8 109,5 106,7

dT/dt 897,1 1 696,3 1 121,7

Prezentowany sposób pomiaru ciep³a zwil¿ania pozwala na porównanie efektów ciepl-
nych procesu. Analizuj¹c dane zawarte w tabeli 5 widzimy, ¿e dla adsorbentów otrzymanych
z karbonizatu z wêgla kamiennego (ACS) oraz z mezofazy pakowej (APM) otrzymujemy
wartoœci ciep³a zwil¿ania ponad dwukrotnie wiêksze ni¿ dla adsorbentu z pylistego wêgla
aktywnego. Dodatkowa aktywacja KOH adsorbentów wêglowych znacznie zwiêksza ich
powierzchniê w³aœciw¹ co równie¿ potwierdzaj¹ wyniki pomiaru ciep³a zwil¿ania. Obser-
wujemy wiêksz¹ szybkoœæ przyrostu temperatury dla materia³ów ACS i APM, co potwierdza
ich poprawê w³aœciwoœci adsorpcyjnych i strukturalnych.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono oznaczenia densymetryczne, parametry struktury porowatej
wyznaczone na podstawie izoterm azotu i metanolu, oceniono charakter powierzchni ma-
teria³ów wêglowych, wyznaczono równowagi adsorpcyjne oraz efekty cieplne zwil¿ania
metanolem. Uzyskane wyniki pozwoli³y oceniæ badane materia³y wêglowe. Adsorbenty
otrzymane z mezofazy (ACS) oraz karbonizatu z wêgla kamiennego (APM) na drodze
aktywacji KOH charakteryzuj¹ siê znacznie rozwiniêt¹ struktur¹ porowat¹, du¿ymi powierz-
chniami w³aœciwymi (ponad 2200 m2/g) oraz wiêkszymi efektami cieplnymi zwil¿ania ni¿
materia³ AC35 otrzymany z pylistego wêgla aktywowanego par¹ wodn¹. Wynika st¹d,
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¿e w uk³adach magazynowania energii cieplnej najbardziej przydatne bêd¹ adsorbenty
ACS oraz APM.

Praca finansowana przez MNiSW – projekt zamawiany 19.19.210.153.
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BRONIS£AW BUCZEK, ELIZA WOLAK

EVALUATOIN OF USABILITY OF ADSORBENT FROM CARBONACEOUS PRECURSORS FOR ENERGY STORAGE SYSTEM

K e y w o r d s

Carbon materials, energy storage, heat of wetting

A b s t r a c t

Application of carbon adsorbent for heat storage in thermodynamic cycles can be use for simple adsorption
cooling systems. Subject of evaluation were carbonaceous materials as monoliths. They were prepared using
powdered active carbon, coal carbonizate and pitch mesophase. Density characteristic, porous structure analysis
and determined methanol heat of wetting indicated, that the better are adsorbents obtained from pitch and
carbonizate by activation with potassium hydroxide and can be helpful to adsorption cooling systems.
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Rozwój odkszta³ceñ wêgla kamiennego w procesach

sorpcyjno-desorpcyjnych

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel kamienny, sorpcja/desorpcja CO2 i CH4, odkszta³cenia próbek wêgla towarzysz¹ce procesom sorpcji

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono wyniki badañ sorpcyjnych i dylatometrycznych wykonanych na blokowych próbkach
wêgla kamiennego (20 � 20 � 40 mm).

Powszechnie znane jest zjawisko pêcznienia/kontrakcji wêgli towarzysz¹ce procesom sorpcyjnym gazów
(CO2, CH4). Te zmiany objêtoœciowe np. w trakcie sekwestracji CO2 w utworach wêglonoœnych mog¹ wp³ywaæ na
zmiany ich przepuszczalnoœci. Koncepcja pracy opiera siê na za³o¿eniu, ¿e badania prowadzone na kawa³kowych
próbkach, w porównaniu z badaniami na próbkach ziarnowych, mog¹ dostarczyæ informacji istotnych dla pe³-
niejszego poznania zachowania siê CO2 w procesie jego sekwestracji. Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e na od-
dzia³ywania wêgiel–gaz ma wp³yw naturalna porowatoœæ wêgla wynikaj¹ca z jego sk³adu maceralnego. W przy-
padku kawa³kowych prób gaz wolny zgromadzony w pêkniêciach i szczelinach wêgla odpowiedzialny jest za
skurcz próbki, który utrudnia dyfuzjê do i z porów sorpcyjnych.

Wprowadzenie

Poœród kilku mo¿liwoœci zmniejszenia zawartoœci CO2 w atmosferze ziemskiej, sek-
westracja CO2 w utworach wêglonoœnych wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem, bowiem po-
jemnoœæ magazynowa wêgla wzglêdem tego gazu jest wysoka. St¹d powszechnie przyjêta
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hipoteza, ¿e pok³ady wêgla mo¿na traktowaæ jako niekonwencjonalne zbiorniki gazu (Har-
palani i in. 1990; Karacan i in. 2000; Ceglarska-Stefañska i in. 2002; Harpalani i in. 2006).
Z uwagi na ich wysok¹ heterogenicznoœæ wynikaj¹c¹ ze zmiennych warunków œrodowiska
sedymentacyjnego i póŸniejszych procesów uwêglania, analizuj¹c zachowanie uk³adu wê-
giel–gazy kopalniane nale¿y uwzglêdniæ sk³ad petrograficzny (udzia³ mikrolitotypów i grup
macera³ów). Budowa petrograficzna wêgla wywiera znacz¹cy wp³yw na porowatoœæ i w³aœ-
ciwoœci transportowe wêgla wzglêdem CO2 podczas sekwestracji, równie¿ na wytrzyma³oœæ
wêgla (Karacan i in. 2003; Chalmers i in. 2007).

Do oceny niezwykle z³o¿onej struktury fizykochemicznej wêgla wykorzystuje siê ró¿ne
metody badawcze, wœród których metody sorpcyjne stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o danych (Kross
i in. 2002; Karacan i in. 2003; Goodman i in. 2006). Niemniej, tradycyjne badania sorpcyjne
na py³ach i frakcjach ziarnowych nie spe³niaj¹ wymogów modelowania emisji gazów
kopalnianych i procesów sorpcyjnych zachodz¹cych w pok³adach wêgla. Zastrze¿enia te
wynikaj¹ z faktu niszczenia naturalnej struktury porów wêgla w procesie jego rozdrabniania
oraz brakiem naprê¿eñ jakich doznaje wêgiel w pok³adzie. Naprê¿enia s¹ efektem dzia³ania
ciœnieñ pionowych i bocznych oraz powszechnie znanego zjawiska zmian objêtoœciowych
wêgla towarzysz¹cych procesom sorpcyjnym gazów (Ceglarska-Stefañska i in. 1993, 2002;
Majewska i in 2007). Z doniesieñ literaturowych wynika, ¿e zaobserwowany empirycznie
proces zmian objêtoœci próbek wêgla jest efektem dwóch przeciwnych zjawisk: zwiêkszania
objêtoœci matrycy wêglowej w wyniku procesów sorpcyjnych oraz kompresji tej¿e matrycy
powodowanej ciœnieniem gazu w porach. In situ pêcznienie i kurczenie siê wêgla przy
ograniczeniu swobody zmian objêtoœciowych mo¿e zmieniaæ charakter szczelin, a zatem
i zmianê porowatoœci. Efekty te bêd¹ wp³ywaæ na przepuszczalnoœæ z³o¿a. W praktyce,
znacz¹ce zmiany przepuszczalnoœci zaobserwowano podczas pozyskiwania CH4 z pok³a-
dów wêgla (CBM) oraz wprowadzaniu CO2 do z³o¿a (Pekot i in. 2002).

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badañ sorpcyjnych przy podwy¿-
szonych ciœnieniach pojedynczych gazów (CO2 i CH4) i œledzonych równoczeœnie zmian
dylatometrycznych próbek wêgla o wymiarach 20 � 20 � 40 mm. Pod pojêciem sorpcji
rozumie siê szerokie spektrum oddzia³ywañ wystêpuj¹cych w trakcie gromadzenia gazu
w strukturze porowatej wêgla (adsorpcja, absorpcja, rola gazu wolnego). Wydaje siê, ¿e
badania prowadzone na próbkach kawa³kowych, w porównaniu z badaniami na próbkach
ziarnowych, mog¹ dostarczyæ nowych informacji o zachowaniu CO2 w trakcie jego maga-
zynowania w pok³adzie wêgla.

1. Materia³ badawczy i metodyka badañ

1.1. M a t e r i a ³ b a d a w c z y

Badania prowadzono na próbkach wêgla kamiennego: B3B i B4B pochodz¹cych z po-
k³adu 401 z KWK „Budryk”. Budowa pok³adu przedstawia siê nastêpuj¹co: 53 cm wêgiel;
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76 cm wêgiel z ³upkiem; 49 cm wêgiel. Pod wzglêdem jakoœciowym wêgiel ten zalicza siê do
wêgla koksowego – typ 34.2., wed³ug klasyfikacji PN-82/G-97002. Z pobranych prób
kawa³kowych wyciêto prostopad³oœcienne próbki (20 � 20 � 40 mm) prostopadle do uwar-
stwienia. Charakterystyka petrograficzna opisywanych próbek jest nastêpuj¹ca:

— Próbka B3B reprezentowana jest przez wêgiel pó³b³yszcz¹cy z rzadkimi pasmami
wêgla b³yszcz¹cego oraz laminkami i soczewami wêgla w³óknistego. Rysunek 1,
figura B3B a ilustruje budowê mikrolitotypow¹, w której cienkie czarne pasemka
przedstawiaj¹ witryt, wokó³ którego pojawia siê klaryt, duroklaryt i inertyt. Figura
B3B b (rys. 1) stanowi obraz tej samej próbki ale przy odwróconych barwach, co
pozwala na lepsze uchwycenie skupieñ witrytu i klarytu (bia³y kolor), a tak¿e na
obserwacjê wystêpowania szczelin spêkañ oraz lamin i soczew fuzytu (czarny kolor).
W próbce tej szczeliny spêkañ szczególnie mocno s¹ zwi¹zane ze strefami skupieñ
witrytu, a ich przejœcia na s¹siednie mikrolitotypy s¹ sporadyczne (rys. 1).

— Próbka B4B z uwagi na grubopasemkow¹ budowê mo¿e byæ nazwana wêglem
b³yszcz¹cym pasemkowym (o silnie rozwiniêtym systemie spêkañ kontrakcyjnych);
w przypadku tej próbki równie¿ zauwa¿alne makroskopowo s¹ laminy i soczewki
wêgla w³óknistego. Figura B4B a (rys. 2) bardzo wyraŸnie ilustruje grubopasemkow¹
budowê wêgla, w której skupienia wêgla b³yszcz¹cego osi¹gaj¹ rangê litotypu (czar-
ne pasma o gruboœci powy¿ej 5 mm), przewarstwione ciemnoszarymi pasemkami
klarytu, witrynertytu i szarymi warstewkami inertytu. W obrazie próbki z odwró-
conymi kolorami – bia³ym kolorem s¹ podkreœlone skupienia wêgla b³yszcz¹cego
i pó³b³yszcz¹cego, szarym sk³adniki liptynitowe, a czarnym sk³adniki inertynitowe
oraz szczeliny spêkañ. Skupienia szczelin spêkañ o zasadniczo prostopad³ym do
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Rys. 1. Megaskopowy obraz budowy petrograficznej próbki wêgla B3B

Fig. 1. Megascopic picture of petrographic structure of coal sample B3B



uwarstwienia przebiegu, równie¿ i w tej próbce zwi¹zane s¹ z wêglem b³yszcz¹cym.
Z uwagi na jego grube i czêste pasma spêkania te pokrywaj¹ prawie ca³¹ powierzchniê
próbki (rys. 2). Wyniki analizy petrograficznej zebrano w tabelach 1 i 2.
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Rys. 2. Megaskopowy obraz budowy petrograficznej próbki wêgla B4B

Fig. 2. Megascopic picture of petrographic structure of coal sample B4B

TABELA 1

Sk³ad mikrolitotypowy badanych próbek

TABLE 1

Microlithotype composition of tested coal samples

Próbka
Witryt

[%]
Klaryt

[%] (V+L)
Witrynertyt
[%] (V+I)

Liptyt
[%]

Inertyt
[%]

Duryt
[%]

B3B 52,90 25,36 1,52 0,80 18,33 1,09

B4B 58,96 25,48 1,72 2,22 11,37 0,25

TABELA 2

Sk³ad maceralny badanych próbek

TABLE 2

Maceral composition of tested coal samples

Próbka
Witrynit

[%]
Liptynit

[%]
Inertynit

[%]
Karbomineryt

[%]

B3B 75,2 5,8 19,0 -

B4B 73,2 5,2 20,6 1,0



1.2. P o m i a r o d k s z t a ³ c e ñ

Tor pomiarowy odkszta³ceñ oparty by³ na mostku tensometrycznym typu SGM-1C81
skonstruowanym w Zak³adzie Mechaniki Górotworu PAN. Miernik ten jest czterokana-
³owym urz¹dzeniem do pomiarów lokalnych odkszta³ceñ przy u¿yciu tensometrów na-
prê¿nych rezystancyjnych. Dane pomiarowe zapisywane s¹ w wewnêtrznej pamiêci mostka
i po zakoñczonym pomiarze przesy³ane na dysk twardy pod³¹czonego komputera PC. Zakres
pomiarowy miernika wynosi w przybli¿eniu 4 promile przy rozdzielczoœci 0,001 promila.
Do pomiarów odkszta³ceñ u¿ywane by³y tensometry papierowe typu RL120 produkcji
krajowej.

Tensometry, przed naklejeniem na próbkê wêgla, by³y segregowane i zestawiane w pary
o identycznej opornoœci. Nastêpnie, w po³owie wysokoœci próbki naklejano na dwóch
przeciwleg³ych œciankach po dwa tensometry na ka¿dej z nich dla pomiaru odkszta³ceñ
pod³u¿nych i poprzecznych wzglêdem osi próbki, a tym samym prostopad³ych i równo-
leg³ych do warstwowania, jako ¿e próbki by³y wyciête prostopadle do warstwowania.
Pomierzone wartoœci odkszta³ceñ pod³u¿nych �L i poprzecznych �T pozwala³y na obliczenie
odkszta³ceñ objêtoœciowych �V wed³ug zale¿noœci: �V = �L + 2�T.

Próbka z naklejonymi tensometrami by³a mocowana do falowodu komory ciœnie-
niowo-pró¿niowej, a pod³¹czenia tensometrów lutowane do przepustów. Komorê zamykano
hermetycznie, po czym próbka podlega³a odgazowaniu.

1.3. B a d a n i a s o r p c y j n e

Kinetyki deponowania CO2 i CH4 w materiale badawczym wyznaczono metod¹ objêto-
œciow¹ w temperaturze 298 K (Ceglarska-Stefañska i inni 2005), dla ciœnieñ pCO2

= 1,9 MPa
i pCH4

= 1,2 MPa. Badania prowadzono na próbkach odgazowanych do pró¿ni 10–4 Torra
i kilkakrotnie p³ukanych helem (pHe = 80 mmHg). Po ~160 h trwania kontaktu próbki
z sorbatem (CO2, CH4), wypuszczono gaz z ampu³ki i œledzono kinetykê desorpcji przy
gradiencie ciœnieñ � pCO2

= 1,55 MPa i � pCH4
= 1,06 MPa.

2. Omówienie wyników

Jak wynika z charakterystyki petrograficznej, badany wêgiel ró¿ni siê sk³adem mikro-
litotypów. Powszechnie wiadomo, ¿e porowatoœæ wêgla zale¿na jest od sk³adu macera³ów,
np. witrynit w przewa¿aj¹cym stopniu zawiera sk³adniki mikroporowate, podczas gdy
sk³adniki inertynitu charakteryzuj¹ siê mezo- i makroporowatoœci¹. Ró¿na porowatoœæ
wp³ywa na w³aœciwoœci transportowe wêgla wzglêdem gazów kopalnianych, jak równie¿ na
jego w³aœciwoœci mechaniczne. W próbce wêgla B4B wystêpuje witryt w iloœci 58,96%,
który pêcznieje (George i in. 2001; Karacan i in 2003) ale równie¿ próbka ta charakteryzuje
siê ni¿sz¹ zawartoœci¹ inertytu ni¿ próbka B3B. To jeden z czynników wp³ywaj¹cych na
ró¿nice w przebiegu kinetyk deponowania CO2 i CH4 w strukturze tego wêgla.
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Wêgiel to materia³ biporowaty (mikro- i pory transportowe, o szerokim spektrum wy-
miarów), wiêc szybkoœæ sekwestracji jest w³aœciwie kontrolowana dyfuzj¹. Mikroporo-
watoœæ ogranicza dostêp sorbatów do wnêtrza struktury wêgla, obni¿a wiêc dyfuzjê w po-
rach, co szczególnie wyraŸnie widaæ na krzywych opisuj¹cych kinetykê odkszta³ceñ
w uk³adzie wêgiel–metan. Bardziej stromy przebieg kinetyk sorpcji i odkszta³ceñ w uk³adzie
wêgiel–CO2 oraz zbli¿ona pojemnoœæ magazynowa wzglêdem obu gazów ale przy prawie
dwukrotnie wy¿szym ciœnieniu CO2 s¹ konsekwencj¹ zmiany dyfuzyjnoœci gazu w mi-
kroporach w zale¿noœci od œrednicy kinetycznej gazu (rys. 3, 4). Dyfuzyjnoœæ dla CO2 jest
zwykle wy¿sza ni¿ dla CH4, bowiem ich wymiary kinetyczne zapisuje relacja: CO2

(0,33 nm) < CH4 (0,38 nm). Równie¿ w³aœciwoœci fizykochemiczne ditlenku wêgla powodu-
j¹, ¿e mo¿e on wnikaæ w bardziej ograniczone przestrzenie ni¿ metan (tzn. byæ sorbowanym
w mikro- i ultramikroporach). Nadto z przebiegu krzywych a = f(t) wynika, i¿ ze wzrostem
czasu trwania eksperymentu zmniejsza siê dyfuzyjnoœæ w substancji wêglowej, potwierdza
to utrudnienie ruchu cz¹steczek gromadzonych w jej strukturze wywo³ane pêcznieniem.
Badania prowadzone na próbkach kawa³kowych pozwalaj¹ na przyjêcie sugestii, ¿e dyfuzja
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Rys. 3. Kinetyki: sorpcji (s), desorpcji (d) CO2 oraz przebieg kinetyk odkszta³ceñ (�L, �T, �V) towarzysz¹cych

procesom sorpcyjnym dla próbki wêgla B4B (ciœnienie równowagowe sorpcji 1,9 MPa, desorpcji 0,35 Mpa)

Fig. 3. Kinetics of sorption (s) and desorption (d) and strain changes (�L, �T, �V) associated with sorption and

desorption of CO2 on sample B4B (sorption equilibrium pressure 1.9 MPa, desorption equilibrium pressure

0.35 MPa)



powierzchniowa jest równie wa¿na jak dyfuzja w porach. Jest to szczególnie istotne w ma-
cera³ach mikroporowatych, które pêczniej¹c hamuj¹ dyfuzjê w porach, u³atwiaj¹ dyfuzjê
powierzchniow¹.

Trzeci etap dyfuzji wi¹¿e siê z ruchem makromoleku³ substancji wêglowej, których
przemieszczenia tworz¹ miejsca dyfunduj¹cym moleku³om gazów i powoduj¹ odkszta³cenie
wêgla (przy pCO2

= 1,9 MPa – odkszta³cenie objêtoœciowe � 14‰). Suma tych trzech
efektów wywo³uje w strukturze substancji wêglowej znaczne naprê¿enia i zmianê sprê-
¿ystoœci wêgla. Innymi s³owy, w eksperymentach prowadzonych przy podwy¿szonych
ciœnieniach CO2, po ~30 h ekspozycji, zmiany energii potencja³u powierzchni powodowane
sorpcj¹ staj¹ siê mniejsze ni¿ praca wykonana przez gaz w wêglu. Prowadzi to do kompresji
matrycy wêglowej, i w konsekwencji kurczenie siê wêgla po osi¹gniêciu maksymalnej
wartoœci odkszta³cenia (rys. 3). Tego efektu nie obserwuje siê dla uk³adu wêgiel B3B–CH4

(rys. 4).
Analiza równoczeœnie przebiegaj¹cych procesów sorpcyjnych i zmian objêtoœciowych

kawa³kowych próbek jest bardzo trudna, poniewa¿ z³o¿onym efektem jest wp³yw pêcznie-
nia/kurczenia siê wêgla na jego porowatoœæ. Doskona³¹ ilustracj¹ tego problemu jest prze-
bieg zmian objêtoœciowych próbek wêgla w trakcie odgazowania. Zmiany te przyk³adowo
ilustruje Rysunek 5 dla próbki wêgla B4B, gdzie wyraŸnie widaæ skurcz materia³u przy

47

Rys. 4. Kinetyki sorpcji (s), desorpcji (d) CH4 i przebieg kinetyk odkszta³ceñ (�L, �T, �V) towarzysz¹cych

procesom: odgazowania i sorpcyjnym dla wêgla B3B (ciœnienie równowagowe sorpcji 1,2 MPa, desorpcji

1,4 MPa)

Fig. 4. Kinetics of sorption (s) and desorption (d) and strain changes (�L, �T, �V) associated with processes of:

degassing, sorption (s) and desorption (d) of CH4 on coal sample B3B (sorption equilibrium pressure

1.2 MPa, desorption equilibrium pressure 0.14 MPa)



w³¹czeniu odgazowania, relaksacjê struktury po odciêciu od pró¿ni, kolejny skurcz po
wprowadzeniu He w celu „p³ukania” struktury.

Rozwiniêty w badanych wêglach system spêkañ odpowiedzialny jest nie tylko za obser-
wowane przy odgazowaniu zmiany objêtoœci próbek, ale równie¿ znaczn¹ ich kontrakcjê
w procesie desorpcji. Natomiast iloœci desorbowanych gazów s¹ niewielkie w stosunku do
wyznaczonych w procesach sorpcyjnych zdolnoœci magazynowych badanego wêgla. Zatem
analizuj¹c ca³y cykl eksperymentów, mo¿na przyj¹æ, ¿e deponowanie cz¹steczek sorbatów
w przestrzeni sorpcyjnej, które wywo³uje najwiêksze zmiany odkszta³ceñ, zachodzi w ci¹gu
kilkunastu godzin kontaktu próbek z gazem. Brak pêcznienia wêgla przy wznosz¹cym
charakterze przebiegu kinetyk gromadzenia gazów w strukturze porowatej wêgla mo¿e byæ
wynikiem zape³niania jej gazem wolnym, który desorbuj¹c przyczynia siê do zamykania
szczelin, powoduje skurcz próbki i równoczeœnie utrudnia opró¿nienie porów sorpcyjnych.

In situ, zgromadzony zapas energii w pok³adzie na skutek utrudnionej desorpcji gazów
z g³êbszych jego warstw mo¿e stanowiæ powa¿ne zagro¿enia, bowiem zmienia siê przepusz-
czalnoœæ wêgla w pok³adzie. Konsekwencj¹ mo¿e byæ wyrzucenie znacznych iloœci rozdro-
bnionych mas wêgla oraz otwarcie odprê¿onych porów transportowych.

Wnioski

Przewidywanie zachowania siê CO2 w utworach wêglonoœnych, oraz charakteru prze-
mieszczania siê tego gazu, wymaga pe³nego rozeznania porowatoœci wêgla w z³o¿u. Nale¿y
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Rys. 5. Kinetyki odkszta³ceñ próbki wêgla B4B podczas odgazowania i p³ukania helem

Fig. 5. Kinetics of coal strain (�L, �T, �V) for sample B4B subjected to a vacuum and He immersion



równie¿ uwzglêdniæ wp³yw pêcznienia / kurczenia siê wêgla na jego porowatoœæ z uwzglêd-
nieniem geomechanicznego zachowania z³o¿a i warstw z nim s¹siaduj¹cych.

Praca finansowana w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Nr 4T12B 039 30.
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GRA¯YNA CEGLARSKA-STEFAÑSKA, ZOFIA MAJEWSKA, STANIS£AW MAJEWSKI, JERZY ZIÊTEK, KATARZYNA CZERW

DEVELOPMENT OF STRAIN OF COAL SUBJECTED TO SORPTION–DESORPTION PROCESSES

K e y w o r d s

Hard coal, sorption/desorption CO2, CH4, strains of coal during sorption/desorption procceses

A b s t r a c t

The paper reports results of experiments concerning the sorption/desorption processes accompanied by
dilatation measurements conducted on block samples of coal (20 � 20 � 40 mm).

Swelling/shrinkage of coal which occurs during sorption of gases (CO2, CH4) is a well-known phenomenon.
Those changes of the external dimensions, for example during CO2 sequestration in geological strata containing
coal, may lead to changes in its permeability. The concept of this study was based on the assumption that
experiments conducted on lump samples, in comparison with those performed on grain size fractions, may reveal
significant informations to provide a better understanding of CO2 behavior during sequestration process. Results of
the experiments show that natural porosity of coal, which results from its maceral composition, has an influence on
interactions between coal and gases. In case of lump samples free gas stored in coal cleats and cracks is responsible
for a sample contraction and at the same time makes the diffusion into and out of pores more difficult.
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Badania uk³adu wêgiel–gaz

w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji CO2

S ³ o w a k l u c z o w e

Sorpcja, wêgiel kamienny, dwutlenek wêgla, metan, izotermy sorpcji

S t r e s z c z e n i e

Od szeregu lat zajmujemy siê badaniami uk³adu wêgiel–gaz w aspekcie zagadnieñ wyrzutowoœci, pozyski-
wania metanu i emisji gazów cieplarnianych. Badania sorpcyjne w uk³adzie wêgiel–gazy kopalniane, prowadzone
w warunkach zbli¿onych do warunków in situ, wskazuj¹ na wiêksze powinowactwo wêgli wzglêdem CO2.
W konsekwencji wprowadzony do utworów wêglonoœnych dwutlenek wêgla bêdzie nie tylko sorbowany, ale
równie¿ bêdzie wypiera³ zgromadzony w nich metan. W prezentowanych badaniach przedstawiono izotermy
sorpcji wyznaczane w szerokim zakresie ciœnieñ i temperatur. Badania sorpcji mieszanin CO2 i CH4 doprowadzi³y
do wykrycia inwersji selektywnoœci tych gazów dla wêgli o ró¿nym stopniu metamorfizmu.

Wprowadzenie

Zagadnienia poch³aniania gazów przez porowate cia³a sta³e w temperaturach pokojo-
wych przy podwy¿szonych ciœnieniach wzbudzaj¹ coraz wiêksze zainteresowanie zarówno
ze wzglêdów praktycznych jak i poznawczych. W uk³adach wêgiel kamienny–gaz stanowi¹
one podstawê dla opisu i modelowania procesów zachodz¹cych in situ.

Wêgiel kamienny jest mikroporowatym cia³em sta³ym posiadaj¹cym rozwiniêt¹ po-
wierzchniê wewnêtrzn¹, zdolnym do sorbowania gazów. W pok³adach wêgla kamiennego
zawartych jest szereg gazów. Iloœæ zasorbowanych na wêglach kamiennych gazów jest
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w du¿ej mierze zale¿na od temperatury (Ettinger i in. 1958; Ruppel i in. 1974; Yalcin,
Durucan 1991), wzrost temperatury powoduje spadek iloœci sorbowanego gazu.

Czynnikiem w znacznym stopniu determinuj¹cym ch³onnoœæ sorpcyjn¹ wêgla jest za-
warta w nim wilgoæ. Zawartoœæ wilgoci rzêdu 1% powoduje kilkunastoprocentowy spadek
iloœci sorbowanego metanu w porównaniu ze sorpcj¹ na wêglu suchym. Obni¿enie sorpcji
metanu przy wzroœcie zawartoœci wilgoci odbywa siê do pewnej granicznej jej wartoœci
zwanej krytyczn¹ zawartoœci¹ wilgoci (Youbert i in. 1973; Ceglarska-Stefañska, Brzóska
1994; Siemons, Bush 2007). Z badañ wynika, ¿e wielkoœæ ta odpowiada ch³onnoœci sorp-
cyjnej wêgla wzglêdem wody w danych warunkach temperatury i ciœnienia. Równie¿ wzrost
zawartoœci substancji mineralnej w wêglu powoduje zmniejszenie sorpcji metanu (Barker-
-Read i in. 1989). Zale¿noœæ ta ma charakter liniowy.

Badania sorpcyjne wykazuj¹, ¿e deponowanie cz¹stek gazów, par i cieczy w materiale
wêglowym ma charakter powierzchniowo-objêtoœciowy (Ceglarska-Stefañska, Czapliñski
1993; Ceglarska-Stefañska, Brzóska 1998; Medek, Weishauptova 2001). W œwietle kopoli-
merycznych modeli wêgla oraz wyników badañ sorpcyjnych w uk³adzie wêgiel–metan,
przeprowadzonych na próbkach suchych, wilgotnych i z organiczn¹ swobod¹ zmian zew-
nêtrznych wymiarów, mo¿na stwierdziæ ¿e specyficzna struktura wêgla jest przyczyn¹
stosunkowo niskiej ch³onnoœci sorpcyjnej. Ch³onnoœæ sorpcyjna w stosunku do rzeczywistej
powierzchni wêgla jest niska ze wzglêdu na objêtoœciowy mechanizm zape³niania porów
molekularnych oraz obecnoœci w matrycy wêglowej niedostêpnych przestrzeni czy te¿
nieregularnoœci powierzchni, które powoduj¹ i¿ powierzchnia wêgla staje siê niedostêpna
dla cz¹steczek gazów kopalnianych. Nadto, ch³onnoœæ sorpcyjn¹ w istotny sposób obni¿a
pêcznienie matrycy wêglowej w procesie absorpcji. Przeto mechanizmy lokowania i prze-
noszenia p³ynów porowych (CO2, H2O, CH4) w wêglach s¹ w znacznym stopniu wa-
runkowane struktur¹ porów.

Wêgle kamienne powszechnie uwa¿a siê za uk³ady biporowate, w których obecne s¹ pory
transportowe (makropory) i pory sorpcyjne. Szczególn¹ cech¹ tych bimodalnych struktur
jest to, ¿e mikroporowate obszary s¹ albo sprê¿ane przez wysokie ciœnienie gazów ko-
palnianych co wywo³uje rozszerzanie makroporów i wzrost przepuszczalnoœci pok³adu lub
w wyniku pêcznienia wêglowej substancji organicznej mo¿e wyst¹piæ zawê¿enie porów
transportowych (Seewald, Klein 2001). Dominacja jednej z wymienionych cech warun-
kowana jest gradientem ciœnieñ gazów oraz stopniem metamorfizmu wêgli (dostêpnoœæ
struktury i jej sztywnoœæ).

Szereg w³aœciwoœci sorpcyjno-desorpcyjnych wêgla kamiennego wynika z jego sk³adu
petrograficznego. Z badañ sorpcyjnych przeprowadzonych na wêglach o ró¿nej zawartoœci
macera³ów grup witrynitu i inertynitu (Ceglarska-Stefañska 1998) wynika, ¿e ze wzrostem
zawartoœci witrynitu wzrasta pojemnoœæ sorpcyjna wêgla wzglêdem gazów kopalnianych
(CO2, CH4). Jest to efekt ró¿nicy w rozk³adzie porów tych macera³ów – witrynit jest
materia³em mikroporowatym podczas gdy inertynit zawiera znaczny udzia³ mezo- i makro-
porów. Mo¿na podaæ przyk³ady, ¿e odpowiednia wzajemna relacja tych grup macera³ów
wytwarza taki uk³ad porów w wêglu, który u³atwia desorpcjê.
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Gazami zawartymi w pok³adach wêgla kamiennego s¹ g³ównie dwutlenek wêgla i metan
wystêpuj¹ce w z³o¿ach pod ciœnieniem wy¿szym od atmosferycznego i podczas eksploatacji
wydzielaj¹ce siê z wêgla wskutek obni¿enia ciœnienia zewnêtrznego. W zale¿noœci od
istniej¹cych warunków proces ten przebiega z ró¿n¹ szybkoœci¹. Przy du¿ych szybkoœciach
wydzielania siê gazu, wystêpuj¹ wyrzuty gazów, wêgla i ska³. Ca³kowita iloœæ gazu (Vt)
zawarta w wêglu w danych warunkach ciœnienia i temperatury, tzw. gazopojemnoœæ, jest
sum¹ dwu wielkoœci:

Vt = Vs + Vf (1)

gdzie:
Vs – iloœæ gazu zasorbowanego przez jednostkê masy wêgla,
Vf – iloœæ tzw. „gazu wolnego” znajduj¹cego siê w porach wêgla.

Poniewa¿ w wêglach kamiennych iloœæ gazu wolnego dochodzi najwy¿ej do 2–3%, to
gaz wydzielaj¹cy siê przy obni¿eniu ciœnienia zewnêtrznego do ciœnienia atmosferycznego
jest to g³ównie gaz zdesorbowany.

Wyniki badañ

Badania sorpcyjne prowadzono wyznaczaj¹c izotermy sorpcji w zakresie niskich (po-
ni¿ej 1 bara) i podwy¿szonych ciœnieñ w temperaturze 298 K za pomoc¹ oryginalnej
aparatury objêtoœciowej (Nodzeñski 1996). Badania te przeprowadzono na kilku próbkach
wêgla o ró¿nym stopniu metamorfizmu, z których wybrano trzy: o niskim, œrednim i wy-
sokim stopniu uwêglenia.

Charakterystykê wybranych próbek wêgli przedstawiono w tabeli 1.
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TABELA 1

Wybrane wyniki analizy chemicznej i technologicznej badanych wêgli

TABLE 1

Selected results of chemical and technological analysis of tested coals

Próbka B2 Vi W4

Cdaf [%] 79,60 87,60 92,10

Vdaf [%] 40,90 27,90 9,50

W [%] 2,90 1,25 0,77

Aa [%] 4,90 7,78 9,10

Typ wêgla 32.1 37.1 42

R0 [%] 0,84 1,03 2,10



Na rysunku 1 przedstawiono przyk³adowo izotermy sorpcji CO2 i CH4 wyznaczone na
próbkach o uziarnieniu 1–1,5 mm, w temperaturze 298 K. Widaæ istotne zró¿nicowanie
w przebiegu izoterm dwutlenku wêgla i metanu, przy czym izotermy sorpcji metanu na
próbkach ró¿ni¹cych siê stopniem uwêglenia praktycznie siê nie ró¿ni¹. Natomiast izotermy
dwutlenku wêgla wyraŸnie siê ró¿ni¹ dla próbek o ró¿nym stopniu metamorfizmu.

Przebieg izoterm powinno siê porównywaæ w odniesieniu do ciœnieñ wzglêdnych: p/ps;
gdzie p – ciœnienie równowagowe a ps – prê¿noœæ pary. Temperatury z którymi spotykamy
siê w warunkach naturalnych s¹ znacznie wy¿sze od temperatury krytycznej metanu i bliskie
temperaturze krytycznej dwutlenku wêgla. W temperaturach wy¿szych od temperatury
krytycznej pojêcie ciœnienia pary nasyconej traci sens fizyczny. Jednak¿e dla zdefiniowania
stanu zasorbowanego gazu konieczne jest okreœlenie ciœnienia „pary nasyconej” w tem-
peraturze pomiaru.

Hipotetyczne ciœnienie „pary nasyconej” metanu obliczono za pomoc¹ zredukowanego
równania Kirchhoffa (Czepirski, £aciak 1994):
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gdzie:
Pk i Tk – ciœnienie i temperatura krytyczne,
Tntw – temperatura wrzenia metanu pod ciœnieniem 1 bara,
T – temperatura pomiaru (T > Tk).
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Rys. 1. Izotermy dwutlenku wêgla (—) i metanu (- - - -) w temperaturze 298 K dla wybranych próbek

Fig. 1. Isotherms of sorption of carbon dioxide (—) and methane (- - - -) at the temperature 298 K,

for selected samples



Przedstawienie takie jest szczególnie istotne w przypadku sorbatów ró¿ni¹cych siê
znacznie wartoœciami prê¿noœci pary nasyconej (tab. 2). Porównanie takie przedstawiono
przyk³adowo na rysunku 2.

Przebieg izoterm na rysunku 2 wyraŸnie ró¿nicuje ch³onnoœæ sorpcyjn¹ wêgla wzglêdem
badanych sorbatów. Porównuj¹c sorpcjê dwutlenku wêgla i metanu mo¿na stwierdziæ, ¿e
w wypadku badanych próbek wêgla sorpcja metanu jest o oko³o 50% ni¿sza ni¿ sorpcja
dwutlenku wêgla (rys. 1).

Œrednica mikroporów próbki W4 obliczona w pracy (Nodzeñski 2000) wynosi 1,2 [nm].
Œrednice kinetyczne dwutlenku wêgla i metanu s¹ ponad dwukrotnie mniejsze, co pokazano
w tabeli 2. Wy¿sza ch³onnoœæ sorpcyjna dwutlenku wêgla spowodowana jest, jak wykazano
w pracy (Milewska-Duda 2000), wyraŸnie wy¿sz¹ wartoœci¹ absorpcji dwutlenku wêgla
w porównaniu z wartoœci¹ absorpcji metanu, przy porównywalnej zdolnoœci penetracji
cz¹steczek tych zwi¹zków w strukturê kapilarn¹ wêgla. Ró¿nica ch³onnoœci sorpcyjnej
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TABELA 2

Wybrane wielkoœci fizykochemiczne sorbatów

TABLE 2

Selected physicochemical constants of sorbates

Sorbat
Tk

[K]
Pk

[bar]
ps

[bar]
Gêstoœæ krytyczna

[kg/dm3]
Œrednice kinetyczne

[nm]

Dwutlenek wêgla 304,46 73,82 64,34 0,468 0,33

Metan 190,55 46,41 101,43 0,162 0,38

Rys. 2. Izotermy sorpcji badanych sorbatów w temperaturze 298 K:

��� – dwutlenek wêgla, ��� – metan

Fig. 2. Sorption isotherms of tested sorbates at the temperature 298 K:

��� – carbon dioxide, ��� – methane



dwutlenku wêgla dla próbek o ró¿nym stopniu uwêglenia równie¿ wynika z niejednakowego
udzia³u wartoœci absorpcji CO2 w ca³kowitej ch³onnoœci sorpcyjnej.

W warunkach naturalnych obydwa badane gazy wystêpuj¹ bardzo czêsto obok siebie.
Mamy wiêc do czynienia z sorpcj¹ dwusk³adnikowej mieszaniny gazów. W zale¿noœci od
w³aœciwoœci i charakterystyki sorpcyjnej uk³adu sk³adniki mieszaniny bêd¹ siê sorbowa³y
w ró¿nym stopniu. Kszta³t izoterm wskazuje na mo¿liwoœæ opisu adsorpcji mieszaniny
dwutlenku wêgla i metanu za pomoc¹ analogu rónania Langmuira:

V
a p a p

b p b p
�

� � �

� � � �

1 1 2 2

1 1 2 21
(3)

gdzie:
V – ca³kowita iloœæ zasorbowana w dm3 STP/kg,
p1, p2 – ciœnienie parcjalne danego gazu,
a, b – sta³e empiryczne.

Zastosowanie powy¿szego równania do opisu krzywych sorpcji CO2 i CH4 umo¿liwi³o
przewidywanie przebiegu krzywych sorpcji mieszanin tych gazów.

Sumaryczna równowagowa zawartoœæ mieszaniny gazów w wêglu oraz sk³ad zasorbo-
wanego gazu zale¿¹ g³ównie od rodzaju wêgla i od równowagowego sk³adu fazy gazowej.
Ilustruje to rysunek 3, na którym przedstawiono zale¿noœæ u³amka molowego CO2 w fazie
gazowej od u³amka molowego CO2 w fazie zasorbowanej, dla sorpcji mieszanin CO2 + CH4

o ró¿nym sk³adzie, na badanych wêglach.
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Rys. 3. Zale¿noœæ sk³adu fazy gazowej (gazu wolnego) od sk³adu fazy zasorbowanej

mieszaniny CO2+CH4 dla ciœnienia ca³kowitego p = 30 [bar]

Fig. 3. Relation of the composition of the gas phase (of free gas) from the composition of the sorbed phase

of CO2 + CH4 mixture, for total pressure p = 30 [bar]



Wynika st¹d, ¿e sk³ad fazy gazowej bêd¹cej w równowadze z faz¹ zasorbowan¹ nie
odzwierciedla sk³adu fazy zasorbowanej. Ró¿nice miêdzy sk³adem fazy gazowej i zasorbo-
wanej ¿ale¿¹ od rodzaju wêgla i s¹ najwiêksze dla równomolowych zawartoœci poszcze-
gólnych sk³adników w mieszaninie gazów.

Zatem podczas desorpcji w zale¿noœci od rodzaju wêgla desorbuj¹cy gaz bêdzie wzbo-
gacony w ten ze sk³adników, w który wzbogacona jest faza zasorbowana. Próbka o naj-
wy¿szym stopniu uwêglenia nie wykazuje praktycznie ¿adnej selektywnoœci w przypadku
sorpcji badanych gazów.

Dwie pozosta³e próbki wykazuj¹ zdecydowanie ró¿ne w³aœciwoœci – inwersjê selek-
tywnoœci sorpcji mieszaniny dwutlenku wêgla i metanu.

Kolejny cykl badañ obejmowa³ wyznaczenie izoterm sorpcji mieszanin gazów CO2 i CH4

o ró¿nym sk³adzie (rys. 4) na wêglu niskouwêglonym (Cdaf = 84,14%, Vdaf = 33,4%)
charakteryzuj¹cym siê wy¿sz¹ zawartoœcia macera³ów grupy inertynitu (32,4%) ni¿ wêgiel
B2 (27,5%) oraz ni¿sz¹ zawartoœci¹ witrynitu (49,2%) (Ceglarska-Stefañska i in. 2002,
2006). Badania te prowadzono w temperaturze 298 K, na p³ytkach wêgla (10 × 10 × 5 mm)
wyciêtych z macierzystej bry³y wêglowej. Jak zaznaczono wczeœniej porowatoœæ wêgli
zale¿na jest od sk³adu maceralnego. Zmiennoœæ porowatoœci w ró¿nych litotypach sugeruje,
¿e ich pojemnoœæ sorpcyjna i szybkoœæ procesów sorpcyjnych wzglêdem ró¿nych gazów
kopalnianych mog¹ byæ ró¿ne. Z badañ literaturowych wynika, ¿e wêgle matowe maj¹
wy¿sz¹ pojemnoœæ sorpcyjn¹ wzglêdem CH4 ni¿ b³yszcz¹ce niskouwêglone (Chalmers
i in. 2007). Porównuj¹c przebiegi izoterm pojedynczych gazów (CO2 i CH4) próbek B2
(ziarno) i B (p³ytka) widaæ, ¿e gazopojemnoœci dla p³ytki i ziarna s¹ podobne. Na uwagê
zas³uguje spostrze¿enie, ¿e wartoœci sorpcji mieszanin gazowych z przewaga udzia³u pro-
centowego CH4, w zakresie ciœnieñ do 0,75 MPa s¹ takie same jak w uk³adzie wêgiel B-CH4

(rys. 4).
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Rys. 4. Pojemnoœæ sorpcyjna wêgla B

Fig. 4. Sorption capacity of coal B



Podsumowanie i wnioski

W zagadnieniach pozyskiwania metanu ze z³ó¿ wêgla oraz sekwestracji dwutlenku wêgla
podstawow¹ rolê odgrywaj¹ oddzia³ywania tego gazu z wêglem oraz ska³ami towarzysz¹-
cymi. Szczególnym rodzajem oddzia³ywañ s¹ oddzia³ywania sorpcyjne, w wyniku których
cz¹steczki dwutlenku wêgla penetruj¹ wg³¹b wêgla oraz niektórych ska³.

Jak wynika z przedstawionych badañ, przebieg procesu sorpcji zale¿y od w³aœciwoœci
wêgla kamiennego, jego budowy, struktury kapilarnej oraz ch³onnoœci sorpcyjnej.

Sumaryczna równowagowa zawartoœæ mieszaniny gazów w wêglu, a co za tym idzie,
desorpcja mieszaniny gazów oraz sk³ad desorbuj¹cego gazu zale¿¹ g³ównie od rodzaju
wêgla i od równowagowego sk³adu gazu na pocz¹tku desorpcji.

Jakoœciowy opis izoterm pozwala na stwierdzenie, ¿e ze wzrostem ciœnienia mieszanin
gazowych bogatszych w CO2 wzrasta ró¿nica w pojemnoœci magazynowej (gazopojem-
noœci) danego wêgla. Innymi s³owy, w uk³adzie wêgiel kamienny–mieszaniny gazów
(CO2 + CH4), w zakresie ni¿szych ciœnieñ sorbatu, w strukturze substancji wêglowej
preferowane jest lokowanie cz¹steczek CH4 na drodze adsorpcji. D³u¿sze czasy kontaktu
wêgla z sorbatem wskazuj¹ na dyfuzjê przez zawê¿one ultramikropory cz¹steczek CO2

i objêtoœciowe zape³nianie przestrzeni sorpcyjnej.
Poniewa¿ wiadomo, ¿e procesowi sorpcji towarzyszy pêcznienie wêgla (Ceglarska-

-Stefañska, Zarêbska 2006a), to silna zale¿noœæ pojemnoœci sorpcyjnej od rodzaju gazu mo¿e
mieæ powa¿ne konsekwencje w kontekœcie emisji czy pozyskiwania gazów jak i wpro-
wadzenia CO2 celem sekwestracji w utworach wêglonoœnych.

Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych AGH nr11.11.210.124 i nr 11.11.210.117.

LITERATURA

B a r k e r -R e a d G.R., 1989 – The relantionship between the pore structure of coal and gas – dynamic behaviour
of coal seams. Mining Science and Technology, v. 8, s, 109–131.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., 1998 – Sorption kinetics of CO2 and CH4 on the macerals concentrates isolated
from low rank coals. Arch., of Mining Sci., 43, s. 277–289.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., B r z ó s k a K., 1994 – Comparision of methane sorption capacity for dry and water
vapour trated coal samples. Arch., of Mining Sci., 39, s. 561–570.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., B r z ó s k a K., 1998 – Effect of Coal Metamorphism on Methane Desorption.
Fuel 77, s. 645–648.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., C z a p l i ñ s k i A., 1993 – Correlation between sorption and dilatometric processes
in hard coals. Fuel, 72, s. 413–417.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., Z a r ê b s k a K., 2002 – Expansion and concentration of variable rank coals during
the exexchange sorption of CO2 and CH4. Ads.Sci. & Technol., 20, s. 49–62.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., Z a r ê b s k a K., 2006 – Sorpcja CO2 i CH4 na niskouwêglonych wêglach z KWK
Brzeszcze. KARBO, 1, s. 31–34.

C e g l a r s k a -S t e f a ñ s k a G., Z a r ê b s k a K., W o l s z c z a k J., 2006a – Sorption of CO2 and CH4 mixtures
(of different proportions) in the light of potential CO2 sequestration in coal seams. 17th Inernational Congres
of Chemical and Process Engineering, 27–31 sierpieñ 2006 Praga. s. 608–609.

58



C z e p i r s k i L., £ a c i a k B., 1994 – Molecular sieving properties of carbonaceous adsorbents. Process Tech-
nology Proceedings, 11 (Separation Technology), Vansant E.F., Ed., Elsevier, Amsterdam, s. 293–300.

E t t i n g e r J., L i d i n G.D., D i m i t r i e w A.M., 1958 – Systematic Handbook for the Determination of the
Methane Content of Coal Seams from the Seam Pressure of the Gas and Methane Capacity of the Coal. Institute
of Mining, Academy of Sciences, U.S.S.R., U.S. Bureau of Mines Translation No.1505, NCB Translation A
1606 SEM.

M e d e k J., W e i s h a u p t o v a Z., 2001 – Determination of coal surface area from CO2 isotherm with correction
on swelling. Proc. ICCS, s. 140–143.

M i l e w s k a -D u d a J., D u d a J., N o d z e ñ s k i A., L a k a t o s J., 2000 – Absorption and adsorption of methane
and carbon dioxide in hard coal and active carbon. Langmuir, 16, s. 5458–5466.

N o d z e ñ s k i A., 2000 – Wysokociœnieniowa desorpcja dwutlenku wêgla i metanu z wêgla kamiennego Zag³êbia
Dolnoœl¹skiego. Rozprawy Monografie 95, Wyd. AGH, Kraków

N o d z e ñ s k i A., 1996 – Ads. Sci. & Technol., 13, No 2, s. 71–84.
R u p p e l T.C., G r e i n C.T., B i e n s t o c k D., 1974 – Adsorption of Methane on Dry Coal at Elevated Pressure.

Fuel, v. 53, s. 152–162.
S e e w a l d H., K l e i n J., 1986 – Methansorption an Steinkohle und Kennzeichnung der Porenstruktur. Glückauf-

-Forschungshefte, 47, No 3, s. 149–156.
S i e m o n s N., G u s h A., 2007 – Measurement and interpretation of supercritical CO2 sorptionon various coals.

Int. Yournal of Coal Geology, 69, s. 229–242
Y a l c i n E., D u r u c a n S., 1991 – Methane capacities of Zonguldak coals and the factors affecting methane

adsorption. Mining Science and Technology, v. 13, s. 215–222.
Y o u b e r t J I., G r e i n C.T., B i e n s t o c k D., 1973 – Effect of moisture on the methane capacity of American

coals. Fuel, v. 53, s. 186–191.

GRA¯YNA CEGLARSKA-STEFAÑSKA, ADAM NODZEÑSKI, STANIS£AW HO£DA

INVESTIGATIONS OF THE SYSTEM COAL–GAS IN THE ASPECT OF METANE RECOVERY AND THE CO2 SEQUESTRATION

K e y w o r d s

Sorption, hard coal, carbon dioxide, metane, isotherm of sorption

A b s t r a c t

From the many of years we are dealing with the research on the system coal–gas in the aspect of outburst
problems, of methane recovery and emission of greenhouse gasses. Investigations of sorption in the coal–mine
gasses system, led in conditions moved close for conditions in situ, are pointing at the bigger affinity coal with CO2

account. In consequence the carbon dioxide inserted into carboniferous beds will not only be sorbed, but will also
be supplanting methane gathered in them. In presented investigations the isotherms of sorption were presented
appointed in a wide range of pressures and temperatures. Tests of sorption CO2 and CH4 mixtures led the
selectivity of these gasses, for detecting the inversion for coal about the different degree of the metamorphism.
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Tworzenie siê wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania

wêgla kopalnego tlenem z powietrza

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel kamienny, wietrzenie, niskotemperaturowe utlenianie, wêglowodory nienasycone, aldehydy, wodór
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S t r e s z c z e n i e

Przedstawiono wyniki analizy sk³adu atmosfery gazowej utworzonej podczas niskotemperaturowego (50, 70
i 90�C) utleniania wêgli kamiennych 20% tlenem w mieszaninie z helem. Badania przeprowadzono na 19 próbkach
wêgli kamiennych pochodz¹cych z 10 polskich kopalñ. Autoutlenianie siê wêgla tlenem b¹dŸ jego niskotem-
peraturowe utlenianie prowadzi, miêdzy innymi, do tworzenia siê wodoru, który nie jest sk³adnikiem gazów
zaadsorbowanych w strukturze wêgla. Równowagowe stê¿enie wodoru dla wszystkich badanych wêgli jest
podobne i wynosi 0,5% wodoru w poreakcyjnej atmosferze gazowej reaktora stosowanego do badañ, co stanowi
70 L wodoru z tony wêgla.

Wyjaœniono, ¿e strukturami Ÿród³owymi z udzia³em których tworzy siê wodór s¹ wystêpuj¹ce w wêglu
nienasycone wi¹zania podwójne w strukturalnych jednostkach wêglowodorów ³añcuchowych i alicyklicznych
(podstawniki b¹dŸ mostki ³añcuchowe z wi¹zaniem nienasyconym lub czêœciowo zaromatyzowane uk³ady alicy-
kliczne z pierœcieniem zawieraj¹cym wi¹zanie nienasycone), do których ³atwo przy³¹cza siê tlen prowadz¹c do
powstawania ugrupowañ aldehydowych. Silnie reaktywne struktury z grup¹ aldehydow¹ w reakcji z par¹ wodn¹
prowadz¹ do tworzenia siê odpowiednich struktur z grup¹ karboksylow¹ oraz wodoru.

* Dr hab. in¿. Prof. PWr, Wydzia³ In¿ynierii Ochrony Œrodowiska Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw.
** Prof. dr in¿., *** Mgr in¿., Zak³ad Karbochemii PAN, Gliwice.



Wprowadzenie

Utleniaj¹cemu wietrzeniu wêgli kopalnych, które ma du¿y wp³yw na zmianê ich w³aœ-
ciwoœci fizykochemicznych i u¿ytkowych, poœwiêcono wiele prac badawczych (Isaacs,
Liotta 1987). Wczeœniejsze badania nad tym zagadnieniem nie zak³ada³y, ¿e w reakcji wêgla
z tlenem móg³by generowaæ silny reduktor, jakim jest wodór. Dlatego nie stosowano metod
analitycznych umo¿liwiaj¹cych stwierdzenie obecnoœci wodoru w fazie gazowej nad utlenio-
nym wêglem. Zjawisko wywi¹zywania siê wodoru podczas utleniaj¹cego wietrzenia wêgli
kopalnych stwierdzono przypadkowo (Grossman i in. 1991). W dalszych latach grupa Gross-
mana rozwinê³a badania zwi¹zane z zagadnieniem tworzenia siê wodoru podczas atmo-
sferycznego utleniania wêgli kopalnych (Grossman i in. 1993, 1994a, 1994b). W 1994 roku
Marzec przedstawi³a krótkie podsumowanie opublikowanych prac na ten temat. Dotyczy³y
one g³ównie wêgli bêd¹cych przedmiotem obrotu miêdzynarodowego na rynku wêglowym.
By³y to wêgle karboñskie z USA i Niemiec, permskie z Po³udniowej Afryki i Australii oraz
trzeciorzêdowe z Kolumbii (Cdaf w zakresie 81–86%). Poddano je utlenieniu w reaktorze
w warunkach odpowiadaj¹cych utlenianiu atmosferycznemu. Po okreœlonym czasie utlenia-
nia analizowano sk³ad fazy gazowej nad warstw¹ wêgla utlenionego. Stwierdzono (Gross-
man i in. 1991, 1993, 1994a, 1994b), ¿e: (i) podczas niskotemperaturowego utleniania
wszystkich badanych wêgli wodór generowa³ siê ju¿ w 55�C w iloœciach od setnych do
dziesi¹tych % obj.; jeden wêgiel z zag³êbia Ruhry wykazywa³ pojawienie siê wodoru ju¿
w temperaturze 40�C, (ii) iloœæ generowanego wodoru koreluje z podatnoœci¹ wêgla na
utlenianie i tylko w niewielkim stopniu zale¿y od uziarnienia wêgla, (iii) wywi¹zywanie siê
wodoru najprawdopodobniej stanowi produkt przemian strukturalnych z udzia³em zwi¹z-
ków zawieraj¹cych ugrupowania karbonylowe (Marzec 1994).

W ostatnich latach badania generowania wodoru z wêgla pog³êbiane by³y zarówno
przez Grossmana i wspó³pracowników (1995a, 1995b, 1995c, 1996) oraz Davidi i wspó³-
pracowników (1995) na wêglach o ró¿nym stopniu metamorfizmu i pochodz¹cych z ró¿-
nych lokalizacji, jak te¿ przez Czajkowsk¹ i Marzec (2001, 2003, 2004) oraz Marzec
i Czajkowsk¹ (2005), które przeprowadzono na wêglach kamiennych pochodz¹cych z pol-
skich kopalñ. W pracy opublikowanej w 1999 roku Nehemia i wspó³pracownicy wykazali
tworzenie siê wodoru przez katalityczny (wobec wêgla) utleniaj¹cy (wobec tlenu) rozk³ad
formaldehydu, jednego ze sk³adników tworz¹cych siê podczas utleniania wêgla, co po-
twierdzi³o tezê o tworzeniu siê wodoru w wyniku utleniania grupy karbonylowej. W ni-
niejszej pracy przedstawione jest zwiêz³e podsumowanie wyników generowania wodoru
podczas niskotemperaturowego utleniania 19 wêgli pochodz¹cych z dziewiêciu kopalñ
œl¹skiego zag³êbia wêglowego. Wskazano ponadto naturê jednostek strukturalnych, z któ-
rych udzia³em tworzy siê wodór w wyniku ich utleniania oraz zilustrowano mechanizm
tworzenia siê tego gazu.
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1. Materia³ i metody badañ

Przygotowanie próbek do badañ

Badaniami objêto wêgle typu 32.1 do 34.2. Metodykê przygotowania wêgli do badañ
oraz ich utleniania zaadaptowano z prac Grossmana i wspó³pracowników (1991, 1993).
Œwie¿o pobrane wêgle z przodka chodnika przechowywano w pojemnikach zabezpie-
czaj¹cych przed dostêpem powietrza. Przed doœwiadczeniem utleniania próbki wêgla mielo-
no w m³ynku kulowym do uziarnienia poni¿ej 0,2 mm.

Desorpcja gazów zaadsorbowanych na wêglach i analiza

W celu stwierdzenia, czy badane wêgle zawiera³y miêdzy innymi zaadsorbowany wodór,
takie same ich iloœci, jakie u¿yto do doœwiadczeñ utleniania, wygrzewano w reaktorze
w temperaturze 50�C w atmosferze azotu przez okres 48 godzin, po czym analizowano
chromatograficznie sk³ad fazy gazowej.

Niskotemperaturowe utlenianie wêgli i analiza poreakcyjnej fazy gazowej

Utlenianie powietrzem prowadzono w reaktorze szklanym zaopatrzonym w tubusy umo¿-
liwiaj¹ce przep³ukanie reaktora czynnikiem gazowym oraz pobranie gazów poreakcyjnych
do analizy. Do reaktora o objêtoœci 750 mL wprowadzano masê badanego wêgla w iloœci
50 g. Reaktor, po przep³ukaniu helem, nape³niano mieszanin¹ tlenu i helu w proporcji
procentowego udzia³u objêtoœciowego 20:80 (% obj.) pod ciœnieniem 0,2 MPa. Zast¹pienie
powietrza mieszanin¹ tlenu i helu (gazu inertnego) odzwierciedla zawartoœc tlenu w po-
wietrzu i nie mia³o wp³ywu na wynik eksperymentu; u³atwia³o natomiast oznaczenie sk³ad-
ników poreakcyjnej fazy gazowej. Reakcjê utleniania prowadzono w 50�C przez okres 24,
48 i 72 godzin, w 70�C przez okres 48 i 72 godzin oraz w temperaturze 90�C przez okres 48
godzin. Po okreœlonym czasie reakcji, gazow¹ fazê poreakcyjn¹ analizowano chromato-
graficznie.

Utlenianie wêgli w temperaturze otoczenia

Cztery próbki wêgla pobrano bezpoœrednio z taœmoci¹gu w kopalniach do poliety-
lenowych, szczelnie zamykanych pojemników. Wêgle te nie by³y mielone. Objêtoœæ wêgla
w siedmio litrowym pojemniku stanowi³a oko³o 2 L, natomiast objêtoœæ powietrza oko³o 5 L.
Zamkniête w pojemnikach wêgle starzono przez okres 20 dni w temperaturze otoczenia.
W doœwiadczeniu tym objêtoœæ powietrza w stosunku do objêtoœci wêgla by³a kilkakrotnie
ni¿sza w porównaniu do tej wartoœci dla u¿ytego w doœwiadczeniach szklanego reaktora,
w którym prowadzono niskotemperaturowe utlenianie wêgla.

Niskotemperaturowe utlenianie zwi¹zków modelowych

Jako zwi¹zki modelowe, których niskotemperaturowe utlenianie prowadzi do wywi¹-
zywania siê wodoru, u¿yto: ester metylowy oleju lnianego, ester etylowy oleju rzepakowego,
kwas linolowy, oraz aldehydy: heksanal, nonanal i undekanal. Niskotemperaturowe utle-
nianie prowadzono w zamkniêtych korkiem gumowym z septum 1L kolbkach, do których
wprowadzano 1 g zwi¹zku modelowego. Kolbki ogrzewano w komorze suszarki w tem-
peraturze 90�C. Utlenianie oleju lnianego w 90�C przeprowadzono tak¿e w reaktorze
przep³ywowym obci¹¿onym 30 g oleju lnianego przy przep³ywie powietrza 10 L/godz.
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Analizê sk³adu fazy gazowej w kolbkach oraz w wylotowym strumieniu reaktora przep³ywo-
wego prowadzono przez 36 godzin w odstêpach 30 minutowych.

Chromatograficzna analiza fazy gazowej

Zawartoœæ sk³adników gazowych w gazie poreakcyjnym okreœlano chromatograficznie
przy u¿yciu chromatografu Hewllet Packard typ 4890D, wyposa¿onego w detektor cieplno-
-przewodnoœciowy TCD. Rozdzia³u sk³adników gazu dokonano na kolumnie o œrednicy
3 mm i d³ugoœci 4 m, wype³nionej Carbosieve 60/80 mesh. Warunki rozdzia³u by³y nastê-
puj¹ce: gaz noœny hel o szybkoœci przep³ywu 60 mL/min, pocz¹tkowa temperatura komory
grzejnej chromatografu wynosi³a 35�C i by³a utrzymywana przez okres 7 minut, po czym
podwy¿szano temperaturê z szybkoœci¹ 24�C/min do temperatury 200�C, któr¹ utrzy-
mywano przez 5 minut. Kalibracjê jakoœciowo-iloœciow¹ przeprowadzono w oparciu o ana-
lizê wzorcowych mieszanin sk³adników gazowych o znanym sk³adzie objêtoœciowym.

2. Wyniki badañ i dyskusja

2.1. G a z o w e s k ³ a d n i k i d e s o r b u j ¹ c e z w ê g l i n i e u t l e n i o n y c h

Dla jednoznacznego stwierdzenia tworzenia siê wodoru na drodze niskotemperaturo-
wego utleniania wêgla istotne jest wykluczenie jego obecnoœci w wêglu nie utlenionym
w formie zaadsorbowanej. Sk³ad fazy gazowej nad analizowanymi próbkami wêgli, po
wygrzewaniu w temperaturze 50�C przez 48 godzin, nad którymi przed wygrzewaniem
wprowadzono atmosferê azotu, zestawiono w tabeli 1. W atmosferze gazowej nad piêcioma
próbkami wêgli zawartoœæ wodoru mieœci³a siê w zakresie 0,10–0,19% obj., a w przypadku
pozosta³ych czternastu wêgli jego obecnoœci nie stwierdzono. Niewielkie zawartoœci lub
ca³kowity brak wodoru wskazuj¹, ¿e samo wygrzewanie wêgli nie wi¹¿e siê z wydzielaniem
wodoru z wêgli. Wodór stwierdzony w atmosferze po wygrzewaniu niektórych wêgli,
stanowi produkt czêœciowego ich utlenienia w wyniku kontaktu z powietrzem. Wzglêdnie
ma³e iloœci tlenku i ditlenku wêgla (odpowiednio w zakresie 0,01–0,25% obj. oraz 0,01–0,15%
obj.) s¹ produktami termicznej desorpcji tych sk³adników z wêgla (Kelemen, Kwiatek 1995).
Za wyj¹tkiem wêgla z kopalni Marcel, iloœæ wydzielonego (desorbowanego) metanu stanowi
od 0,01 do 1,8% obj. Stwierdzono szczególnie du¿¹ iloœæ desorbowanego tlenu, który mieœci³
siê w zakresie 0,8–6,0%, co jest zwi¹zane z tym, ¿e badane wêgle mia³y kontakt z powietrzem.
Œwiadczy to równie¿ o du¿ej podatnoœci tlenu do sorpcji w strukturze porowatej wêgla.

2.2. S k ³ a d p o r e a k c y j n e j f a z y g a z o w e j u t w o r z o n e j p o w y g r z e w a n i u
w ê g l i w a t m o s f e r z e 2 0 % o b j . t l e n u w m i e s z a n i n i e z h e l e m

Zawartoœæ sk³adników gazowych w fazie gazowej utworzonej po ich wygrzewaniu wêgli
w atmosferze utleniaj¹cej (20% obj. tlenu w mieszaninie z helem) w temperaturach 50, 70
i 90�C przedstawiono w tabeli 2. Wygrzewanie wêgli w temperaturze 50�C przez okres
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24 godzin prowadzi³o do pojawienia siê jedynie œladów wodoru w fazie gazowej. Dlatego
w tabeli 2 nie zamieszczono wyników analiz fazy gazowej utworzonej po wygrzewaniu
przez jedn¹ dobê.

Wodór

Podatnoœæ badanych wêgli na generowanie wodoru przez ich utlenianie jest zró¿ni-
cowana. W warunkach doœwiadczenia stê¿enie wodoru w fazie gazowej po 48 i 72 godzinach
utleniania wynosi³o od 0,10 do 0,55% obj. Zarówno przed³u¿enie czasu utleniania z 48 do 72
godzin w danej temperaturze reakcji, jak te¿ podwy¿szenie temperatury z 50 do 90�C przy
okreœlonym czasie utleniania (np. 48 godzin) dla wiêkszoœci badanych wêgli prowadzi tylko
do nieznacznego zwiêkszenia koncentracji wygenerowanego wodoru w gazach poreakcyj-
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TABELA 1

Sk³ad fazy gazowej nad wêglami wygrzewanymi w atmosferze azotu w temperaturze 50�C przez 48 godzin
wed³ug Marzec (1994) oraz Czajkowska, Marzec (2001, 2003, 2004)

TABLE 1

Gas phase composition above coals heated in nitrogen atmosphere at temperature 50�C over 48 hours
according to Marzec (1994) and Czajkowska, Marzec (2001, 2003, 2004)

Kopalnia wêgla
Zawartoœæ sk³adnika gazu [% obj.]

H2 O2 CO CH4 CO2

Jas-Mos 0,10 3,30 0,00 0,69 0,10

Marcel 01 brak 0,81 0,01 <0,01 0,07

Marcel 02 0,10 2,79 0,00 0,25 0,05

Anna 01 brak 1,88 0,25 0,10 0,08

Anna 02 brak 3,73 0,00 0,01 0,07

Jankowice 01 0,19 4,49 brak 0,79 0,01

Jankowice 02 brak 3,15 0,00 0,20 0,07

Zofiówka 0,10 3,84 0,00 1,80 0,15

Knurów brak 5,72 brak 0,84 0,01

Mys³owice brak 4,31 0,01 0,14 0,01

Szczyg³owice 0,10 6,07 brak 0,90 0,06

Szczyg³owice pok³. 402, pr. 73 brak 1,64 brak 0,01 0,07

Szczyg³owice pok³. 402, pr. 993 brak 1,90 brak 0,01 0,07

Szczyg³owice pok³. 415/2, pr.10c brak 1,57 brak 0,01 0,06

Szczyg³owice pok³. 415/2, pr. 5 brak 1,96 brak 0,01 0,08

Budryk pok³. 358/1, pr. 87 brak 2.00 brak 1,21 0,07

Budryk pok³. 358/1, pr. 241 brak 3,61 brak 0,32 0,03

Budryk pok³. 338/2, pr. 90 brak 2,74 brak 0,01 0,06

Budryk pok³. 338/2, pr. 91 brak 1,51 brak 0,01 0,07
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TABELA 2

Sk³ad fazy gazowej nad wêglami po utlenianiu w atmosferze 20% obj. tlenu w mieszaninie z helem

w temperaturze 50, 70 i 90�C. Marzec (1994) oraz Czajkowska, Marzec (2001, 2003, 2004)

TABLE 2

Gas phase composition above coals heated in atmosphere mixture of 20% vol. oxygen with helium at

temperatures 50, 70 and 90�C. Marzec (1994) and Czajkowska, Marzec (2001, 2003, 2004)

Kopalnia wêgla
Temperatura

utleniania [°C]
Czas utleniania

[godz.]

Zawartoœæ sk³adnika gazu [% obj.]

H2 O2 CO CH4 CO2

1 2 3 4 5 6 7 8

Jas-Mos
50
50
90

48
72
48

0,46
0,46
0,46

11,75
10,01
9,50

0,02
0,04
0,07

2,43
0,44
1,59

0,67
0,22
0.59

Marcel 01
50
50
90

48
72
48

0,10
0,48
0,48

14,64
14,54
8,37

0,04
0,09
0,09

0,28
<0,01
<0,01

0,15
0,50
0,36

Marcel 02
50
50
90

48
72
48

0,48
0,48
0,55

12,20
11,10
10,04

0,02
0,03
0,02

1,01
1,82
1,33

0,23
0,29
0,66

Anna 01
50
50
90

48
72
48

0,10
0,40
0,48

11,51
8,51
7,01

0,03
0,03
0,15

1,61
1,25
0,25

0,12
0,16
1,11

Anna 02
50
50
90

48
72
48

0,40
0,46
0,48

12,55
11,98
8,58

0,01
0,02
0,05

1,73
0,60
0,94

0,20
0,24
0,86

Jankowice 01
50
50
90

48
72
48

0,10
0,40
0,48

12,16
10,21
9,12

0,03
0,07
0,06

0,88
0,97

<0,01

0,16
0,29
0,22

Jankowice 02
50
50
90

48
72
48

0,46
0,46
0,40

11,75
13,56
7,03

0,04
0,01
0,06

1,05
0,66
1,82

0,68
0,29
0,78

Zofiówka
50
50
90

48
72
48

0,40
0,45
0,48

10,49
8,02
9,51

0,01
0,01
0,01

3,06
2,33
3,33

0,20
0,13
0,34

Knurów
50
50
90

48
72
48

0,10
0,10
0,48

11,58
10,50
7,39

0,03
0,07
0,10

1,20
0,01
0,07

0,30
0,18
0,27

Mys³owice
50
50
90

48
72
48

0,50
0,50
0,48

15,84
10,76
7,19

0,04
0,08
0,10

0,01
5,23
0,03

0,31
0,51
0,71

Szczyg³owice
50
50
90

48
72
48

0,10
0,14
0,50

15,78
11,73
10,97

0,02
0,04
0,04

0,33
0,01
0,01

0,24
0,24
0,24

Szczyg³owice pok³.
402, pr. 73

50
50
70
70

48
72
48
72

0,48
0,50
0,50
0,48

10,17
9,22
6,20
5,03

0,01
0,02
0,04
0,05

0,11
1,47
0,32
0,01

0,26
0,46
1,22
1,23



nych. Na ogó³ stê¿enie wodoru osi¹gniête po 72 godzinach utleniania jest takie samo, lub
tylko nieznacznie wy¿sze od tego, jakie osi¹gniête zosta³o ju¿ po 48 godzinach utleniania.
Taka sama iloœæ wygenerowanego wodoru stanowi¹ca 0,5% obj. w atmosferze nad utle-
nionymi wêglami jest charakterystyczna dla wszystkich badanych wêgli. Sugeruje to, ¿e
w warunkach doœwiadczenia w przestrzeni reaktora o sta³ej objêtoœci dochodzi do stanu
równowagi, który w bardzo ma³ym stopniu zale¿y od temperatury w badanym zakresie
temperatur. Równowagowa zawartoœæ wodoru w atmosferze nad utlenionymi wêglami jest
sta³a, mimo zauwa¿alnego zró¿nicowania zawartoœci procentowej pozosta³ych sk³adników
gazu, co œwiadczy o tym, ¿e wodór jest produktem reakcji tlenu z wêglem nie maj¹cym
zwi¹zku z iloœci¹ pozosta³ych wydzielonych z wêgla sk³adników gazu (metanu, tlenku wêgla
i ditlenku wêgla). Zwraca uwagê obróbka korelacyjna uzyskanych wyników, która nie
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TAB. 2 cd.

TAB. 2 cont.

1 2 3 4 5 6 7 8

Szczyg³owice pok³.
402, pr. 993

50
50
70
70

48
72
48
72

0,50
0,48
0,50
0,48

11,85
9,78
7,21
5,65

0,01
0,01
0,05
0,05

0,04
0,22
0,07
0,01

0,02
0,30
0,80
0,83

Szczyg³owice pok³.
415/2, pr.10c

50
50
70
70

48
72
48
72

0,50
0,48
0,48
0,50

12,20
11,33
9,09
7,71

0,01
0,02
0,04
0,09

0,06
0,04
0,51
0,18

0,02
0,02
0,27
0,43

Szczyg³owice pok³.
415/2, pr. 5

50
50
70
70

48
72
48
72

0,50
0,48
0,48
0,50

10,50
10,57
8,18
7,42

0,01
0,01
0,07
0,09

0,03
0,46
0,42

0,024

0,04
0,16
0,39
0,48

Budryk pok³. 358/1, pr.
87 (poziom 1050 m)

50
50
70
70

48
72
48
72

0,48
0,48
0,46
0,48

9,17
10,28
8,95
4,93

0,01
0,01
0,01
0,10

7,11
0,20
4,32
1,85

0,16
0,03
0,13
0,54

Budryk pok³. 358/1, pr.
241 (poziom 1050 m)

50
50
70
70

48
72
48
72

0,48
0,50
0,48
0,48

9,59
9,04
6,25
4,72

0,02
0,02
0,07
0,10

0,97
0,45
0,74
0,42

0,08
0,03
0,32
0,40

Budryk pok³. 338/2, pr.
90 (poziom 700 m)

50
50
70
70

48
72
48
72

0,48
0,48
0,48
0,50

8,78
6,49
5,55
4,06

0,04
0,04
0,09
0,02

0,41
0,08
0,51
0,01

0,16
0,45
0,52
0,62

Budryk pok³. 338/2, pr.
91 (poziom 700 m)

50
50
70
70

48
72
48
72

0,46
0,48
0,50
0,50

8,13
8,43
5,05
6,08

0,03
0,02
0,01
0,02

0,44
0,46
0,01
0,01

0,04
0,16
0,49
0,04

01 – wêgiel pobrano i analizowano w 2001 r.
02 – wêgiel pobrano i analizowano w 2002 r.



pozwala na stwierdzenie wyraŸnych korelacji pomiêdzy koncentracj¹ wodoru oraz pozo-
sta³ych sk³adników gazu. Obliczona iloœæ wydzielonego wodoru w przeprowadzonym do-
œwiadczeniu (0,5% obj. w objêtoœci oko³o 700 mL) wynosi oko³o 3,5 mL z 50 g wêgla, co
stanowi 70 L z tony wêgla.

Tlen, tlenek wêgla, ditlenek wêgla oraz metan

Postêpowi utleniania wêgli w warunkach doœwiadczenia towarzyszy ubytek tlenu z at-
mosfery reakcyjnej (spadek zawartoœci tlenu wynosi od 20% obj. do wartoœci w zakresie
16–4% obj., zale¿nie od czasu i temperatury reakcji). Jest on tym wiêkszy, im wy¿sza jest
temperatura reakcji oraz d³u¿szy czas reakcji. Wiêkszemu zu¿yciu tlenu z atmosfery poreak-
cyjnej towarzyszy na ogó³ wzrost koncentracji tlenku i ditlenku wêgla w mieszaninie
poreakcyjnej. Tlenek wêgla wystêpuje w iloœciach setnych procenta objêtoœciowego. Iloœæ
generowanego ditlenku wêgla mieœci siê w granicach od 0,02 do 1,23% obj., gdzie wy¿sze
wartoœci wystêpuj¹ w gazach poreakcyjnych nad wêglami utlenianymi w wy¿szej tempe-
raturze (90�C). Znacznie wiêksze koncentracje ditlenku wêgla od tlenku wêgla s¹ w zgo-
dzie z danymi literaturowymi dotycz¹cymi niskotemperaturowego (poni¿ej 100�C) utle-
niania wêgli kopalnych (Wang i in. 1999). W przypadku metanu – nie ma spójnoœci
pomiêdzy koncentracj¹ tego sk³adnika a czasem i temperatur¹ utleniania wêgla. Czêsto
przed³u¿eniu czasu utleniania wêgla towarzyszy zmniejszenia siê koncentracji tego sk³ad-
nika w gazach poreakcyjnych, chocia¿ obserwuje siê przypadki odwrotne. Mo¿na stwier-
dziæ, ¿e iloœæ wydzielonego metanu podczas utleniania próbek wêglowych jest zale¿na od
rodzaju wêgla oraz czasokresu przemywania próbki wêgla atmosfer¹ reakcyjn¹ przed jego
utlenianiem, co prowadzi do zró¿nicowanego wymycia pierwotnie zawartego w wêglu
metanu. Tak¹ interpretacjê potwierdzaj¹ odpowiednie wyniki zawarte w tabeli 1 oraz 2.
Porównuj¹c zawartoœci desorbowanych sk³adników gazowych z badanych wêgli w atmo-
sferze obojêtnej (tab. 1) oraz w poreakcyjnej fazie gazowej z udzia³em 20% obj. tlenu (tab.
2, 50�C, 48 godzin) stwierdza siê znacz¹co ni¿sze zawartoœci poszczególnych sk³adników
w fazie desorbowanej. Ni¿sze koncentracje poszczególnych sk³adników w doœwiadczeniu
termicznej desorpcji wynikaj¹ z ich utraty ju¿ podczas przemywania wêgli gazem obo-
jêtnym w celu utworzenia atmosfery azotu.

2.3. G a z o w e s k ³ a d n i k i u t l e n i a n i a w ê g l i w t e m p e r a t u r z e
o t o c z e n i a

Stwierdzono (tab. 3), ¿e wodór jest tak¿e generowany przez samoutlenione wêgle
w temperaturze otoczenia. W tej temperaturze, odpowiadaj¹cej naturalnemu wietrzeniu
wêgla, obok wodoru, w gazach poreakcyjnych stwierdzono obecnoœæ metanu oraz ditlenku
wêgla. Koncentracje tlenku wêgla s¹ œladowe, lecz w przypadku wêgla z KWK Marcel
znacz¹ca koncentracja tlenku wêgla w atmosferze gazowej utworzonej po 480 godzinnym
sezonowaniu próbki wêgla w powietrzu (1,45% obj.) jest trudna do wyjaœnienia, aczkolwiek
podwy¿szone koncentracje tego sk³adnika wystêpuj¹ tak¿e w gazach poreakcyjnych nisko-
temperaturowego utleniania powy¿szego wêgla (tab. 2).
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3. Gazowe sk³adniki utleniania zwi¹zków modelowych

Bogata literatura dotycz¹ca samoutleniania produktów naturalnych wskazuje, ¿e szcze-
gólnie aktywnym centrum, do którego samorzutnie przy³¹cza siê tlen z powietrza jest
nienasycone wi¹zanie w wêglowodorach ³añcuchowych np. w nienasyconych olejach roœlin-
nych (Fox i Stachowiak 2007) oraz w zwi¹zkach alicyklicznych, np. w nienasyconych
sterolach. Samoutlenianie olei roœlinnych prowadzi, miêdzy innymi, do generowania zwi¹z-
ków z ugrupowaniami aldehydowymi (karbonylowymi), a te z kolei uwa¿a siê za struktury
konieczne do tworzenia siê wodoru na drodze dalszych ich przekszta³ceñ (Nehemia i in.
1999).

Wygrzewanie estru metylowego oleju lnianego, kwasu linolowego oraz estru metylo-
wego oleju rzepakowego w 90�C w atmosferze powietrza wskaza³o, ¿e w poreakcyjnej
mieszaninie gazowej nad ka¿dym z wymienionych zwi¹zków modelowych pojawi³y siê
œlady wodoru kolejno po 1, 5 i 12 godzinach. Najwiêksze (równowagowe) koncentracje
wodoru uzyskano kolejno po 4, 11 i 30 godzinach utleniania, które wynosi³y odpowiednio
dla oleju lnianego, kwasu linolowego oraz estru etylowego oleju rzepakowego: 1,60% obj.,
0,70% obj. oraz 0,25% obj. Analiza koncentracji wodoru w strumieniu wylotowym podczas
utle- niania estru metylowego oleju lnianego w reaktorze przep³ywowym wykaza³a, ¿e dla
tego surowca najwiêksz¹ szybkoœæ tworzenia siê wodoru uzyskuje siê po 1,5 godzinie
utleniania, po czym nastêpuje jej stopniowy spadek i ca³kowity zanik po czterech godzinach
utleniania (wyczerpanie siê produktów utlenienia z grup¹ aldehydow¹). Zró¿nicowan¹
reaktywnoœæ badanych zwi¹zków modelowych mo¿na wyjaœniæ tym, ¿e w znacznej czêœci
w sk³ad najbardziej reaktywnego estru metylowego oleju lnianego wchodz¹ kwasy t³uszczowe
z trzema, dwoma oraz pojedynczym wi¹zaniem nienasyconym (kwasy linolenowy, linolowy
i oleinowy). W sk³adzie najmniej reaktywnego estru etylowego oleju rzepakowego masowy
udzia³ odpowiedniego estru z kwasem linolenowym (trzy wi¹zania nienasycone w ³añcuchu
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TABELA 3

Sk³ad fazy gazowej nad wêglami utrzymywanymi 480 godzin w atmosferze 20% obj. tlenu w mieszaninie
z helem w temperaturze otoczenia (Czajkowska, Marzec 2004)

TABLE 3

Gas phase composition above coals terminated 480 hours in atmosphere mixture of 20% vol. oxygen with
helium at ambient temperature (Czajkowska, Marzec 2004)

Kopalnia wêgla
Temperatura

utleniania [°C]
Czas utleniania

[godz.]

Zawartoœæ sk³adnika gazu [%obj.]

H2 O2 CO CH4 CO2

Marcel 02 20 480 0,46 9,76 1,45 17,03 0,26

Anna 02 20 480 0,50 8,00 0,00 4,89 0,76

Jankowice 02 20 480 0,50 0,60 0,00 3,75 1,96

Zofiówka 20 480 0,50 0,54 0,00 19,31 0,67



wêglowodorowym) stanowi poni¿ej jednego procenta, a z kwasem linolowym (dwa wi¹zania
nienasycone) tylko oko³o 7% wag.

Tworzenie siê aldehydów w wyniku przy³¹czania tlenu do wi¹zania podwójnego zilu-
strowano na przyk³adzie estru metylowego kwasu oleinowego na rysunku 1A. S³abe wi¹-
zanie O-O w mostku tlenowym utworzonym w etapie pierwszym przy³¹czenia siê tlenu do
podwójnego wi¹zania ulega dalszemu ³atwemu rozerwaniu, co prowadzi tak¿e do rozer-
wania wi¹zania C-C przy tym mostku z utworzeniem produktów rozpadu kwasu oleinowego
zawieraj¹cych grupy aldehydowe. Na rysunku 1B przedstawiono dalsz¹ reakcjê utworzo-
nego aldehydu (na przyk³adzie nonanalu) z par¹ wodn¹ prowadz¹c¹ do utworzenia odpo-
wiedniego kwasu karboksylowego z wydzieleniem wodoru. W reakcji tej nie stwierdzono
tworzenia siê ani tlenku wêgla ani ditlenku wêgla. Reakcja z par¹ wodn¹ prowadz¹ca do
utworzenia wodoru i grupy karboksylowej zajdzie z udzia³em wszystkich utworzonych grup
aldehydowych w produktach utlenienia.
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Rys. 1. Utleniaj¹cy rozpad wi¹zania podwójnego w estrze metylowym kwasu oleinowego z utworzeniem

ugrupowania aldehydowego w produktach reakcji (A) oraz tworzenie siê wodoru w reakcji nonanalu z par¹

wodn¹ (B)

Fig. 1. Oxidative scission of double bond in oleic acid methyl ester leading to formation of aldehyde group

in reaction products (A) and hydrogen formation in reaction of nonanal with steam (B)



Im wiêcej wi¹zañ podwójnych wystêpuje w ³añcuchu wêglowodorowym kwasu t³uszczo-
wego, tym krótsze ³añcuchy wêglowodorowe bêd¹ posiada³y utworzone w wyniku utleniania
produkty z grup¹ aldehydow¹. Zró¿nicowana równowagowa koncentracja wodoru w gazach
poreakcyjnych po utlenieniu badanych estrów olei roœlinnych i kwasu oleinowego wskazuje,
¿e im krótszy ³añcuch wêglowodorowy posiadaj¹ produkty utlenienia z grup¹ aldehydow¹,
tym uzyskuje siê wiêksz¹ równowagow¹ koncentracjê wodoru w wyniku przereagowania
aldehydu z par¹ wodn¹. W celu potwierdzenia tej tezy do dalszego eksperymentu u¿yto
aldehydy o ró¿nej d³ugoœci ³añcucha wêglowodorowego (heksanal, nonanal, undekanal),
które ogrzewano w atmosferze powietrza z udzia³em niewielkiej iloœci wody. W istocie
stwierdzono malej¹c¹ równowagow¹ koncentracjê wodoru oraz przed³u¿aj¹cy siê czas
dochodzenia do stanu równowagi wraz z wyd³u¿aniem siê ³añcucha wêglowodorowego
aldehydu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e równowagowa koncentracja wodoru w reakcji heksanalu
z par¹ wodn¹ w warunkach eksperymentu jest bardzo bliska tej wartoœci, jak¹ uzyskano
w gazowych produktach utlenienia estru metylowego oleju lnianego (odpowiednio 1,45
i 1,60% obj.).

Doœwiadczenia przeprowadzone na zwi¹zkach modelowych wyjaœniaj¹ jedynie istotê
z³o¿onego procesu tworzenia siê wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania struk-
tur ³añcuchowych lub alicyklicznych posiadaj¹cych podwójne wi¹zanie. Struktura wêgla
kopalnego jest znacznie bardziej z³o¿ona. Na etapie przekszta³ceñ katagenetycznych (zakres
tworzenia siê wêgli bitumicznych) ma miejsce daleko zaawansowana defunkcjonalizacja
biogennej materii wêglotwórczej oraz postêpuj¹ce rozbudowywanie siê poliaromatycznego
makroszkieletu wêglowego (Van Krevelen 1993). Mo¿na z ³atwoœci¹ wskazaæ, ¿e na tym
etapie uwêglenia w wêglach kopalnych (badane wêgle kamienne), zarówno w ekstraho-
walnych rozpuszczalnikami organicznymi bituminach, jak i w strukturach peryferyjnych
zwi¹zanych z makroszkieletem wêglowym, wystêpuj¹ ró¿norodne ma³ocz¹steczkowe struk-
tury o czêœciowej aromatyzacji pierœcieni alicyklicznych, podatnych na przy³¹czanie tlenu do
wi¹zania nienasyconego. Równie¿ w tej fazie uwêglenia zachodzi termiczny kraking ³añ-
cuchowych ugrupowañ wêglowodorowych, w wyniku czego tworz¹ siê ugrupowania wê-
glowodorowe o krótszych ³añcuchach, z których po³owa pozostaje nasycona a druga po³owa
z jednym terminalnym wi¹zaniem nienasyconym. Wi¹zanie nienasycone takich ugrupowañ
stanowi tak¿e aktywne, selektywne centrum przy³¹czania tlenu przy utlenianiu wêgla w nis-
kich temperaturach. Tworzenie siê wêglowodorowych ugrupowañ z wi¹zaniem nienasy-
conym w wêglu na drodze termicznego krakingu w warunkach z³o¿owych oraz niskotempe-
raturowy utleniaj¹cy rozk³ad tego wi¹zania z utworzeniem produktów z grup¹ aldehydow¹
ilustruje rysunek 2A, natomiast reakcjê generowania wodoru z utworzonego formaldehydu
na drodze reakcji z par¹ wodn¹ rysunek 2B. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e woda jest równie¿
jednym z produktów niskotemperaturowego utleniania wêgla, st¹d jest ona dostêpna dla
przebiegu reakcji tworzenia siê wodoru w reakcji z powstaj¹cymi w wyniku utleniania
strukturami posiadaj¹cymi grupê aldehydow¹.

Wskazanie na podwójne wi¹zanie w wêglowodorowych uk³adach ugrupowañ ³añcucho-
wych i alicyklicznych wêgla jako jedno z aktywnych centrów, które wchodzi w samorzutn¹
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reakcjê z tlenem w niskiej temperaturze i w koñcowym etapie nastêpczej reakcji produktów
utlenienia z par¹ wodn¹ prowadzi do tworzenia siê wodoru, nie zamyka mo¿liwoœci wy-
stêpowania innych reakcji tlenu z materi¹ wêglow¹ daj¹cych podobny efekt koñcowy.
G³êbsze poznanie istoty powstawania wodoru w wyniku samoutleniania wêgla tlenem
z powietrza jest wa¿ne w aspekcie zagro¿eñ, jakie mo¿e powodowaæ gromadzenie siê
wodoru w sk³adowiskach wêglowych o ograniczonej wentylacji oraz w chodnikach kopalñ
wydobywaj¹cych wêgiel.

Wnioski

1. Wodór nie wystêpuje w gazach zaadsorbowanych b¹dŸ zaokludowanych w strukturze
badanych wêgli kamiennych.

2. Atmosferyczne starzenie lub niskotemperaturowe utlenianie wszystkich badanych wêgli,
pochodz¹cych z polskich kopalñ powoduje wydzielanie siê wodoru. Równowagowa
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Rys. 2. Powstawanie wi¹zania nienasyconego w jednostce strukturalnej ³añcuchowego ugrupowania

wêglowodorowego wêgla i jego utleniaj¹cy rozpad do alkanalu i formaldehydu (A) oraz powstawanie siê

wodoru w reakcji utleniaj¹co utworzonego formaldehydu z par¹ wodn¹ (B)

Fig. 2. Formation of double bond in structural unit of chain hydrocarbon in coal and its oxidative scission to

alkanale and formaldehyde(A) and hydrogen formation in reaction of oxidatively formed formaldehyde with

steam (B)



iloœæ wodoru w fazie gazowej jest podobna dla wszystkich badanych wêgli i wynosi 0,5%
obj. Iloœæ tworz¹cego siê wodoru z tony wêgla wynosi oko³o 70 L.

3. Brak jest korelacji koncentracji wodoru w gazach poreakcyjnych z zawartoœci¹ w nich
tlenku wêgla, ditlenku wêgla b¹dŸ metanu.

4. Na podstawie reakcji utleniania zwi¹zków modelowych stwierdzono, ¿e wodór jest
tworzony w reakcji tlenu ze zwi¹zkami zawieraj¹cymi ³añcuch wêglowodorowy z niena-
syconym wi¹zaniem (nienasyconymi wi¹zaniami) podwójnym (podwójnymi). Selektyw-
ne samorzutne przy³¹czenie tlenu do wi¹zania podwójnego w ³añcuchu wêglowodoro-
wym prowadzi do jego rozerwania z utworzeniem grupy aldehydowej w produktach
utlenienia. Produkty te w równowagowej reakcji z par¹ wodn¹ prowadz¹ do tworzenia siê
wodoru oraz odpowiednich struktur z grup¹ karboksylow¹.

5. Autorzy postuluj¹, ¿e g³ówna iloœæ wodoru powstaj¹cego podczas niskotemperaturowego
utleniania wêgla jest wynikiem reakcji tlenu z nienasyconymi wi¹zaniami podwójnymi
w ³añcuchowych i alicyklicznych uk³adach strukturalnych wêgla.

6. Wodór tworzy siê ju¿ przy pierwszym kontakcie wydobytego wêgla z tlenem, co ma
wp³yw na stan bezpieczeñstwa podczas wydobywania i magazynowania wêgla œwie¿o
wydobytego. Gromadzi siê on w górnych strefach zamkniêtej przestrzeni (zamkniête
zbiorniki magazynowe, s³abo przewietrzane chodniki kopalñ, zwa³owiska wêgla drobno-
ziarnistego itp.), gdzie mo¿e dojœæ do miejscowego osi¹gniêcia poziomu stê¿enia wybu-
chowego (4 %obj. w powietrzu). Wydaje siê, ¿e w chodnikach kopalñ oraz w zbiornikach
zamkniêtych, w których przechowuje siê wêgiel maj¹cy kontakt z powietrzem wskazane
jest ci¹g³e monitorowanie koncentracji wodoru w górnych strefach atmosfery gazowej.
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FRANCISZEK CZECHOWSKI, ANNA MARZEC, SYLWIA CZAJKOWSKA

HYDROGEN FORMATION UPON LOW-TEMPERATURE OXIDATION OF BITUMINOUS COAL WITH AIR OXYGEN

K e y w o r d s

Bituminous coal, weathering, low-temperature oxidation, unsaturated hydrocarbons, aldehydes, molecular
hydrogen

A b s t r a c t

The data are presented on gas components content in gas phase, formed during low-temperature oxidation (50, 70
and 90�C) of bituminous coals with 20% of oxygen in mixture with helium. Experiments were performed on 19
samples of bituminous coals, derived from 9 polish coal mines. Coals weathering and/or their low-temperature
oxidation result in, among others, hydrogen formation. It has been proved that the hydrogen was not a gas constituent
adsorbed or occluded in coal matrix in the bed. Equilibrium concentration of formed hydrogen is similar for all
investigated coals and constitutes 0,5% vol. in post-reaction gas mixture occuring in the space of the applied reactor.
It has been calculated that one ton of coal can produce in this way, about 70 L of molecular hydrogen.

It was found, that source structures involved in hydrogen formation in the process are aliphatic and alicyclic
coal structural units with double bonds. The units may be present as substituents or bridges of unsaturated chain
hydrocarbons in coal macrostructure or partly aromatised alicyclic units possessing unsaturated ring, to which
oxygen readily bounds and leads to formation of aldehydes. Strongly reactive structures possessing aldehyde
group, in reaction with water vapour are forming molecular hydrogen and respective structures with carboxylic
group.
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LESZEK CZEPIRSKI*

Porowate materia³y wêglowe w uk³adach magazynowania energii

S ³ o w a k l u c z o w e

Adsorpcja, adsorbenty wêglowe, magazynowanie energii

S t r e s z c z e n i e

Porowate materia³y wêglowe (wêgiel aktywny, wêglowe sita cz¹steczkowe, aktywne w³ókniny wêglowe,
membrany wêglowe) o wysokiej zawartoœci pierwiastkowego wêgla, rozwiniêtej porowatoœci wewnêtrznej, du¿ej
powierzchni w³aœciwej, s¹ powszechnie stosowane w procesach oczyszczania i rozdzielania w fazie gazowej lub
ciek³ej. Równoczeœnie obok tradycyjnych zastosowañ adsorbentów wêglowych pojawiaj¹ siê nowe, niekon-
wencjonalne jak ich wykorzystanie w uk³adach adsorpcyjnego magazynowania paliw gazowych (metan, wodór)
oraz energii cieplnej. W artykule omówiono przyk³ady wykorzystania adsorbentów wêglowych w powy¿szych
zastosowaniach.

Wprowadzenie

W ostatnim æwieræwieczu wêgiel sta³ siê jednym z „cudownych” pierwiastków, które
zrewolucjonizowa³y in¿ynieriê materia³ow¹. Z pierwiastkowego wêgla mo¿na otrzymaæ
w³ókna wêglowe o wysokiej wytrzyma³oœci, sta³e smary (grafit), materia³y o dobrej prze-
wodnoœci elektrycznej (elektrody grafitowe), niekrystaliczne materia³y nieprzepuszczalne
(wêgiel szklisty) czy te¿ niezwykle fascynuj¹ce materia³y jak fullereny lub nanostruktury
wêglowe. Obszerny przegl¹d zagadnieñ zwi¹zanych z otrzymywaniem, badaniem struktury
i w³aœciwoœci oraz zastosowaniem materia³ów wêglowo-grafitowych od koñca XIX do
koñca XX w. mo¿na znaleŸæ w monografii Marscha i in. (1997) oraz Liming Dai (2006).

* Prof. dr hab., Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



Pojêcie „adsorbenty wêglowe” obejmuje szerok¹ gamê produktów takich jak: wêgiel
aktywny, wêglowe sita cz¹steczkowe, aktywne w³ókna wêglowe, membrany wêglowe. Ich
wspólne charakterystyczne cechy to: wysoka zawartoœæ pierwiastka wêgla (powy¿ej 90%),
rozwiniêta porowatoœæ wewnêtrzna, du¿a powierzchnia w³aœciwa, hydrofobowy charakter
powierzchni. Te cechy powoduj¹, ¿e s¹ one zdolne do selektywnego poch³aniania cz¹steczek
z fazy gazowej lub ciek³ej (Marsch, Rodriguez-Reinoso 2006; Manocha 2003).

Porowate materia³y wêglowe otrzymuje siê w procesie pirolizy surowców pochodzenia
organicznego: drewno, torf, wêgiel brunatny, wêgle kamienne ró¿nych typów, antracyt,
produkty karbo- i petrochemiczne, polimery organiczne oraz pestki i ³upiny niektórych
owoców. Z surowców tych produkuje siê adsorbenty (w postaci granulowanej, ziarnistej,
pylistej) najczêœciej w dwuetapowym procesie karbonizacji, a nastêpnie aktywacji. Dobór
warunków karbonizacji i aktywacji pozwala na otrzymanie adsorbentów wêglowych o po-
¿¹danym rozk³adzie porów.

Stosunkowo now¹ grupê adsorbentów wêglowych stanowi¹ membrany wêglowe (Liang
i in. 1999; Fuertes 2001) produkowane podobnie jak wêglowe sita cz¹steczkowe i aktywne
w³ókna wêglowe. Membrany wêglowe o w³aœciwoœciach sitowo-molekularnych otrzymy-
wane s¹ przez pirolizê polimerów termoutwardzalnych w postaci p³askich arkuszy, rur-
kowatych w³ókien lub filmu wêglowego osadzonego na porowatym noœniku.

Wyjœciowe polimery s¹ usieciowane lub te¿ ulegaj¹ usieciowaniu podczas pirolizy, co ma
zapobiegaæ powstawaniu du¿ych grafitopodobnych kryszta³ów podczas karbonizacji i pro-
wadziæ do powstawania nieuporz¹dkowanych struktur o bardzo w¹skich rozmiarach porów.

Pod k¹tem zastosowañ, w których szczególne znaczenie ma zwiêkszenie ch³onnoœci
adsorpcyjnej w przeliczeniu na jednostkê objêtoœci, rozwijane s¹ w ostatnich latach prace
nad otrzymywaniem adsorbentów wêglowych w formie monolitów (Crittenden i in. 2005).

Zasadniczym celem jest uzyskanie materia³u o zminimalizowanej (w porównaniu
z materia³ami granulowanymi lub ziarnistymi) objêtoœci przestrzeni miêdzyziarnowych przy
równoczesnym zmaksymalizowaniu gêstoœci nasypowej. Monolity takie wykazuj¹ rów-
noczeœnie podwy¿szon¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ i odpornoœæ na œcieranie.

Metody konwencjonalne sprowadzaj¹ siê do mieszania wêgla aktywnego z lepiszczem,
formowania i prasowania w prasie hydraulicznej, a nastêpnie karbonizacja lepiszcza.

Warunkiem koniecznym otrzymania monolitu o po¿¹danych w³aœciwoœciach jest dobór
lepiszcza zapewniaj¹cego dobre parametry mechaniczne przy minimalnym stosunku lepiszcze/
/wêgiel aktywny i którego piroliza nie powoduje blokowania uk³adu porów wêgla aktywnego.

Monolityczne wêgle aktywne uzyskuje siê te¿ z izotropowych w³ókien wêglowych
(Muto i in. 2005) lub rozprê¿onego grafitu (Mareche i in. 2001).

Inn¹ drog¹ otrzymywania mikroporowatych materia³ów o du¿ej powierzchni w³aœciwej
i stosunkowo w¹skim rozk³adzie wymiarów porów jest aktywacja alkaliami karbonizatów
z wêgla kamiennego lub produktów jego przeróbki (np. paków wêglowych) (Kierzek 2006).

Silna pozycja adsorbentów wêglowych w technologii adsorpcyjnej wynika nie tylko z ich
unikalnych w³aœciwoœci i du¿ych mo¿liwoœci zastosowania, ale i ni¿szych w porównaniu
z adsorbentami nieorganicznymi (np. zeolity) kosztów otrzymywania i u¿ytkowania.
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Obok tradycyjnych zastosowañ adsorbentów wêglowych w procesach oczyszczania
i rozdzielania w fazie gazowej i ciek³ej, pojawiaj¹ siê nowe, niekonwencjonalne, jak:
adsorpcyjne magazynowanie paliw gazowych (metan, wodór) oraz wykorzystanie adsor-
bentów w uk³adach magazynowania energii cieplnej (Burchell 1999).

1. Porowate materia³y wêglowe w magazynowaniu paliw gazowych

Niekorzystny bilans paliw ciek³ych i prognozy struktury ich zu¿ycia na najbli¿szych
kilkadziesi¹t lat stwarzaj¹ koniecznoœæ poszukiwania alternatywnych Ÿróde³ energii dla
rozlicznych zastosowañ w tym tak¿e dla zasilania silników pojazdów mechanicznych.
Analiza danych literaturowych daje podstawy do stwierdzenia, ¿e perspektywicznymi pa-
liwami gazowymi mog¹ staæ siê metan i wodór. O ile o wieku XIX mówi siê, ¿e by³ wiekiem
pary, o XX jako wieku ropy naftowej, tak ju¿ dzisiaj wiek XXI bywa nazywany wiekiem
gazu ziemnego i wodoru. G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym efektywne wykorzystanie
metanu i wodoru jako paliw jest ich niska gêstoœæ.

W poszukiwaniu alternatywnych sposobów magazynowania paliw gazowych istotn¹ rolê
mo¿e odegraæ zastosowanie technologii adsorpcyjnej (Czepirski 1989, 2007; Lozano-Ca-
stello i in. 2002; Nijkamp i in. 2001; Texier-Mandoki i in. 2004). Adsorpcyjne magazy-
nowanie paliw gazowych jest uzasadnione w przypadkach, gdy gêstoœæ zaadsorbowanego
gazu jest na tyle wiêksza od gêstoœci fazy gazowej, by skompensowaæ zmniejszenie prze-
strzeni dostêpnej dla gazu wskutek obecnoœci adsorbentu. Czynnikiem warunkuj¹cym efek-
tywne stosowanie tej technologii jest dobór adsorbentu pozwalaj¹cego na zmagazynowanie
pod umiarkowanym ciœnieniem gazu w iloœci porównywalnej z gazem sprê¿onym.

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w. Departament Energii USA jako warunek
praktycznego zastosowania okreœli³ wartoœæ pojemnoœci magazynowej metanu na poziomie
150 jednostek objêtoœci gazu na jednostkê objêtoœci zbiornika pod ciœnieniem 3,5–4,0 MPa.
Odpowiada to gazowi sprê¿onemu do ciœnienia 14–16 MPa. Powy¿szy zakres ciœnienia przy
adsorpcyjnym magazynowaniu posiada tak¿e znaczenie utylitarne. W uk³adzie adsorpcyj-
nym mo¿na bowiem wyeliminowaæ kosztowne systemy wysokociœnieniowego sprê¿ania
i zast¹piæ je nape³nianiem zbiorników za pomoc¹ niewielkich dwustopniowych kompreso-
rów lub nawet bezpoœrednio z sieci gazowych (np. gazoci¹gów magistralnych).

Najbardziej efektywnymi adsorbentami w procesach adsorpcyjnego magazynowania s¹
ró¿nego rodzaju materia³y wêglowe o silnie rozwiniêtej strukturze mikroporowatej. O ich
przydatnoœci dla celów adsorpcyjnego magazynowania decyduj¹ charakterystyki adsorpcyj-
ne, energetyczne i densymetryczne.

Dla zobrazowania tej tezy przedstawiono wyniki badañ nad wykorzystaniem adsor-
bentów wêglowych jako wype³nienia zbiorników w uk³adach adsorpcyjnego magazyno-
wania. Jako materia³ do badañ wybrano próbkê wêgla aktywnego w formie monolitu
(Tennison 1998; Czepirski, Kochel 2004) produkcji MAST Carbon Ltd. (Guilford, Wielka
Brytania) oraz granulowanego wêgla aktywnego typu A produkcji krajowej.
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W celu wyznaczenia pojemnoœci magazynowej badanych próbek wzglêdem metanu
wykorzystano aparaturê typu objêtoœciowego, pos³uguj¹c siê tzw. desorpcyjnym wariantem
pomiaru umo¿liwiaj¹cym pomiar iloœci zmagazynowanego gazu od za³o¿onej wartoœci
ciœnienia pocz¹tkowego do ciœnienia atmosferycznego (Czepirski i in. 1996).

Miar¹ pojemnoœci magazynowej jest ca³kowita iloœæ gazu zawartego w uk³adzie. Jako
miarê przyrostu pojemnoœci magazynowej przyjêto wielkoœæ wspó³czynnika nadmiaru gazu:

F = Vmag/Vo

gdzie:
Vmag – pojemnoœæ magazynowa w zbiorniku z adsorbentem (gaz zaadsorbowany,

gaz sprê¿ony w porach adsorbentu, w porach nieadsorpcyjnych oraz
w wolnych przestrzeniach),

Vo – pojemnoœæ magazynowa zbiornika bez wype³nienia adsorbentu w tych
samych warunkach ciœnienia i temperatury. Pojemnoœæ magazynow¹ w obu
przypadkach wyra¿ano jako objêtoœæ gazu w warunkach normalnych
przypadaj¹c¹ na jednostkê objêtoœci zbiornika.

W zbiorniku wype³nionym materia³em porowatym mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce sk³a-
dowe: objêtoœæ mikroporów, objêtoœæ szkieletu wêglowego oraz objêtoœæ wolnych prze-
strzeni ³¹cznie z objêtoœci¹ porów nieadsorpcyjnych (makro- i mezoporów). Na rysunku 1
przedstawiono procentowy udzia³ poszczególnych sk³adowych w objêtoœci zbiornika dla
badanego monolitu oraz porównawczej próbki wêgla aktywnego, a wyznaczone parametry
magazynowania metanu zestawiono w tabeli 1.
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Rys. 1. Wykorzystanie pojemnoœci magazynowej zbiornika z adsorbentem

Fig. 1. Utilization of storage tank with adsorbent



Wyniki badañ potwierdzaj¹ spostrze¿enie, ¿e to parametry densymetryczne w powi¹-
zaniu z rozwiniêciem uk³adu mikroporów decyduj¹ o efektywnoœci magazynowania. Jako
umowny parametr umo¿liwiaj¹cy porównanie ró¿nych rodzajów adsorbentów mo¿na zapro-
ponowaæ iloczyn objêtoœci mikroporów (Vmi) i gêstoœci nasypowej (dnas). Charakteryzuje on
zawartoœæ mikroporów w ca³ej objêtoœci zbiornika i daje mo¿liwoœæ porównywania ró¿nych
typów wype³nieñ zbiornika. Dla badanego monolitu wskaŸnik ten ma wartoœæ znacznie
wy¿sz¹ w porównaniu z granulowanym wêglem aktywnym, dziêki czemu uzyskuje siê
korzystniejsze parametry magazynowania.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e uk³ad adsorbent wêglowy w formie monolitu –
metan spe³nia podstawowe wymagania stawiane systemom adsorpcyjnego magazynowania:

— du¿a pojemnoœæ magazynowa w przeliczeniu na jednostkê objêtoœci zbiornika pod
umiarkowanym ciœnieniem magazynowania,

— d³uga ¿ywotnoœæ przy praktycznie nieograniczonej trwa³oœci magazynowania,
— ³atwoœæ wydzielania zmagazynowanego gazu,
— ³atwoœæ regeneracji adsorbentu po okreœlonej iloœci cykli pracy nape³nianie zbiornika

– wyp³yw (adsorpcja–desorpcja),
— niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Optymalizacja takiego uk³adu powinna zmierzaæ ku poszukiwaniu efektywnego adsor-

bentu wêglowego o w³aœciwoœciach bêd¹cych kompromisem pomiêdzy optymaln¹ struktur¹
mikroporowat¹ a najbardziej efektywnym sposobem jego upakowania (Rubel, Stencel 2000;
Biloe i in. 2001; Lozano-Castello i in. 2002; Alain, McEnaney 2005).

Równoczeœnie przy projektowaniu adsorpcyjnych uk³adów magazynowania paliw gazo-
wych konieczna jest z jednej strony modelowa analiza zespo³u zjawisk towarzysz¹cych pro-
cesowi nape³niania i eksploatacji zbiornika, z drugiej zaœ, poszukiwanie optymalnych rozwi¹zañ
konstrukcyjnych zbiorników (Biloe i in. 2002, Visiliev i in. 2000, 2003, Yang i in. 2005).

2. Porowate materia³y wêglowe w magazynowaniu energii cieplnej

Procesowi adsorpcji towarzyszy wydzielanie znacznych iloœci ciep³a. Ciep³o adsorpcji
jest zwykle 30–100% wy¿sze ni¿ ciep³o parowania (kondensacji) adsorbowanej substancji.
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TABELA 1

Parametry adsorpcyjnego magazynowania metanu

TABLE 1

Parameters for adsorptive methane storage

p = 3,4 MPa, T = 298K Monolit Wêgiel aktywny A

Vmag [Nm3m–3] 80,3 63,1

F 3,01 2,03

Vmi
. dnas 0,223 0,170



A zatem po skontaktowaniu rozdzielonych w oddzielnych zbiornikach adsorbentu i cie-
k³ego adsorbatu, transport masy zachodzi w fazie gazowej, gdy¿ adsorpcja jest silniejsza ni¿
kondensacja w uk³adzie para – ciecz. Podczas takiego procesu temperatura fazy ciek³ej
obni¿a siê, podczas gdy temperatura adsorbentu wzrasta. Efekt ten jest wykorzystywany
w uk³adach klimatyzacji i ch³odzenia. Innym sposobem wykorzystania ciep³a adsorpcji
mog¹ byæ uk³ady chemicznych pomp lub transformatorów ciep³a.

Schemat uk³adu adsorpcyjnego ch³odzenia przedstawiono na rysunku 2. Jego zasadni-
czymi elementami s¹ odparowalnik (kondensator) adsorbatu oraz zbiornik z adsorbentem
dzia³aj¹cy jako adsorber lub generator ciep³a. Uk³ad mo¿e wymieniaæ ciep³o z otoczeniem,
je¿eli zarówno, odparowalnik jak i adsorber s¹ wyposa¿one w wymienniki ciep³a.

Cykl pracy sk³ada siê z dwóch etapów:
— regeneracja z³o¿a sorbentu, podczas której do adsorbera doprowadza siê z zewn¹trz

ciep³o z zewnêtrznego Ÿród³a (odpadowe ciep³o przemys³owe, tania energia elek-
tryczna, kolektory s³oneczne). Zdesorbowane pary kondensuj¹ z wydzieleniem ciep³a
kondensacji. Ró¿nica w prê¿noœci pary pomiêdzy adsorberem i kondensatorem jest
si³¹ napêdow¹ wymiany masy,

— odparowanie par, podczas ich przep³ywu z odparowalnika do adsorbera i wydzielenie
ciep³a adsorpcji, które mo¿e byæ traktowane jako ciep³o u¿ytkowe.

Do zasadniczych czynników warunkuj¹cych optymaln¹ pracê uk³adu nale¿y zaliczyæ:
ch³onnoœæ sorpcyjn¹ i kszta³t izotermy adsorpcji, wielkoœæ ciep³a adsorpcji, szybkoœæ adsorp-
cji/desorpcji w ró¿nych warunkach temperatury, ³atwoœæ regeneracji, mo¿liwoœæ pracy
wielocyklicznej.

Z punktu widzenia przydatnoœci dla procesów adsorpcyjnego ch³odzenia, uk³ady adsor-
bent wêglowy–alkohole (metanol, etanol) s¹ bardziej atrakcyjny od uk³adu adsorbenty
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Rys. 2. Zasada dzia³ania uk³adu adsorpcyjnego ch³odzenia

Fig. 2. Scheme of adsorption cooling system



mineralne–woda, gdy¿ daj¹ mo¿liwoœæ pracy w temperaturze ni¿szej od 273K. Na korzyœæ
alkoholi przemawia fakt, ¿e adsorbenty wêglowe wykazuj¹ wzglêdem nich stosunkowo du¿¹
ch³onnoœæ sorpcyjn¹, przy du¿ej ³atwoœci desorbowania ich z uk³adu. Równoczeœnie ni¿sza
temperatura wymagana do regeneracji uk³adu z alkoholami powoduje, ¿e sprawnoœæ
energetyczna takich uk³adów jest wiêksza (Li i in. 2004; El-Sharkawy i in. 2006; Kumita i in.
2003).

Omawiane uk³ady budz¹ zainteresowanie gdy¿ pracuj¹ bez mechanicznych, ruchomych
czêœci oraz w etapie regeneracji mo¿liwe jest wykorzystanie taniej energii cieplnej. Równo-
czeœnie zastosowanie tanich, niekorozyjnych, ³atwo dostêpnych adsorbatów daje mo¿liwoœæ
wyeliminowania wielu problemów zwi¹zanych z ochron¹ naturalnego œrodowiska.

Dla oceny przydatnoœci materia³ów wêglowych dla celów magazynowania energii ciepl-
nej w zamkniêtym cyklu adsorpcja–desorpcja skonstruowano stanowisko badawcze przed-
stawione na rysunku 3 (Czepirski 1994).

Sk³ada siê ono z adsorbera, ch³odnicy (skraplacza) i odparowalnika. Ampu³ka z adsor-
bentem wyposa¿ona jest w uk³ady umo¿liwiaj¹ce ogrzewanie, ch³odzenie lub utrzymywanie
w sta³ej temperaturze z³o¿a adsorbentu. Odparowalnik stanowi szklany, kalibrowany cy-
linder umieszczany w ³aŸni wodnej o sta³ej temperaturze lub os³onie adiabatycznej. Skra-
placz wykonany jest jako miedziana wê¿ownica po³¹czona z kalibrowanym cylindrem.
Ca³oœæ uk³adu jest odgazowywana przy u¿yciu pompy pró¿niowej.

W zale¿noœci od temperaturowych warunków pracy adsorbera i odparowalnika sta-
nowisko mo¿e byæ wykorzystane do wyznaczania ch³onnoœci sorpcyjnej dla ró¿nych uk³a-
dów adsorbent – adsorbat, temperatury przestrzeni ch³odzonej, parametrów regeneracji z³o¿a
adsorbentu.

Badania prowadzono dla cyklu adsorpcyjnego ch³odzenia dla uk³adu wêgiel aktywny
typu A – metanol utrzymuj¹c adsorber w sta³ej temperaturze. Odparowalnik umieszczony
by³ w os³onie adiabatycznej. Po odgazowaniu uk³adu, zregenerowaniu próbki adsorbentu
(wygrzanie pod pró¿ni¹) i jej wytermostatowaniu nastêpuje skontaktowanie adsorbentu
z odparowalnikiem. Ciek³y adsorbat w odparowalniku wrze pod obni¿onym ciœnieniem, pary
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Rys. 3. Schemat stanowiska do badania cykli adsorpcyjnego ch³odzenia

Fig. 3. Experimental set for investigation of adsorption cooling cycles



adsorbatu przep³ywaj¹ do adsorbentu, w przestrzeni odparowalnika temperatura obni¿a siê.
Iloœæ zaadsorbowanej pary oceniano z ubytku cieczy w odparowalniku.

Podczas etapu regeneracji ampu³ka z adsorbentem ogrzewana jest do ¿¹danej tempe-
ratury a po otwarciu zaworu ³¹cz¹cego ampu³kê ze skraplaczem zdesorbowana para kon-
densuje i jej iloœæ mo¿e byæ równie¿ oznaczona wagowo.

Na podstawie uzyskanych danych mo¿na wnioskowaæ, ¿e cykl adsorpcyjno-desorp-
cyjny w uk³adzie wêgiel aktywny–metanol ma realn¹ szansê zastosowania w utylizacji
energii cieplnej.

Z fizykochemicznego punktu widzenia dla ka¿dego z potencjalnych zastosowañ (uk³ady
ch³odzenia, adsorpcyjne pompy cieplne, transformatory ciep³a) mo¿liwy jest dobór uk³adu
adsorpcyjnego uwzglêdniaj¹cego specyfikê warunków procesu. Kierunków optymalizacji
tego typu uk³adów nale¿y poszukiwaæ w rozwi¹zaniu problemów technicznych zwi¹zanych
m.in. z efektywnoœci¹ wymiany ciep³a w z³o¿u ziarnistego adsorbentu (Wang i in. 2003;
Lambert 2007).

Mo¿na oczekiwaæ, ¿e dalsze badania w tym zakresie pozwol¹ na opracowanie metod
doboru i modyfikacji porowatych materia³ów wêglowych przydatnych w procesach szeroko
rozumianego magazynowania energii cieplnej i doprowadz¹ do opracowania uk³adu adsorp-
cyjnego ch³odzenia w skali u¿ytkowej. Potencjalnym kierunkiem jego zastosowañ staæ siê
mo¿e wykorzystanie np. w domowych lub turystycznych urz¹dzeniach ch³odniczych, sa-
mochodowych systemach klimatyzacyjnych oraz uk³adach pomp (transformatorów) ciep³a.

Praca wykonana w ramach PBZ-MEiN-2/2-2006 (Chemia perspektywicznych procesów i produktów kon-

wersji wêgla) – AGH Nr 19.19.210.153.
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TABELA 2

Parametry pracy uk³adu adsorpcyjnego ch³odzenia wêgiel aktywny – metanol

TABLE 2

Operating parameters for adsorption cooling system active carbon – methanol

Masa wêgla aktywnego [g] 153,155

Pocz¹tkowa temperatura w odparowalniku [�C] 22,0

Pocz¹tkowa masa cieczy w odparowalniku [g] 158,32

Masa odparowanej cieczy [g] Adsorpcja [g/g] Temperatura koñcowa w odparowalniku [�C]

7,36 0,048 14,7

12,24 0,080 9,4

17,68 0,115 3,0

21,23 0,139 –1,4

25,18 0,164 –6,5
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LESZEK CZEPIRSKI

POROUS CARBON MATERIALS IN ENERGY STORAGE SYSTEMS

K e y w o r d s

Adsorption, carbonaceous adsorbents, energy storage

A b s t r a c t

The application of porous carbon materials in energy storage systems (storage of gaseous fuels and adsorption
heat pumps and refrigerators) is discussed. Potential improvements in this area is detailed, including the use of
novel carbonaceous adsorbents, advanced cycles and operating parameters.
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CEZARY CZOSNEK*

Materia³y wêglowe modyfikowane

nanokrystalicznym wêglikiem krzemu SiC

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêglik krzemu SiC, wêgiel, synteza aerozolowa, kompozyty

S t r e s z c z e n i e

W wielu zastosowaniach tradycyjne materia³y wêglowe wymagaj¹ modyfikacji, prowadz¹cej do poprawy ich
w³aœciwoœci, co osi¹gn¹æ mo¿na np. poprzez stosowanie odpowiednich dodatków uszlachetniaj¹cych. Jednym
ze sposobów jest wprowadzanie krzemu lub jego zwi¹zków do mieszaniny surowców wêglowych i obróbka
termiczna z³o¿onego uk³adu prekursorów. Powstaj¹cy w takich warunkach SiC poprawia w³aœciwoœci uzyskanych
kompozytowych materia³ów C/SiC.

W pracy przedstawiono wyniki badañ, dotycz¹ce kompozytowych materia³ów C/SiC, otrzymywanych w dwu-
etapowym procesie syntezy aerozolowej oraz omówiono ich w³aœciwoœci g³ównie w oparciu o wyniki badañ
dyfrakcji rentgenowskiej XRD i termograwimetrycznych TGA.

Wprowadzenie

Wytwarzanie kompozytowych materia³ów C/SiC na drodze kopirolizy prekursorów
matrycy wêglowej z dodatkiem mikrokrystalicznych ziaren SiC mo¿e prowadziæ do pro-
duktu z okreœlonymi wadami struktury. Wady takie w postaci spêkañ i rozwarstwieñ mog¹
wystêpowaæ zw³aszcza na granicy faz i mog¹ mieæ zwi¹zek z ró¿nicami w³aœciwoœci
termicznych faz sk³adowych (Czosnek 2003).

* Dr in¿., Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



Poœród kilku metod modyfikacji w³aœciwoœci materia³ów wêglowych nale¿y wymieniæ
nasycanie stopionym krzemem, powierzchniow¹ modyfikacjê metod¹ CVD, czy wprowa-
dzanie krzemu lub jego zwi¹zków do mieszaniny surowców wêglowych z nastêpuj¹c¹
po tym piroliz¹ takiego uk³adu. W dotychczasowych pracach autor prowadzi³ badania
dotycz¹ce modyfikacji materia³ów wêglowych drog¹ kopirolizy paku wêglowego z nieorga-
nicznymi (Czosnek i in. 2002) oraz organicznymi zwi¹zkami krzemu (Czosnek i in. 2002;
Czosnek i in. 2004). W efekcie pirolizy odpowiednich mieszanin uzyskiwano zmodyfiko-
wany materia³ wêglowy o ró¿nych w³aœciwoœciach, zale¿nych od zastosowanego prekursora
krzemowego i warunków preparacji. Nieco innym podejœciem do problematyki otrzymy-
wania kompozytowych materia³ów C/SiC jest ich otrzymywanie przy wykorzystaniu aerozo-
lowej metody syntezy. W metodzie tej jako substraty mog¹ byæ u¿yte zwi¹zki krzemoorga-
niczne w postaci ciek³ej. G³ównymi zaletami tej metody s¹ miêdzy innymi nieskompliko-
wana aparatura czy mo¿liwoœæ kontroli wielkoœci cz¹stek produktów proszkowych poprzez
sterowanie wielkoœci¹ wyjœciowych kropelek aerozolu. Ponadto, z uwagi na stosowanie
ciek³ych substratów, mo¿liwe jest zastosowanie uk³adu prekursora z odpowiednim roz-
puszczalnikiem organicznym bêd¹cym prekursorem matrycy wêglowej, co pozwala na
sterowanie sk³adem produktów koñcowych. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki
badañ dotycz¹ce nanokompozytowych proszków C/SiC, otrzymanych metod¹ aerozolow¹
z wybranych prekursorów krzemoorganicznych. Na podstawie wyników badañ dyfrakcji
rentgenowskiej XRD i temograwimetrycznych TGA oraz analizy zawartoœci wêgla omówio-
no w³aœciwoœci otrzymanych produktów.

1. Czêœæ eksperymentalna

Jako substraty do otrzymywania materia³ów proszkowych wykorzystano krzemoorga-
niczne prekursory ciek³e, których w³aœciwoœci reologiczne pozwala³y na wytworzenie z nich
mg³y aerozolowej. Zastosowano czysty heksametylodisiloksan [(CH3)3Si]2O, czysty tetra-
metoksysilan Si(OCH3)4 oraz olej silikonowy (polimer siloksanowy) [-O-Si(CH3)2-]n, ten
ostatni w uk³adzie z etanolem. Zestaw aparatury do wytwarzania proszków zawiera³ ge-
nerator aerozolu po³¹czony z ceramicznym reaktorem rurowym oraz przy³¹czony do wylotu
reaktora rurowego filtr nylonowy. Reaktor ceramiczny umieszczony by³ w piecu ogrzanym
do temperatury 1200°C. Wytworzona w generatorze mg³a transportowana by³a w strumieniu
argonu do gor¹cej strefy reaktora, a wytworzone cz¹stki sta³e pó³produktu by³y zbierane na
filtrze. Uzyskane w ten sposób surowe proszki z pierwszego etapu by³y nastêpnie poddawane
dodatkowej pirolizie w temperaturze 1650°C przez 1 godzinê w atmosferze przep³ywaj¹cego
argonu. Otrzymane proszki badano metod¹ dyfrakcji rentgenowskiej XRD dla proszków
oraz analizy termograwimetrycznej TGA. Oznaczono w nich tak¿e zawartoœæ wolnego
(nadmiarowego) wêgla na podstawie ubytku masy próbki po jej zachowawczym utlenieniu
w temperaturze 700°C.
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2. Wyniki i dyskusja

Na rysunku 1 przedstawiono zbiorcze wyniki badañ metod¹ dyfrakcji promieni rentge-
nowskich XRD dla proszków po koñcowej pirolizie w temperaturze 1650°C w atmosferze
argonu. Na rysunku zaznaczono graficznie piki dyfrakcyjne odpowiadaj¹ce zidentyfiko-
wanym fazom krystalicznym. Kolejne dyfraktogramy reprezentuj¹: a – proszek uzyskany
z uk³adu etanol/polimer siloksanowy, b – proszek z tetrametoksysilanu, c – proszek z he-
ksametylodisiloksanu. Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e badane proszki zawieraj¹ krysta-
liczn¹ fazê SiC, g³ównie jego odmianê regularn¹ �-SiC i ewentualnie inne sk³adniki, zale¿nie
od wyjœciowego prekursora. W przypadku produktu uzyskanego z uk³adu etanol/polimer
siloksanowy (dyfraktogram a), oprócz stosunkowo ma³ej iloœci regularnej odmiany wêglika
krzemu charakteryzuj¹cego siê krystalitami o œrednich rozmiarach oko³o 9 nm, obserwuje siê
tak¿e obecnoœæ s³abo uporz¹dkowanych turbostratycznych struktur wêgla, o czym œwiadcz¹
szerokie piki dyfrakcyjne w zakresie k¹tów 2 theta oko³o 26, 43 i 80°. Analiza wolnego
wêgla w tym proszku potwierdzi³a jego znaczn¹ zawartoœæ na poziomie 73,5% wag. Po-
chodzi on g³ównie z pirolizy rozpuszczalnika etanolowego na etapie generacji surowego
proszku. Produkt otrzymany z czystego tetrametoksysilanu (dyfraktogram b) zawiera g³ów-
nie regularn¹ odmianê wêglika krzemu �-SiC i mniejsz¹ iloœæ odmiany heksagonalnej �-SiC,
a dodatkowo tak¿e pewn¹ iloœæ SiO2 w postaci krystobalitu. Nie obserwuje siê natomiast
w tym przypadku dyfrakcji zwi¹zanych z obecnoœci¹ uporz¹dkowanego wêgla, zaœ analiza
iloœci wolnego wêgla w tym uk³adzie, wykazuje zawartoœæ C na poziomie poni¿ej 1% wag.
Obecnoœæ SiO2 w produkcie po pirolizie w temperaturze 1650°C wskazuje na niedobór
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Rys. 1. Wyniki badañ dyfrakcyjnych XRD dla proszków uzyskanych z uk³adów

a) etanol/polimer siloksanowy, b) tetrametoksysilan, c) heksametylodisiloksan

Fig. 1. XRD patterns of powders prepared from the systems

a) ethanol/poly(dimethylsiloxane), b) tetramethoxysilane, c) hexamethyldisiloxane



okreœlonego nadmiaru pierwiastka C, koniecznego dla zapewnienia na tym etapie przebiegu
karbotermicznej redukcji produktów poœrednich (SiO2 i/lub SiOxCy), tworz¹cych siê z pre-
kursora w pierwszym etapie (Czosnek i in. 2007).

Dyfraktogram c na rysunku 1 przedstawia wyniki badania dla produktu otrzyma-
nego z czystego heksametylodisiloksanu. Pik o najwy¿szej intensywnoœci w zakresie k¹ta
2 theta = 35° odpowiada regularnej odmianie �-SiC o œrednim rozmiarze krystalitów oko³o
32 nm. Ponadto zidentyfikowano tak¿e nieznaczn¹ iloœæ odmiany heksagonalnej �-SiC.
Nie obserwuje siê natomiast w tym uk³adzie dyfrakcji odpowiadaj¹cych uporz¹dkowanej
krystalicznie formy wêgla, jak to mia³o miejsce w przypadku uk³adu etanol/polimer silo-
ksanowy. Jednoczeœnie analiza obecnoœci wolnego wêgla wykaza³a jego zawartoœæ na
poziomie 7,7% wag., co mo¿e wskazywaæ, i¿ pierwiastek C wystêpuje w tym uk³adzie
wpostaci nieuporz¹dkowanej krystalicznie.

Na rysunku 2 przedstawiono wyniki pomiarów termograwimetrycznych TGA prze-
prowadzonych w atmosferze powietrza dla omawianych produktów. W przypadku produktu
otrzymanego z uk³adu etanol/polimer siloksanowy (rys. 2a) mo¿na zaobserwowaæ charakte-
rystyczny, znaczny ubytek masy w zakresie temperatur 600–800°C, który zwi¹zany jest
z utlenianiem siê wolnego wêgla. Powy¿ej temp. 800°C nie obserwuje siê znacz¹cych zmian
masy i dopiero po przekroczeniu temperatury oko³o 1200°C mo¿na zauwa¿yæ nieznaczny
przyrost masy próbki. Taki efekt zwi¹zany jest najpewniej z utlenianiem powierzchni ziaren
SiC do krzemionki w zastosowanych warunkach. Znaczny ubytek masy badanego materia³u
podczas utleniania w temperaturach poni¿ej 800°C koreluje tu z du¿¹ zawartoœci¹ wolnego
wêgla (73,5% wag.). Wyniki przedstawione na rysunku 2b dotycz¹ produktu otrzymanego
z tetrametoksysilanu i wskazuj¹, ¿e materia³ ten charakteryzuje siê doœæ du¿¹ odpornoœci¹
termochemiczn¹ w atmosferze powietrza. W temperaturach poni¿ej 1000°C nie nastêpuj¹
znacz¹ce zmiany masy. Wyniki TGA dla proszku otrzymanego z tetrametoksysilanu, w od-
ró¿nieniu od pozosta³ych produktów, nie pokazuj¹ charakterystycznego ubytku masy w za-
kresie temperatur 600–800°C, zwi¹zanego z utlenianiem w tych warunkach nadmiarowego
wêgla. Nie jest to zaskoczeniem, jeœli uwzglêdniæ wyniki badañ XRD dla tego materia³u oraz
zawartoœæ wolnego wêgla wynosz¹c¹ poni¿ej 1% wag. Badania XRD wykaza³y w tym
materiale obecnoœæ SiC oraz SiO2 w postaci krystobalitu, czyli sk³adników inertnych w tych
warunkach. WyraŸny wzrost masy badanej próbki obserwowany po przekroczeniu tem-
peratury 1000°C zwi¹zany jest z utlenianiem ziaren SiC do SiO2. Jest to zrozumia³e, jeœli
porówna siê masy molowe SiC (40,1) oraz SiO2 (60,1).

Na rysunku 2c przedstawiono wyniki pomiarów termograwimetrycznych dla proszku
otrzymanego z heksametylodisiloksanu. Mo¿na tu zaobserwowaæ pewne podobieñstwa do
poprzednich produktów. W tym przypadku obserwuje siê wyraŸny ubytek masy w zakresie
temperatur oko³o 600–750°C, zwi¹zany z utlenianiem obecnego w tym produkcie wolnego
wêgla, chocia¿ tutaj ubytek masy jest znacznie mniejszy ni¿ w przypadku proszku otrzy-
manego z uk³adu etanol/polimer siloksanowy. Po przekroczeniu temperatury 1000°C, po-
dobnie jak w poprzednich przypadkach, nastêpuje wyraŸny wzrost masy, zwi¹zany z utle-
nianiem SiC do krzemionki.
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Na uwagê zas³uguje porównanie wyników niskotemperaturowego oznaczenia zawartoœci
wolnego wêgla z wynikami analizy termograwimetrycznej. W przypadku uk³adu etanol/poli-
mer zmiana masy próbki zwi¹zana ze skokowym utlenianiem wêgla do temperatury 800°C
metod¹ TGA (rys. 2a) wynosi oko³o 75% wag, podczas gdy zawartoœæ wolnego wêgla ozna-
czona metod¹ utleniania niskotemperaturowego w temperaturze 700°C wynosi 73,5% wag.
Dla proszku otrzymanego z heksametylodisiloksanu analiza termograwimetryczna w za-
kresie zmian masy zwi¹zanych z wyraŸnym utlenianiem do temperatury oko³o 750°C
(rys. 2c) wykaza³a ubytek na poziomie 7,5% wag., zaœ oznaczenie zawartoœci wolnego wêgla
da³o podobny wynik 7,7% wag. Z kolei zawartoœæ wolnego wêgla dla proszku otrzymanego
z tetrametoksysilanu wynosi poni¿ej 1% wag., zaœ analiza termograwimetryczna dla tego
uk³adu (rys. 2b) nie wykaza³a istotnych zmian masy w omawianym zakresie temperatur.
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Rys. 2. Wyniki analizy termograwimetrycznej TGA dla proszków uzyskanych z uk³adów

a) etanol/polimer siloksanowy, b) tetrametoksysilan, c) heksametylodisiloksan

Fig. 2. Thermogravimetric analysis of powders obtained from the systems

a) ethanol/poly(dimethylsiloxane), b) tetramethoxysilane, c) hexamethyldisiloxane



Uwzglêdniaj¹c ró¿ne warunki doœwiadczalne w jakich przeprowadzono analizy, mo¿na
stwierdziæ, ¿e otrzymane wyniki s¹ bardzo bliskie i nadzwyczaj spójne, co œwiadczy o wia-
rygodnoœci i komplementarnoœci obu metod.

Porównuj¹c wyniki z rysunków 2a i 2c mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zmiana masy zwi¹zana
z utlenianiem wêgla w produkcie z heksametylodisiloksanu (rys. 2c) zachodzi w zakresie
nieco ni¿szych temperatur w porównaniu z proszkiem powsta³ym z uk³adu etanol/polimer
siloksanowy (rys. 2a). Nie jest to jedynie efekt wynikaj¹cy z ró¿nic w zawartoœci wolnego
wêgla w obu materia³ach. Wyjaœnienia tego faktu mo¿na upatrywaæ przede wszystkim
w uporz¹dkowaniu struktury krystalicznej pierwiastka C w tych produktach. Materia³ wêglo-
wy charakteryzuj¹cy siê bardziej uporz¹dkowan¹ struktur¹ krystaliczn¹ powinien wyka-
zywaæ wy¿sz¹ odpornoœæ na utlenianie od materia³u s³abo uporz¹dkowanego krystalicznie
lub nie posiadaj¹cego takiego uporz¹dkowania. Wystêpowanie ró¿nic w uporz¹dkowaniu
pierwiastka C w obu produktach potwierdzaj¹ wyniki badañ XRD przedstawione na rysunku
1. Wêgiel zidentyfikowany w proszku z uk³adu etanol/polimer siloksanowy wykazuje pewne
uporz¹dkowanie krystaliczne (piki dyfrakcyjne w zakresie k¹tów 2 theta oko³o 26, 43 i 80°
na rys. 1a), podczas gdy w proszku otrzymanym z hesametylodisiloksanu badania XRD nie
wykaza³y obecnoœci fazy krystalicznej wêgla, pomimo jego obecnoœci potwierdzonej na
podstawie analizy zawartoœci wolnego wêgla. Warto zwróciæ uwagê, ¿e brak dyfrakcji
pochodz¹cych od danej fazy w badanym uk³adzie nie oznacza jej braku w ogóle. W przy-
padku obecnoœci fazy amorficznej lub s³abo uporz¹dkowanej, mo¿e ona byæ poza granicami
wykrywalnoœci metod¹ XRD, lub te¿ pojawiaj¹ siê bardzo szerokie piki o niewielkiej
intensywnoœci w zakresie t³a pomiarowego.

Podsumowanie

W pracy przedstawiono wyniki badañ dyfrakcyjnych XRD i termograwimetrycznych
TGA oraz analiz na zawartoœæ wolnego wêgla dla proszków uzyskanych metod¹ aerozolow¹
z ró¿nych ciek³ych zwi¹zków krzemoorganicznych. Wyniki przedyskutowano w aspekcie
wystêpuj¹cych faz krystalicznych i nadmiarowego wêgla. Badane produkty ró¿ni³y siê
odpornoœci¹ termochemiczn¹ w powietrzu, zale¿nie od zastosowanego do ich syntezy
prekursora krzemoorganicznego. Z punktu widzenia otrzymywania materia³ów kompo-
zytowych C/SiC u¿ycie niektórych prekursorów zawieraj¹cych w swej strukturze wzglêdnie
du¿e iloœci tlenu wymaga w pierwszym etapie generacji proszków dodatkowego Ÿród³a
wêgla, np. wprowadzanego w postaci odpowiedniego rozpuszczalnika organicznego. Do-
datkowy wêgiel jest konieczny dla zapewnienia ca³kowitego przebiegu karbotermicznej
redukcji tlenowych struktur prekursora krzemowego, wiod¹cej do SiC podczas drugiego
etapu pirolizy jak i stanowi nadmiarowy wêgiel w uk³adzie kompozytowym C/SiC.

Pracê wykonano w ramach Badañ Statutowych WPiE AGH, umowa nr 11.11.210.120.
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CEZARY CZOSNEK

NANO-SIC MODIFIED CARBON MATERIALS

K e y w o r d s

Silicon carbide SiC, carbon, aerosol synthesis, composites

A b s t r a c t

In many applications, traditional carbon materials require appropriate modifications to improve their pro-
perties by applying various additives. One way of modification is the introduction of elemental silicon or its
compounds to raw carbon materials and subsequent heat treatment of such composite systems. The synthesized SiC
improves the properties of the resulting C/SiC composite materials.

In this paper, the preparation of C/SiC materials by the two-stage aerosol method is described and their
properties based mainly on the XRD and TGA determinations are discussed.
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Zgazowanie wêgla i synteza paliw silnikowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Zgazowanie, reaktory dyspersyjne, synteza Fischer-Tropsch’a, reaktory Fischer-Tropsch’a

S t r e s z c z e n i e

W referacie omówiono technologie zgazowania wêgla i produkcji paliw silnikowych na drodze syntezy
Fischera-Tropscha. Scharakteryzowano stan rozwoju reaktorów zgazowania wspó³czesnej generacji tzw. reaktory
dyspersyjne, do których wêgiel dostarcza siê w postaci rozdrobnionej poni¿ej 0,2 mm. Reaktory te produkuj¹ gaz
syntezowy bez k³opotliwych wêglowodorów smo³owych, a ponadto charakteryzuj¹ siê du¿a zdolnoœci¹ prze-
robow¹, dochodz¹c¹ jednostkowo do 2500 t wêgla/dobê. Tego typu rozwi¹zania s¹ w szczególnoœci korzystne dla
warunków polskich, gdzie dominuj¹ca jest produkcja mia³u wêglowego. Scharakteryzowano tak¿e stan rozwoju
reaktorów do syntezy paliw silnikowych z gazu ze zgazowania wêgla ze szczególnym uwzglêdnieniem no-
woczesnych rozwi¹zañ katalitycznych reaktorów do syntezy niskotemperaturowej. Przedstawiono zarys koncepcji
technologicznej produkcji paliw p³ynnych w skali przerobu ok. 6 mln ton/rok wêgla dla warunków krajowych.

Wprowadzenie

Nowe technologie, a w szczególnoœci mo¿liwoœæ produkcji paliw p³ynnych, to wielka
szansa dla polskiej gospodarki, tak¿e w sferze zwiêkszenia bezpieczeñstwa zaopatrzenia
kraju w paliwa motorowe. Postêp technologiczny w wytwarzaniu energii elektrycznej i paliw
p³ynnych z paliw kopalnych wydaje siê nieunikniony ze wzglêdu na to, ¿e:

— przewidywane wyczerpanie zasobów gazu ziemnego i ropy, które dodatkowo pod-
legaj¹ silnym wp³ywom koniunktur politycznych,

* Dr in¿., Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, Zabrze.



— wêgiel jest obecnie w skali œwiatowej jedynym surowcem energetycznym, pozwa-
laj¹cym na w miarê stabilne zaspokojenie potrzeb w perspektywie czasowej prze-
kraczaj¹cej 200 lat,

— rosn¹ce w skali œwiata zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹, którego wzrost
szacowany jest na 2–3% w skali roku, spowoduje, ¿e œwiatowe zapotrzebowanie na
energiê elektryczn¹ z nowych elektrowni, wg Miêdzynarodowej Agencji Energii,
przekroczy 4500 GW w roku 2030.

Wed³ug autorów opracowania najprê¿niej rozwijaæ siê bêd¹ technologie, w których
uzyskuje siê jednoczeœnie kilka ró¿nych produktów koñcowych (tzw. poligeneracja), a ich
implementacja przemys³owa mo¿e stanowiæ powa¿ny krok w kierunku zwiêkszenia bez-
pieczeñstwa energetycznego pañstwa, jak równie¿ poprawy sytuacji w sektorze wydobyw-
czym.

1. Charakterystyka technologii zgazowania wêgla

Rosn¹ce zainteresowanie technologiami zgazowania wêgla (Perekh 1982; A Current
Perspective…; Gasification Database…) wynika przede wszystkim z szerokich mo¿liwoœci
ich zastosowania zarówno w energetyce, jak i syntezie chemicznej (Ÿród³o gazu syntezo-
wego/procesowego), a co najwa¿niejsze z mo¿liwoœci podwy¿szenia sprawnoœæ wykorzysta-
nia energii pierwotnej wêgla. Rozwój wspó³czesnych technologii zgazowania ma na celu
przede wszystkim intensyfikacjê procesu wymiany ciep³a i masy. Z tego powodu za rozwo-
jowe uwa¿ane s¹ reaktory fluidalne i przep³ywowe, w których dodatkowo zminimalizowana
jest zawartoœci substancji smo³owych w otrzymanym gazie procesowym.

Technologie zgazowania, ukierunkowane na wytwarzanie gazu do syntezy chemicznej,
maj¹ t¹ zaletê, ¿e mog¹ byæ po³¹czone z parowo-gazowym uk³adem energetycznym tzw.
IGCC (Integrated Coal Gasification Combined Cycle). W rezultacie osi¹ga siê wy¿sz¹
sprawnoœæ wytwarzania energii elektrycznej w porównaniu z elektrowniami opalanymi
py³em wêglowym, obni¿enie emisji gazów cieplarnianych i py³u do atmosfery.

1.1. T y p y r e a k t o r ó w z g a z o w a n i a

Konstrukcje reaktorów zgazowania mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze typy w zale¿-
noœci od struktury przep³ywu paliwa w strefie reakcyjnej (Perekh 1982; A Current
Perspective…; Gasification Database…) (rys. 1):

— reaktory przep³ywowe (entrained flow),
— reaktory ze z³o¿em fluidalnym (fluidised bed),
— reaktory ze z³o¿em sta³ym (moving bed).
Ze wzglêdu na iloœæ wêgla, który nale¿a³oby poddaæ procesowi zgazowania, aby insta-

lacja produkcji paliw p³ynnych z wêgla by³a ekonomicznie uzasadniona, tj. oko³o 6 mln ton
wêgla rocznie, do dalszej analizy przyjêto wêgiel o takich parametrach (wartoœæ opa³owa Qa
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19 600 KJ/kg oraz zawartoœci popio³u 20 %), które zapewniaj¹ jego dostêpnoœæ w ¿¹danych
iloœciach (w kraju). Poni¿ej przedstawiono krótk¹ charakterystykê reaktorów zgazowania
wêgla.

1.1.1. Reaktory dyspersyjne

Do reaktorów dyspersyjnych rozdrobniony wêgiel doprowadzony jest w mieszaninie
z tlenem i par¹ wodn¹. Paliwo mo¿e byæ doprowadzone w stanie suchym (wykorzystuj¹c
azot lub dwutlenek wêgla jako gazy transportuj¹ce) lub w zawiesinie wodnej. Reaktory
pracuj¹ zwykle w temperaturach 1200–1600°C i pod ciœnieniem 2–8 MPa. Krótki czas
przebywania (na poziomie sekund) gazu w uk³adzie reakcyjnym pozwala na osi¹gniêcie
du¿ej wydajnoœci, ale jednoczeœnie wymaga rozdrobnienia podawanego paliwa do wielkoœci
ziarna zasadniczo poni¿ej 0,2 mm. Ze wzglêdu na ma³¹ pojemnoœæ ciepln¹ i krótki czas
przebywania paliwa w reaktorze, szczególnie istotna jest kontrola i precyzyjne utrzy-
mywanie stosunku paliwo/utleniacz w w¹skim przedziale zapewniaj¹cym stabilny p³omieñ
w pobli¿u wylotu iniektora. Reaktory dyspersyjne s¹ najbardziej elastyczne ze wzglêdu na
stosowane paliwo (mo¿liwoœæ stosowania paliw sta³ych i p³ynnych) oraz wysokie tem-
peratury pracy zapewniaj¹ce wysoki stopieñ konwersji wêgla i brak zanieczyszczeñ smo-
listych w wytwarzanym gazie. Do reaktorów tego typu zaliczyæ mo¿na konstrukcje Shell,
GE-Texaco, E-Gas. Ze wzglêdu na jakoœæ wêgla, jak równie¿ wspomniany wy¿ej dyna-
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Rys. 1. Podstawowe typy reaktorów zgazowania wraz z profilem temperatur w reaktorze

Fig. 1. Basic types of gasifiers (moving bed, fluidized bed, entrained flow) and temperature profiles in the

gasifier



miczny rozwój przep³ywowych/dyspersyjnych reaktorów zgazowania w przedstawionym
opracowaniu zdecydowano siê na przyjêcie technologii zgazowania Shell w ramach przed-
stawionej koncepcji wytwarzania paliw silnikowych z wêgla.
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TABELA 1

Charakterystyka podstawowych typów rektorów zgazowania

TABLE 1

Characteristics of the main types of gasifiers

Typ reaktora Z³o¿e sta³e Z³o¿e fluidalne Przep³ywowy

Warunki odbioru popio³u popió³ suchy ¿u¿el popió³ suchy
popió³

aglomerowany
¿u¿el

Charakterystyka paliwa

Rozmiar 6–50 mm 6–50 mm < 6 mm < 6 mm < 0,1 mm

Mo¿liwoœæ stosowania
wêgla koksuj¹cego

tak (wymaga
modyfikacji)

tak mo¿liwe nie tak

Preferowane paliwo

wêgiel
brunatny,
reaktywny

wêgiel
kamienny,
antracyt,
odpady

wêgiel
kamienny,

antracyt, koks
naftowy,
odpady

wêgiel
brunatny,
reaktywny

wêgiel
kamienny,
antracyt,
odpady

wêgiel
brunatny,

wêgiel
kamienny,

antracyt, koks
naftowy,
biomasa,
odpady

wêgiel
brunatny,
reaktywny

wêgiel
kamienny,

antracyt, koks
naftowy

Maksymalna zawartoœæ
popio³u

brak ograniczeñ
< 25%

(preferowany)
brak

ograniczeñ
brak

ograniczeñ
< 25%

(preferowany)

Wymagana wartoœæ
temperatury topnienia

popio³u
> 1200 < 1300 > 1100 > 1100 < 1300

Parametry pracy

Temperatura wylotowa
gazu [�C]

niska
(400–650)

niska
(400–650)

œrednia
(900–1050)

œrednia
(900–1050)

wysoka
(> 1280)

Ciœnienie zgazowania [bar] 30 30 1 1–30 < 50 (801)

Zapotrzebowanie na
utleniacz

niskie niskie œrednie œrednie wysokie

Zapotrzebowanie na parê wysokie niskie œrednie œrednie niskie

Moc jednostkowa [MWth] 10–350 10–350 100–700 20–150 do 700

Cecha charakterystyczna
ciek³e wêglowodory

w surowym gazie
du¿a recyrkulacja karbonizatu

du¿e iloœci
ciep³a

u¿ytecznego w
gazie surowym

G³ówne problemy
techniczne

utylizacja rozdrobnionego
paliwa i ciek³ych
wêglowodorów

konwersja pierwiastka C
ch³odzenie gazu

surowego



2. Synteza Fischera-Tropscha

Odkryta przez Fischer’a i Tropsch’a w latach dwudziestych minionego stulecia synteza
ciek³ych wêglowodorów zapocz¹tkowa³a rozwój technologii otrzymywania wêglowodorów
z mieszaniny gazów CO i H2 (Baseline…; Gasification Plant…; Fischer-Tropsch…; Mo-
rano, Ciferno 2001; Dreszer i in.; Davis 2002; Heidenrich 2005). W trakcie syntezy Fi-
schera-Tropscha (FT) zachodzi wiele reakcji, g³ówne z nich mo¿na opisaæ:

— tworzenia wêglowodorów parafinowych

(2n 1)H nCO C H nH O2 n 2n 2 2� � � �� (1)

— tworzenia olefin

2nH nCO C H nH O2 n 2n 2� � � (2)

— tworzenia alkoholi

2nH nCO C H OH (n 1)H O2 n 2n 1 2� � � �� (3)

— WGS (water gas shift)

CO H O CO H2 2 2� � � (4)

— reakcja Boudouarda

2CO C CO2� � (5)

— osadzanie koksu

H CO C H O2 2� � � (6)

W wyniku tego procesu uzyskuje siê szerokie spektrum produktów w sk³ad, którego
wchodz¹ oprócz olefin i parafin produkty ich utlenienia takie jak alkohole, aldehydy, ketony
i kwasy. Udzia³ poszczególnych zwi¹zków w produkcie zale¿ny jest od ciœnienia i tempe-
ratury procesu, stosunku H2/CO w gazie, oraz rodzaju i sk³adu katalizatora.

Do najczêœciej stosowanych katalizatorów syntezy FT nale¿¹ katalizatory kobaltowe,
niklowe i ¿elazowe. W przypadku syntezy FT prowadzonej na kontakcie kobaltowym wyma-
gany stosunek H2/CO wynosi co najmniej 2. Dla katalizatorów, o dobrych w³aœciwoœciach
katalitycznych w kierunku reakcji Water Gas Shift (WGS), np. ¿elazowe, woda tworz¹ca siê
w reakcjach (1–3) ulega reakcji z CO tworz¹c H2, dlatego te¿ stosunek H2/CO mo¿e byæ
ni¿szy.
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Rozk³ad zwi¹zków organicznych o okreœlonej liczbie atomów wêgla w cz¹steczce jest
szeroki i st¹d du¿y nacisk k³adziony jest na podniesienie selektywnoœci procesu FT do
po¿¹danych produktów: benzyny, paliw dieslowskich, olefin C2-C4 lub alkoholi.

Synteza Fishera-Tropscha prowadzona jest zazwyczaj pod ciœnieniem 0,1–4,0 MPa.
Temperatura syntezy uzale¿niona jest od rodzaju po¿¹danego produktu i mieœci siê w za-
kresie (200–240°C) dla niskotemperaturowej syntezy FT lub (300–350°C) dla wysoko-
temperaturowej syntezy FT. Graniczna temperatura i ciœnienie reakcji s¹ determinowane
poprzez zmiany selektywnoœci oraz szybkoœæ dezaktywacji katalizatora. W³aœciwoœci¹ ki-
netyki FT jest stopniowy wzrost ³añcucha jako efekt polimeryzacji -CH2- na powierzchni
katalizatora, opisany modelem Anderson-Schulz-Flory (ASF) Graficzne rozwi¹zanie mo-
delu ASF przedstawia rysunek 2.

2.1. R e a k t o r y s y n t e z y F i s c h e r a - T r o p s c h a

Rozwój przemys³owych reaktorów syntezy FT wynika przede wszystkim z prób rozwi¹-
zania problemu odprowadzenia ze œrodowiska reakcji znacznych iloœci wydzielaj¹cego siê
ciep³a. Powstaj¹ce lokalnie przegrzania s¹ przyczyn¹ dezaktywacji katalizatora.

Na rysunku 3 przedstawiono uproszczony stan rozwoju przemys³owych reaktorów FT
wraz z rokiem wprowadzenia do pracy w zak³adach SASOL. Pokazano równie¿ rozwój
wydajnoœci tych reaktorów. Rozpatruj¹c syntezê FT nale¿y uwzglêdniæ aktualnie przyjêty
podzia³ na wysokotemperaturow¹ (HTFT) i niskotemperaturow¹ (LTFT) syntezê FT. Ka¿da
z nich posiada charakterystyczne parametry pracy (przede wszystkim temperatura), rodzaj
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Rys. 2. Wykres obliczonej selektywnoœci wêglowodorów o okreœlonej liczbie atomów wêgla w funkcji

prawdopodobieñstwa wzrostu/propagacji ³añcucha �

Fig. 2. Hydrocarbon selectivity as a function of the chain growth probability factor �



katalizatora, rodzaj uzyskiwanego produktu i stosowanego reaktora. Podzia³ reaktorów FT
w zale¿noœci od zastosowania w nisko i wysokotemperaturowej syntezie FT przedstawiono
na rysunkach 4 i 5.

Dla ukierunkowania syntezy na wêglowodory benzynowe korzystnie jest stosowaæ
katalizator ¿elazowy, w wysokiej temperaturze w reaktorze fluidalnym. Z kolei dla ukie-
runkowania syntezy na wêglowodory dieslowskie korzystne jest prowadzenie syntezy w re-
aktorze zawiesinowym z katalizatorem kobaltowym.
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Rys. 4. Reaktory stosowane w wysokotemperaturowej syntezie FT

Fig. 4. Reactors applied for high temperature FT synthesis

Rys. 3. Rozwój przemys³owych rektorów syntezy Fischera-Tropscha (Heidenrich 2005)

Fig. 3. The development of FT reactors (Heidenrich 2005)



Katalizatory kobaltowe stosowany s¹ w niskich temperaturach, poniewa¿ wraz z pod-
wy¿szaniem temperatury powoduj¹ one intensywny wzrost produkcji metanu. Niskie tem-
peratury prowadz¹ do syntezy wysokomolekularnych liniowych wêglowodorów (wosków)
natomiast w wy¿szych temperaturach otrzymywane s¹ g³ównie wêglowodory benzynowe
i olefiny.

Uzyskane na drodze syntezy FT produkty ciek³e poddawane s¹ procesom uszlachetniania
polegaj¹cym g³ównie na ich rozdzieleniu (destylacji) oraz hydrokrakingu i hydroizomery-
zacji.

Reaktory ze z³o¿em zawiesinowym oraz fluidalnym uznawane s¹ za najbardziej obie-
cuj¹ce rozwi¹zania i na nich bêd¹ siê opieraæ przysz³e technologie produkcji paliw p³ynnych
z gazu syntezowego.

3. Aspekty technologiczne produkcji paliw p³ynnych z wêgla dla warunków

polskich

Podstawowe rozwi¹zanie technologiczne instalacji produkcyjnej sk³ada siê z nastê-
puj¹cych procesów:

— wytwarzanie gazu syntezowego poprzez zgazowanie wêgla,
— synteza paliw p³ynnych metod¹ Fischera-Tropscha.
W trakcie precyzowania za³o¿eñ do koncepcji technologicznej produkcji paliw silni-

kowych z wêgla uwzglêdniono realia krajowe, warunkuj¹ce wybór rodzaj zastosowanego
reaktora zgazowania. Jeœli dostêpnym surowcem jest wêgiel, a dok³adniej mia³ wêglowy,
jego zgazowanie prowadzone jest w wysokiej temperaturze w obecnoœci tlenu i pary wodnej
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Rys. 5. Reaktory stosowane w niskotemperaturowej syntezie FT

Fig. 5. Reactors applied for high temperature FT synthesis



w reaktorach przep³ywowych, np. Shell i Texaco. Wytworzony gaz nie zawiera produktów
wêglowodorowych (smolistych) zanieczyszczony jest jednak py³em oraz zwi¹zkami siarki
i azotu w formie zredukowanej (H2S, COS, CS2, NH3, HCN), wymaga zatem zastosowania
ca³ego uk³adu oczyszczania. Gaz procesowy ze zgazowania wêgla charakteryzuje siê nieko-
rzystnym stosunkiem H2/CO, musi byæ w zwi¹zku z tym poddany nie tylko oczyszczaniu dla
usuniêcia zanieczyszczeñ ale tak¿e procesowi korygowania sk³adu (stosunku H2/CO). Wy-
magany stosunek H2/CO uzyskuje siê na drodze reformingu z par¹ wodn¹. Uzyskany t¹
drog¹ gaz syntezowy kieruje siê do reaktora syntezy. Niekorzystny stosunek H2/CO mo¿e
dodatkowo zostaæ zniwelowany poprzez zastosowanie reaktora zawiesinowego z kataliza-
torem ¿elazowym.

Proces syntezy Fischera-Tropscha obejmuje oprócz uk³adu syntezy w reaktorze zawie-
sinowym równie¿ uk³ad usuwania CO2; uk³ad sprê¿ania i odwadniania nieprzereagowanego
gazu syntezowego, uk³ad separacji wêglowodorów, uk³ad odzysku wodoru oraz autoter-
micznego reformingu gazu recyrkulowanego do reaktora. Schematycznie proces syntezy
Fischera-Tropscha pokazano na rysunku 6.

Uzyskane w wyniku prowadzonego procesu wêglowodory mo¿na podzieliæ na cztery
frakcje: frakcja LPG, benzynowa, dieslowska oraz ciê¿kie wêglowodory parafinowe. Podda-
ne dalszym procesom uszlachetniani w zak³adach petrochemicznych wykazuj¹ w³aœciwoœci
porównywalne z produktami otrzymywanymi z ropy naftowej. Za³o¿ono, ¿e powy¿sze
procesy i operacje technologiczne bêd¹ siê odbywa³y w specjalistycznych zak³adach, prze-
twarzaj¹cych ropê naftow¹ do paliw silnikowych.

Dla przyjêtych rozwi¹zañ technologicznych (instalacja sk³ada siê z kilku podstawowych
wêz³ów technologicznych, najwa¿niejsze z nich to: tlenownia, wêze³ przygotowania wêgla,
zgazowanie SHELL, usuwania sk³adników kwaœnych – Selexol, odzysk siarki – instalacja
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Rys. 6. Ideowy schemat blokowy procesu syntezy Fischera-Tropscha (Baseline…)

Fig. 6. Simplified block diagram of Fischer-Tropsch synthesis (Baseline…)



CLAUS-SCOT, syntezy FT, usuwania CO2, wydzielania wêglowodorów i autotermicznego
reformingu) dokonano obliczeñ bilansowych z wykorzystaniem symulatora procesowego
ChemCAD v.5.6.1

Przeprowadzone obliczenia pozwoli³y okreœliæ zapotrzebowanie/zu¿ycie wêgla na tonê
ciek³ych produktów FT, które wynosi oko³o 4,7 tony wêgla w stanie roboczym lub 3,1 tony
wêgla w stanie suchym bezpopio³owym (analiza techniczna zastosowanego wêgla – tabe-
la 2). Wyniki obliczeñ procesowych mog¹ stanowiæ podstawê do wykonania wielowa-
riantowej analizy ekonomicznej podjêtego zagadnienia.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e skala op³acalnego gospodarczo zak³adu przemys³owego
paliw silnikowych odpowiada iloœci oko³o 6 mln ton przerobu wêgla. Wynika to z ob-
szernych studiów literaturowych technologii zgazowania wêgla i syntezy wêglowodorów
ciek³ych z gazu syntezowego ze zgazowania.

Podsumowanie

O przydatnoœci gospodarczej syntezy Fischera-Tropscha, jako jednej z metod produkcji
paliw silnikowych z wêgla, zadecydowaæ powinny dalsze, intensywne prace doœwiadczalne
i analityczne (wielowariantowe analizy ekonomiczne), zainteresowanie firm komercyjnych
oraz systemowe rozwi¹zania strategiczne, wynikaj¹ce z planów rozwojowych Polski.
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TABELA 2

Zestawienie przyjêtych w analizie technicznej w³aœciwoœci wêgla do zgazowania.

TABLE 2

The technical analysis of coal for gasification

Klasa zbytu 19

Qa [kJ/kg] 19 600

Ar [%] 20,15

Sd [%] 0,87
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Vdaf [%] 33,09
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COAL GASIFICATION AND LIQUID FUELS SYNTHESIS

K e y w o r d s

Gasfication, entrained flow gasifiers, Fischer-Tropsch synthesis, Fischer-Tropsch reactors

A b s t r a c t

The paper presents the technologies for liquid fuels production based on coal gasification and Fischer-Tropsch
synthesis. The presented technology was considered for the liquid fuel production in Polish conditions such as
technology of coal gasification and the properties of coal. The state-of-the-art for coal gasification based liquid fuel
production technology development was characterized. The outline of the process concept for liquid fuels
production plant of 6 million tons of coal/a consumption for Polish conditions was presented and discussed. It was
taken under the attention new generations of reactors of gasification so-called entrained bed reactors to which coal
is grinded below 0.2 mm. These reactors do not produce gas containing troublesome tar, and besides a throughput
is twice as large as existing fixed bed gasifiers achieving up to 2500 t of coal/day throughput. This type of design is
particularly profitable for Polish conditions, where prevailing is the production of coal-fines. In this work, the
technological concept of production of liquid fuels in the scale of 6 million tone coal/year was evaluated.
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Mo¿liwoœci poprawy akceptowalnoœci wêgla jako noœnika energii

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel, bezpieczeñstwo energetyczne, zrównowa¿ony rozwój, czyste technologie wêglowe

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono rolê wêgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych œwiata, wskazuj¹c,
¿e w zwi¹zku z du¿ymi zasobami oraz ich w miarê równomiernym roz³o¿eniem mo¿e w dalszym ci¹gu stanowiæ
wa¿ne Ÿród³o energii, zw³aszcza w krajach rozwijaj¹cych siê. Istniej¹ca dostêpnoœæ techniczna i ekonomiczna
wêgla sprzyja jego rozwojowi, zaœ przeszkod¹ staje siê brak akceptowalnoœci wêgla, postrzeganego jako surowiec,
którego u¿ytkowanie zagra¿a œrodowisku. W artykule przedstawiono rozwój technologii czystego wêgla. Rozwój
czystych technologii spalania wêgla z jednej strony, jak równie¿ rozwój nowoczesnych technologii wykorzystania
wêgla jako surowca chemicznego jest szans¹ dla wykorzystania energii zawartej w wêglu w sposób najefek-
tywniejszy i niezagra¿aj¹cy œrodowisku przyrodniczemu. W artykule przedstawiono równie¿ zamierzenia Unii
Europejskiej w zakresie bezpiecznego zaopatrzenia Europy w energiê oraz wymieniono projekty zmierzaj¹ce do
zeroemisyjnego u¿ytkowania wêgla.

Wprowadzenie

Rozwój technologiczny w ubieg³ym wieku przyczyni³ siê do poprawy warunków ¿ycia
ludnoœci. Rozwój ten nierozerwalnie jest zwi¹zany z popytem na energiê. Œwiat zafas-
cynowany by³ kolejno: rop¹ naftow¹, energi¹ j¹drow¹, gazem, a obecnie odnawialnymi
Ÿród³ami energii. Wêgiel natomiast pozostawa³ zawsze w tle, spe³niaj¹c istotn¹ rolê w za-
pewnieniu bezpieczeñstwa dostaw i stabilizacji cen.

** Dr in¿., *** Prof. dr hab. in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków.
** Prof. dr hab. in¿., Wydzia³ Paliw i Energii AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

PAN, Kraków.



W skali œwiata paliwa kopalne (wêgiel, ropa i gaz) zapewniaj¹ 80% popytu na pierwot-
ne noœniki energii. Strukturê pierwotnych noœników energii w 2004 r. przedstawiono na
rysunku 1.

Niestabilnoœæ cen i niepewnoœæ dostaw s¹ aktualnie dominuj¹cymi cechami sytuacji na
miêdzynarodowych rynkach ropy i gazu. Wysoki udzia³ tych paliw w zaspokajaniu potrzeb
energetycznych jest powodem niepokojów w wielu krajach, miêdzy innymi w Unii Euro-
pejskiej. W tej sytuacji wêgiel mo¿e byæ ogniwem stabilizuj¹cym bezpieczeñstwo energe-
tyczne. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za tak¹ opcj¹ jest przyœpieszenie tempa
wyczerpywania odkrytych zasobów paliw wêglowodorowych, spowodowane wzrostem
zapotrzebowania wynikaj¹cego z dynamicznego rozwoju takich potêg regionalnych jak
Chiny, Indie czy Brazylia.

W zwi¹zku z tym ju¿ obserwuje siê, a zjawisko bêdzie siê nasilaæ, powrót do szerokiego
wykorzystania wêgla, którego zasoby s¹ olbrzymie i w przeciwieñstwie do zasobów wêglo-
wodorów ciek³ych i gazowych s¹ równomiernie roz³o¿one w ró¿nych regionach geo-
graficznych œwiata (w oko³o 75 krajach).

Obecnie wêgiel jest paliwem najtañszym z paliw kopalnych ze wzglêdu, miêdzy innymi,
na du¿e udokumentowane zasoby (Brendow 2004, 2005; Borkowski 2004; Gawlik, Soliñski
2004; Soliñski 2004; Sablik, red. 2004; Dubiñski, Turek, Wachowicz 2005; Gawlik 2005;
Klank 2005; Probierz, Gabzdyl, Borówka 2005; Mokrzycki 2006; Tajduœ, Dubiñski, Rogut
2007; Œci¹¿ko 2007; Chmielniak 2007). Problemem, który coraz czêœciej jest podnoszony
i stanowi przeszkodê w rozwoju u¿ytkowania tego surowca jest negatywne oddzia³ywanie na
œrodowisko przyrodnicze procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a.
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Fig. 1. The structure of primary energy sources in the world in 2004



1. Zasoby i produkcja wêgla kamiennego

Œwiatowe zasoby przemys³owe wêgla w 2006 roku wynosi³y oko³o 910 mld ton, z tego
oko³o 479 mld ton stanowi³y zasoby wêgla kamiennego (oko³o 53%), a ponad 430 mld ton
zasoby wêgla brunatnego (oko³o 47%) (BP 2007). Zasoby wêgla wystêpuj¹ce w poszcze-
gólnych regionach geograficznych œwiata maj¹ zró¿nicowan¹ wielkoœæ, jak równie¿ ró¿ny
stopieñ rozpoznania. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ocena wielkoœci i struktury zasobów wêgla zale¿y
od przyjêtych kryteriów, które z kolei zale¿¹ od stanu i postêpu nauki, techniki, technologii,
jak równie¿ zapotrzebowania na ten noœnik (popyt, poda¿, substytucja).

G³ównych producentów wêgla kamiennego w latach 2004–2006 przedstawiono w ta-
beli 1.

Polska, z produkcj¹ w wysokoœci 95 mln ton w roku 2006 jest ósmym œwiatowym
producentem wêgla. Œwiatowa produkcja wêgla wykazuje wyraŸn¹ tendencjê wzrostow¹,
a imponuj¹cy poziom i roczny wzrost produkcji w Chinach ma znacz¹cy wp³yw na trend
œwiatowy. Wœród dziesiêciu najwiêkszych producentów, tylko w RPA poziom produkcji
pozostaje na ustabilizowanych poziomie, w Polsce obni¿a siê; pozostali producenci roz-
wijaj¹ produkcjê.

Eksploatowane obecnie w kraju z³o¿a wêgla kamiennego wystêpuj¹ w Zag³êbiu Górnoœl¹s-
kim i Zag³êbiu Lubelskim. Zasoby bilansowe z³ó¿ wêgla kamiennego wynosz¹ 43,3 mld ton
(stan na 31.12. 2005 r.), z tego ponad 11,4 mld ton to zasoby wêgli koksowych (ponad 26%).
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TABELA 1

G³ówni producenci wêgla kamiennego [mln ton]

TABLE 1

Main coal producers [million tones]

Kraj
Rok

2004 2005 2006

Chiny 1 956,0 2 158,9 2 481,5

USA 943,3 962,4 989,5

Indie 382,0 403,0 427,1

Australia 285,9 304,9 309,4

Republika P³d. Afryki 242,8 245,0 244,4

Rosja 189,8 202,9 233,2

Indonezja 132,4 152,2 169,0

Polska 101,2 97,9 95,2

Kazachstan 83,1 82,8 91,5

Kolumbia 54,2 59,1 63,7

Razem Œwiat 4 633,8 4 934,0 5 363,8

�ród³o: IEA 2007



W z³o¿ach zagospodarowanych zasoby bilansowe wynosz¹ 15,7 mld ton, z czego 6,4 mld ton
to zasoby przemys³owe; zasoby operatywne, a wiêc takie, które s¹ mo¿liwe do wybrania
przy obecnym poziomie techniki (istniej¹ce systemy eksploatacyjne) wynosz¹ 3,8 mld ton
(Bilans zasobów 2006; Karbownik 2007; Gawlik, Grudziñski 2007).

Przy obecnym poziomie wydobycia wêgla 90–100 mln ton rocznie, zapewnia to wy-
starczalnoœæ na oko³o 40 lat, ale dla zapewnienia stabilnego poziomu eksploatacji niezbêdne
jest udostêpnienie nowych partii z³ó¿ w kopalniach czynnych.

2. Wêgiel a zrównowa¿ony rozwój energetyczny

Zrównowa¿ony rozwój energetyczny jest oceniany poprzez kryteria (WEC 2000):
— dostêpnoœci technicznej; energia o okreœlonych parametrach jakoœciowych dosto-

sowanych do potrzeb odbiorców,
— dostêpnoœci ekonomicznej; przedsiêwziêcie musi byæ rentowne w celu zapewnienia

dalszego rozwoju,
— akceptowalnoœci przez spo³eczeñstwo.
W przypadku wêgla mo¿emy mówiæ o dostêpnoœci technicznej – wêgiel jest surowcem,

dla którego technologie eksploatacji oraz technologie u¿ytkowania s¹ powszechnie dos-
têpne. Jakoœæ tego dostêpu zale¿y od zamo¿noœci danego kraju, sytuacji politycznej oraz
uwarunkowañ ekonomicznych. Jednak¿e w zwi¹zku z tym, ¿e wêgiel wystêpuje w wielu
regionach œwiata, bêdzie produkowany i u¿ytkowany, zw³aszcza przez kraje rozwijaj¹ce siê.
Natomiast produkcja wêgla w krajach europejskich bêdzie siê zmniejszaæ z powodu zbyt
wysokich kosztów jego pozyskania z kopalñ g³êbinowych.

Ponadto trzeba zdawaæ sobie sprawê, ¿e popyt na wêgiel bêdzie siê z up³ywem czasu
zmieniaæ siê i przesuwaæ w kierunku od pañstw uprzemys³owionych do pañstw rozwija-
j¹cych siê (przejœcie przez fazê industrializacji). Tendencje te bêd¹ siê nasilaæ w warunkach
wystêpowania ograniczeñ w spalaniu wêgla w krajach wysokouprzemys³owionych z powo-
dów ekologicznych. Tak wiêc przemys³ wêglowy bêdzie siê charakteryzowa³ coraz bardziej
globalnym charakterem (Brendow 2004, 2005; Borkowski 2004; Janssens, Cosack 2004;
Soliñski 2004; Gawlik 2005).

Dlatego te¿ istotnym zagadnieniem jest d¹¿enie do zwiêkszenia efektywnoœci wyko-
rzystania energii. O efektywnoœci energetycznej decyduje bardzo wiele czynników, po-
cz¹wszy od struktury pierwotnych noœników i struktury gospodarki, poprzez technologie
i materia³och³onnoœæ produkcji, a koñcz¹c na organizacji pracy i nawykach spo³eczeñstwa
do oszczêdzania energii. Efektywnoœæ energetyczna jest okreœlona produktywnoœci¹ energii
oraz energoch³onnoœci¹ Produktu Krajowego Brutto.

Zwiêkszenie produktywnoœci energii z równoczesnym ograniczeniem energoch³onnoœci
PKB ma istotne znaczenie dla (Ney 2004) zmniejszenia zanieczyszczenia œrodowiska przy-
rodniczego (ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery) oraz jest wa¿ne dla
zachowania surowców dla przysz³ych pokoleñ.
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Miêdzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA 2002) oraz Unia Europejska (WETO
2003) przewiduj¹, ¿e œwiatowy poziom PKB na mieszkañca bêdzie przyrastaæ o oko³o 2%
rocznie do 2030 roku. W przypadku gdy wzrost dochodów ludnoœci bêdzie wy¿szy od
wzrostu cen energii, to nale¿y siê spodziewaæ, ¿e 2 mld osób w 2030 roku mo¿e skorzystaæ
z energii elektrycznej, z czego zdecydowana wiêkszoœæ wyprodukowana bêdzie z wêgla.
Dalszy postêp bêdzie konieczny, gdy¿ trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e w 2030 roku w dalszym
ci¹gu oko³o 1 mld osób bêdzie ¿yæ w warunkach ubóstwa energetycznego (IEA 2002;
WETO 2003).

Wêgiel jest generalnie dostêpny ekonomiczne. Wydobycie wêgla kamiennego jest mniej
kapita³och³onne ni¿ wydobycie ropy naftowej czy gazu ziemnego. Wydobycie 1 tony wêgla
w przeliczeniu na toe (tona oleju ekwiwalentnego) wynosi oko³o 5 USD, ropy naftowej –
22 USD, natomiast gazu ziemnego a¿ 25 USD (Brendow K., 2005).

Dlatego nale¿y spodziewaæ siê intensyfikacji inwestowania w górnictwo wêglowe
w wielu rejonach œwiata (poza Europ¹). Szacunki Miedzynarodowej Agencji Energii
(IEA 2004) podaj¹, ¿e ³¹czna wartoœæ inwestycji w górnictwo wêglowe, urz¹dzenia portowe
i transportowe w latach 2001–2030 wyniesie oko³o 398 mld USD, natomiast w samo
górnictwo 351 mld USD. Nak³ady te umo¿liwi³yby wzrost œwiatowej produkcji wêgla z
4595 mln ton w 2000 roku do 6954 mln ton w 2030 roku.

Najwiêksze problemy z zaliczeniem wêgla do liderów zrównowa¿onego rozwoju energe-
tycznego polegaj¹ na braku akceptowalnoœci wêgla. Wêgiel uwa¿any jest bowiem za paliwo
„brudne” – powoduj¹ce du¿e zanieczyszczenie œrodowiska. Taki pogl¹d jest powodem
niechêci bogatych gospodarek do jego tradycyjnego u¿ytkowania.

Opracowano wiele efektywnych metod usuwania z wêgla substancji zanieczyszcza-
j¹cych œrodowisko, g³ównie zwi¹zków siarki i azotu oraz py³ów. Obecnie jednym z wa¿-
niejszych problemów, na który k³adzie siê nacisk, jest redukcja CO2 powstaj¹cego w trakcie
spalania wêgla a odpowiedzialnego za efekt cieplarniany.

3. Rozwój czystych technologii wêglowych

Wiêksza czystoœæ wêgla oraz czyste technologie spalania paliw kopalnych wydaj¹ siê byæ
uzasadnionymi ekonomicznie dla œwiata, gdy¿ oferuj¹ rozwi¹zanie istotnych problemów
zwi¹zanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zapewnieniem globalnej dos-
têpnoœci energii. Nowe technologie, nakierowane na bardziej przyjazne œrodowisku u¿ytko-
wanie wêgla, maj¹ jednoczeœnie ogromne znaczenie dla samego wêgla i jego przysz³ego
rozwoju – prowadz¹ bowiem do wzrostu akceptowalnoœci tego surowca.

Podstawowymi procesami u¿ytkowania wêgla s¹:
— spalanie (energia cieplna, energia elektryczna),
— odgazowanie (piroliza); otrzymuje siê karbonizat (koks, pó³koks), ciek³e pro-

dukty wêglowodorowe (smo³a, prasmo³a, benzol, benzyna), gaz (koksowniczy,
wytlewny),
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— zgazowanie (gaz opa³owy, gazy syntetyczne, substytut gazu ziemnego SNG (Syn-

thetic Natural Gas)),
— uwodornienie (paliwa p³ynne).
Analiza struktury œwiatowego zu¿ycia wêgla kamiennego w wymienionych powy¿ej

kierunkach u¿ytkowania, wskazuje na dominacjê, bo a¿ 86% udzia³ procesów spalania, 13%
udzia³ odgazowania i tylko oko³o 1% udzia³ procesu zagazowania (Karcz, Œci¹¿ko 2006).
Uwodornienie wêgla to kierunek, który mo¿e siê rozwin¹æ w przysz³oœci.

Podstawowym kierunkiem rozwoju czystych technologii wêglowych i rowijaj¹cym siê
najwczeœniej s¹ procesy spalania. Pod pojêciem „technologie czystego wêgla” nale¿y rozu-
mieæ procesy i technologie prowadz¹ce do zmniejszenia negatywnego wp³ywu wêgla na
etapach (Sablik, red., 2004):

— przed spalaniem (procesy wzbogacania wêgla),
— w trakcie spalania (nowoczesne technologie spalania: spalanie py³u wêglowego,

spalanie w z³o¿u fluidalnym, spalanie w cyklu kombinowanym ze zgazowaniem,
technologie nadkrytyczne i ultranadkrytyczne),

— po spalaniu (technologie redukcji emisji: odpylanie, odsiarczanie, ograniczenie
emisji dwutlenku wêgla).

Prace nad technologiami czystego wêgla prowadzone s¹ od wielu lat w USA (program
Clean Coal), a ostatnio tak¿e w Unii Europejskiej. Tworzenie i implementacja zaawanso-
wanych technologii wêglowo-energetycznych i wêglowo-chemicznych, a przede wszystkim
wysokosprawnych, niskoemisyjnych i „czystych” technologii wykorzystania wêgla, ukie-
runkowanych na maksymalne wykorzystanie energii chemicznej tego paliwa jest procesem
¿mudnym, wieloletnim i wymagaj¹cym zintegrowanego dzia³ania górnictwa, energetyki
i chemii (Œci¹¿ko, Tramer 2005; Czaplicka-Kolarz, Pyka 2007). Wymaga to równie¿ reali-
zacji wielu programów rozwojowych, kluczowych dla przysz³oœci roli wêgla, wsparcia przez
oœrodki decyzyjne, szerokiego wspó³dzia³ania instytutów naukowych, uczelni i instytutów
bran¿owych, wsparcia przez w³adze regionalne, jak równie¿ wsparcia przez koncerny
naftowe i gazowe.

3.1. S p a l a n i e

Wiêcej ni¿ po³owa pozyskanego wêgla (kamiennego i brunatnego) przeznaczona jest do
produkcji energii elektrycznej (wêgla kamiennego oko³o 34%).

W wielu krajach produkcja energii elektrycznej jest œciœle uzale¿niona od pozyskania
wêgla. Do takich krajów nale¿¹ (dane za 2004 r.),% (WCI 2006): Polska – 97,4%, RPA –
92,2%, Chiny – 77,5%, Australia – 76,9%, Indie – 70,1%, Kazachstan – 69,9%, Czechy –
61,8%, Grecja – 60,4%, Dania – 55,1%, Niemcy – 52,2%.

Obecnie stosuje siê (w wiêkszym lub mniejszym zakresie) kilka technologii energe-
tycznego wykorzystania wêgla, od najprostszych po technologicznie zaawansowane wy-
sokosprawne technologie „czystego” spalania (Sablik, red., 2004):

— blok energetyczny kocio³ – turbina na parametry podkrytyczne 17,0 MPa/540°C,
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— blok energetyczny kocio³ – turbina na parametry nadkrytyczne 24,6 MPa/565°C,
— blok energetyczny kocio³ – turbina na parametry ultranadkrytyczne 31,6 MPa/595°C,
— atmosferyczny kocio³ fluidalny ze z³o¿em cyrkulacyjnym,
— blok gazowo-parowy PFBC (Preasurized Fluidized Bed Combustion), sprawnoœæ

bloku 47%,
— blok gazowo-hybrydowy z reaktorem transportuj¹cym, sprawnoœæ bloku 49,7%.
Œrednia œwiatowa sprawnoœæ wytwarzania energii elektrycznej z wêgla wynosi w elek-

trowniach oko³o 32%, wobec maksymalnego poziomu 42–45% przy zastosowaniu naj-
nowoczeœniejszych dostêpnych na skalê przemys³ow¹ technologii. Zaawansowane czyste
technologie umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie sprawnoœci w granicach 50–55% (Benesch, Günther,
Schiffer 2004). Szacuje siê, ¿e do 2030 roku ponad 72% elektrowni opalanych wêglem na
œwiecie bêdzie korzystaæ z zaawansowanych technologii o sprawnoœci 49–50%.

Obecnie sprawnoœæ przep³ywowego spalania py³u wêglowego w du¿ych jednostkach
wynosi 45%, z mo¿liwoœci¹ wzrostu do 48%. Technologia ta utrzyma siê do 2020 roku.

Spalanie fluidyzacyjne jest stosowane bardziej do mniejszych jednostek spalaj¹cych
wêgiel o du¿ej zawartoœci popio³u. Sprawnoœæ wynosi oko³o 40%, z mo¿liwoœci¹ zwiêk-
szenia do 44%.

Typowa elektrownia cieplna na wêgiel kamienny o sprawnoœci wytwarzania 35% emituje
843g CO2 na 1 kW·h wytworzonej energii elektrycznej. Natomiast wprowadzenie nowo-
czesnego, zaawansowanego bloku na parametry nadkrytyczne ASC (Advanced Supercri-

tical) o sprawnoœci rzêdu 46% powoduje emisjê 720 g CO2/kW·h, a wiêc redukcjê emisji
23,6% w stosunku do bloku o sprawnoœci 35% (Spalding 2005).

Na uwagê zas³uguj¹ zintegrowane uk³ady gazowo-parowe IGCC – (Integrated Gasifi-

cation Combined Cycle), gdy¿ posiadaj¹ wysok¹ sprawnoœæ termodynamiczn¹ przemiany
wêgla na energiê elektryczn¹ oraz charakteryzuj¹ siê nisk¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do œro-
dowiska. Sprawnoœæ energetyczna tej technologii przy wykorzystaniu wêgla o niskiej
jakoœci wynosi oko³o 45%, natomiast przy wêglach o wysokiej jakoœci sprawnoœæ mo¿e
osi¹gaæ poziom nawet 50%.

Trzeba podkreœliæ, ¿e w ramach rozwoju zeroemisyjnych elektrowni wêglowych wy-
stêpuje szeroki program implementacji technologii IGCC. Jednak powa¿nym ograniczeniem
jej rozwoju s¹ znaczne koszty usuwania CO2 z produktów zgazowania, jeœli proces jest
prowadzony w strumieniu powietrza. Je¿eli do zgazowania wêgla wykorzystuje siê czysty
tlen, to w procesach OXY-fuels problem separacji CO2 nie wystêpuje, gdy¿ koñcowym
produktem procesu jest czysty CO2.

3.2. O d g a z o w a n i e

Drugim kierunkiem, jeœli chodzi o praktyczne u¿ytkowania wêgla, jest proces od-
gazowania (karbonizacji), który prowadzony jest w wysokich temperaturach i bez do-
stêpu tlenu. Jeœli proces odgazowania przeprowadzany jest w temperaturach 500–700°C,
to wówczas nosi nazwê wytlewania, a otrzymany karobinizat – pó³koks, natomiast
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prowadzony w temperaturze oko³o 1000°C nosi nazwê koksowania, a otrzymany karo-
binizat to koks.

Karbonizaty te wykorzystywane s¹ przede wszystkim w hutnictwie, gdzie pe³ni¹
rolê reduktorów, nawêglaczy i paliwa. Natomiast powstaj¹ce w procesie odgazowania
produkty uboczne: gaz i produkty p³ynne wykorzystywane s¹ jako paliwo lub jako su-
rowiec chemiczny.

Technologie odgazowania wêgla nie zmieniaj¹ siê generalnie. W nowych bateriach
koksowniczych k³adzie siê nacisk na zastosowanie zabezpieczeñ przed emisj¹ szkodliwych
substancji do atmosfery. Rozwija siê równie¿ baterie, gdzie powstaj¹cy gaz koksowniczy nie
jest poddawany przeróbce chemicznej, ale staje siê paliwem do produkcji energii elek-
trycznej i ciep³a (Karcz 2007).

3.3. Z g a z o w a n i e

Podstaw¹ zaawansowanych technologii wykorzystania wêgla jest zgazowanie, które
obecnie jest stosowane w chemii, natomiast na skalê demonstracyjn¹ w energetyce. Aktu-
alnie d¹¿y siê do maksymalizacji ogólnej sprawnoœci przetwarzania energii pierwotnej,
dlatego te¿ te dwa kierunki s¹ czêsto integrowane, tak ¿e obok energii elektrycznej wy-
twarzane s¹ równie¿ produkty chemiczne, g³ównie paliwa p³ynne, metanol i wodór.

— Zgazowanie charakteryzuje siê szeregiem przemian termicznych i chemicznych,
które zachodz¹ w podwy¿szonej temperaturze pomiêdzy substancj¹ organiczn¹
wêgla i czynnikami zgazowuj¹cymi, którymi najczêœciej s¹ tlen i para wodna.
Zgazowanie przeprowadza siê w reaktorach zgazowuj¹cych, które mo¿na podzieliæ
na trzy (Dubiñski i in. 2007; Paw³aszek, Œci¹¿ko 2007, 2007a; Chmielniak, Œci¹¿ko
2007) grupy:

— reaktory dyspersyjne (entrained flow),
— reaktory ze z³o¿em fluidalnym (fluidised bed),
— reaktory ze z³o¿em sta³ym (moving bed).
Zgazowanie w reaktorze dyspersyjnym polega na podawaniu drobno zmielonego wêgla

poni¿ej 0,2 mm (w stanie suchym lub jako zawiesinê wêglowo-wodn¹) w mieszaninie
z tlenem i par¹ wodn¹ do reaktora pracuj¹cego w temperaturach 1200–1600°C i pod
ciœnieniem 2–8 MPa. Krótki czas przebywania materia³u w uk³adzie reakcyjnym umo¿liwia
osi¹gniêcie du¿ych wydajnoœci oraz zapewnienie wysokiego stopnia konwersji wêgla (wy-
soka temperatura), jak równie¿ brak zanieczyszczeñ smolistych w wytwarzanym gazie.
Przyk³adem mog¹ byæ obecnie stosowane technologie: Shell, GE-Texaco, E-Gas (Destec
Dow), Prenflo, GSP.

Zgazowanie w z³o¿u fluidalnym, które mo¿e byæ tworzone przez karbonizat, sorbent, czy
popió³, polega na podawaniu wêgla o uziarnieniu 0,5–5,0 mm do strumienia czynnika
zgazowuj¹cego. Odpowiednio dobrana prêdkoœæ przep³ywu gazu umo¿liwia fluidyzacjê
z³o¿a. Czas przebywania paliwa w reaktorze wynosi od 10 do 100 sekund w temperaturach
poni¿ej miêkniêcia popio³u, a wiêc 850–1050°C. Fluidyzacja zapewnia doskona³y kontakt
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fazy sta³ej i gazowej, ale zbyt niskie temperatury zgazowania s¹ powodem niskiego stopnia
konwersji pierwiastka C i tym samym niskiej sprawnoœci.

Przyk³adem mog¹ byæ generatory Winklera (HTW – High Temperature Winkler), U – gas,
KRW (Kelloge Rust and Westinhouse).

Zgazowanie ze z³o¿em sta³ym jest najprostsz¹ technologi¹ zgazowania wêgla o uziar-
nieniu 5–80 mm. Czas przebywania paliwa w z³o¿u jest stosunkowo d³ugi i wynosi od 15
do 60 minut dla reaktorów tlenowych ciœnieniowych (ciœnienie 3,5 MPa), natomiast dla
niskociœnieniowych powietrznych – kilka godzin. Czynnik zgazowuj¹cy podaje siê w prze-
ciwpr¹dzie. Niskie temperatury w górnej czêœci reaktora nie powoduj¹ rozk³adu miêdzy
innymi smó³, fenoli czy niskowrz¹cych wêglowodorów otrzymanych w strefie pirolizy
i substancje te s¹ transportowane z gazem opuszczaj¹cym reaktor. Przyk³adem mo¿e byæ
technologia Lurgi z suchym odbiorem popio³u, wzglêdnie BGL (British Gas Lurgi).

Obecnie w energetyce wykorzystywane s¹ nastêpuj¹ce technologie zgazowania:
— technologia SHELL; zastosowanie: El Buggenum (Holandia) – 252 MW, sprawnoœæ

bloku 43%
— technologia TEXACO; zastosowanie: El. Tampa Electric (USA) – 250 MW, spraw-

noœæ systemu oko³o 40%
— technologia PRENFLO; zastosowanie: El. Puertollano (Hiszpania) – 300 MW,

sprawnoœæ bloku 47%
— technologia KRW; zastosowanie El. Pinon Pine (USA) – 100 MW, sprawnoœæ bloku

44%.
— technologia DESTEC; zastosowanie: El. Wabash River (Indiana USA) – 252 MW,

sprawnoœæ bloku 43%
— technologia DESTEC 2010 „H”, moc 430 MW, sprawnoœæ bloku netto 49,0%.
Badania podziemnego zgazowania wêgla maj¹ d³ug¹, kilkudziesiêcioletni¹ historiê

i by³y przeprowadzone przez Wielk¹ Brytaniê, by³y ZSRR, USA, Hiszpaniê, Chiny, Indie
i Australiê (Bednarczyk 2007).

Obecnie zgazowanie wêgla skoncentrowano na pok³adach, które nie spe³niaj¹ warunków
geologiczno-górniczych do udostêpniania ich za pomoc¹ technologii odkrywkowej lub
g³êbinowej oraz na z³o¿ach zamkniêtych kopalñ, które nie s¹ rentowne albo ich eksploatacja
jest nieop³acalna (Dubiñski, Rogut i in. 2007; Stañczyk, Kapusta 2007).

Podziemne zgazowanie zwi¹zane mo¿e byæ z przeszkodami wynikaj¹cymi ze zmiennych
warunków geologicznych i hydrogeologicznych, które mog¹ powodowaæ, ¿e czynnik zga-
zowuj¹cy i gaz mog¹ przenikaæ przez ska³y w niepo¿¹danym kierunku.

Konwersja wêgla w z³o¿u wymagaæ bêdzie zastosowania do warunków górniczych
narzêdzi in¿ynierii chemicznej i procesowej. Ponadto musz¹ byæ rozwi¹zane problemy
z zakresu: gospodarki podziemnymi zasobami wody i jej przep³ywami, materia³ów przez-
naczonych do pracy w ekstremalnych warunkach (temperatura, ciœnienie, œrodowisko),
systemów kontroli prowadzenia procesu.
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3.4. U w o d o r n i e n i e

G³ówn¹ cech¹ procesu uwodornienia jest dzia³anie na wêgiel rozpuszczalnikiem w od-
powiednich warunkach wysokiego ciœnienia, podwy¿szonej temperatury i nastêpnie prze-
prowadzenie hydrokrakingu w obecnoœci wodoru i katalizatora. Produkty pierwotne s¹
nastêpnie poddawane dalszemu procesowi obróbki w celu otrzymania paliw silnikowych.
Wystêpuje wiele wariantów technologicznych tego procesu. Obecnie w pracach nad tech-
nologiami uwodornienia zwraca siê szczególn¹ uwagê na wzrost efektywnoœci i usuwanie
CO2 z gazów procesowych (emisja CO2 w przeliczeniu na jednostkê masy paliwa ciek³ego
jest wy¿sza ni¿ w ropie naftowej).

Obecnie stosowane s¹ nastêpuj¹ce technologie syntezy ciek³ych produktów przetwór-
stwa wêgla:

— technologia Fischer-Tropscha; sprawnoœæ zgazowania oko³o 80%, zastosowanie:
SASOL (RPA) – generatory typu Lurgi, reaktory syntezy Arge i Kellog,

— technologia LPMEON + IGCC; otrzymuje siê energiê elektryczn¹ i metanol,
— technologia MOBIL; otrzymuje siê: benzynê, SNG, olefiny i olej opa³owy.
Interesuj¹cym rozwi¹zaniem jest wykorzystanie ciep³a wytwarzanego w wysokotem-

peraturowym reaktorze j¹drowym HTR (High Temperature Reactors) do produkcji wodoru
i tlenu w procesie elektrolizy lub termolizy wody. Wytworzony wodór wykorzystywany
by³by w syntezach chemicznych b¹dŸ do napêdu œrodków transportu, a tlen – w energetyce
wêglowej (Tajduœ, Dubiñski, Rogut 2007; Taczanowski 2007).

4. Unia Europejska a wêgiel

Unia Europejska na pocz¹tku 2007 roku og³osi³a zbiór dokumentów okreœlonych jako
pakiet energetyczny (The Energy Package), który okreœla cele strategiczne, jakie zamierza
Unia osi¹gn¹æ do 2020 roku.

Dzia³ania te dotycz¹ (w odniesieniu do 1990 r.) (Komisja... Pakiet 2007; Diercks 2007):
— ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 20%,
— zwiêkszenia udzia³u energii odnawialnej do 20% w bilansie energii pierwotnej,
— zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania (a tym samym i zmniejszenia zu¿ycia)

energii pierwotnej o 20%.
W œwietle tak sformu³owanych wizji Unia Europejska staje przed zadaniem odpowied-

niego kszta³towania polityki unijnej, co bêdzie stwarzaæ istotne wyzwania krajom cz³on-
kowskim w zakresie kszta³towania swoich narodowych polityk w odniesieniu do sektora
zaopatrzenia w energiê.

W przedstawionym pakiecie energetycznym uznano znaczenie wêgla jako g³ównego
paliwa kopalnego wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. Podkreœlono przy
tym, ¿e rola wêgla w zapewnieniu bezpieczeñstwa dostaw energii mo¿e byæ znacz¹ca, je¿eli
zastosuje siê technologie, które zdecydowanie obni¿¹ emisjê dwutlenku wêgla (Komisja...
Zrównowa¿ona 2007).
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W dokumencie tym (Komisja... Zrównowa¿ona 2007) wprowadzono pojêcie zrówno-
wa¿onych technologii wêglowych, które uwzglêdniaj¹ koncepcjê wychwytywania i sk³a-
dowania CO2 (CCS – Carbon Capture and Storage).

Jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego w 7 Programie Ramowym UE jest idea
Near Zero Emission Power Generation, czyli wytwarzanie energii przy prawie zerowej
emisji gazów spalinowych do atmosfery.

Program CCS uzyska³ równie¿ mocne wsparcie poprzez utworzenie Europejskiej Plat-
formy Technologicznej Zeroemisyjnego Wytwarzania Energii z Paliw Kopalnych (ETP
ZEP – European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plant).
Platformê tworz¹: Vattenfall, Shell, BP, EON, ENEL, Gas de France, RWE, Alstom,
Foster-Wheeler, GIG (Tajduœ, Dubiñski, Rogut 2007).

Technologie zeroemisyjne maj¹ na celu wydzielenie z gazów spalinowych CO2 i jego
sk³adowanie w g³êbokich formacjach geologicznych: ropo-gazo- i wodonoœnych (Tar-
kowski, red., 2005; Tarkowski 2005) lub nasyconych metanem, nieekonomicznych dla
klasycznej eksploatacji górniczej, g³êbokich pok³adach wêglowych – projekt RECOPOL
(Krzysztolik, Skiba, Jura 2005).

Z innych dzia³añ nale¿y wymieniæ badania prowadzone w tym zakresie przez:
— ZECA (Zero Emission Coal to Hydrogen Alliance) – Sojusz na rzecz zerowej emisji

wêgiel na wodór,
— amerykañskie prognozy VISION Zl, FutureGen,
— Carbon Sequestration Leadership Forum – Forum w którym uczestniczy 13 pañstw

oraz kraje Unii Europejskiej,
— IEA Clean Coal Centre – Centrum Czystego Wêgla Miêdzynarodowej Agencji

Energii,
— Innowacyjny Œl¹ski Klaster Czystych Technologii Wêglowych w którym uczestniczy

15 partnerów.

Podsumowanie

1. Œwiatowe zasoby wêgla s¹ bardzo du¿e i wystarcz¹ na kilkaset lat, przy czym zasoby
zlokalizowane s¹ w wielu miejscach w ró¿nych regionach œwiata, w przeciwieñstwie do
zasobów wêglowodorów ciek³ych i gazowych.

2. Konieczne jest podjêcie szerokich dzia³añ zmierzaj¹cych do tego, a¿eby wêgiel uzyska³
akceptowalnoœæ spo³eczn¹ jako paliwo przyjazne dla œrodowiska przyrodniczego. Wy-
magaæ to bêdzie wielu dzia³añ w zakresie poprawy jakoœci produktów wzbogacania
wêgla, sprawnoœci przetwarzania wêgla w energiê finaln¹, jak równie¿ wprowadzenia
nowoczesnych technologii ograniczaj¹cych zdecydowanie emisjê py³ów i gazów cieplar-
nianych.

3. Polska posiada du¿e zasoby wêgla kamiennego, który stanowi g³ówne Ÿród³o energii pier-
wotnej w krajowym bilansie paliwowo-energetycznym. Polska powinna wykorzystywaæ
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ten noœnik energii bardziej racjonalnie i efektywnie. W zwi¹zku z tym w perspektywie
najbli¿szych kilkunastu lat nale¿y stworzyæ warunki polityczne, ekonomiczne i tech-
niczne do szerokiej implementacji czystych technologii wêglowych.

4. Wêgiel stanowi bazê surowcowa do produkcji: czystej energii, wodoru, substytutu gazu
ziemnego i syntetycznych paliw ciek³ych. Niezbêdne jest opracowanie i wdro¿enie do
polskich warunków górnictwa wêglowego nowych i niekonwencjonalnych technologii
górniczych, jak równie¿ podejmowanie integracji klasycznych procesów wydobycia
z procesami energetycznymi lub chemicznym wykorzystaniem wêgla. ¯adna z tych
technologii, wobec trudnych do przewidzenia procesów, nie mo¿e byæ dyskrymi-
nowana.

5. Nale¿y przeprowadziæ weryfikacjê koncepcji naziemnego i podziemnego zgazowa-
nia wêgla, w celu umo¿liwienia konwersji wêgla do czystych surowców energe-
tycznych i chemicznych. Wi¹¿e siê z tym opracowanie programu i technik górni-
czych do wykorzystania w technologiach wychwytywania i sk³adowania dwutlenku
wêgla.

6. Nale¿y rozwijaæ nowe kierunki z zakresu nauki i praktyki górniczej obejmuj¹ce takie
dziedziny jak: in¿ynieria chemiczna i procesowa, in¿ynieria materia³owa czy nano-
technologia.
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POSSIBILITIES OF ACCEPTABILITY IMPROVEMENT OF COAL AS AND ENERGY CARRIER

K e y w o r d s

Coal, energy security, sustainable development, clean coal technologies

A b s t r a c t

The role of hard coal in fulfilling energy needs of the world is presented in the paper. It is stated that due to
a huge reserves and their relatively equal dispersion around the world coal can continue to be an important source
of energy, especially in developing countries. Existing availability and accessibility foster development of coal
use. The lack of acceptability, in the meaning that coal is a resource the use of which causes damage to
environment, poses the main obstacle for the wider coal use. The paper presents the development of clean
coal technologies. The development of clean technologies of coal burning as well as development of modern
technologies of coal utilization as a chemical mineral gives a chance for the most effective use of energy from coal
without burdening the environment. The paper discusses also the aims of the European Union concerning
the securing of energy supply and mentions the projects that are targeted to zero – emission use of coal.
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TERESA GRZYBEK*

Mo¿liwoœci zastosowania modyfikowanych materia³ów wêglowych

w reakcji usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych ze Ÿróde³

stacjonarnych

S ³ o w a k l u c z o w e

Tlenki azotu, materia³y wêglowe

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono dyskusjê badañ nad modyfikacj¹ materia³ów wêglowych w aspekcie ich mo¿liwego
zastosowania jako katalizatorów selektywnej redukcji tlenku azotu amoniakiem. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono:
(1) modyfikacji grup powierzchniowych (grupy tlenowe i azotowe), (2) promowaniu tlenkami/wodorotlenkami
metali d-elektronowych, oraz (3) wp³ywowi obecnoœci SO2 i H2O w gazach odlotowych.

Wprowadzenie

Zrównowa¿ony rozwój energetyczny jest z³o¿onym zagadnieniem, które obejmuje za-
równo problemy surowcowe (oszczêdnoœæ surowców energetycznych, zastosowanie odna-
wialnych Ÿróde³ energii itp.), oszczêdnoœci energii oraz ochrony œrodowiska. Jednym z pod-
stawowych tematów jest ochrona atmosfery przed powstaj¹cymi na skutek procesów spalania
tlenkami azotu. Tlenki azotu NO i NO2 (w dalszym ci¹gu nazywane NOx) maj¹ szkodliwy
wp³yw na skutek tworzenia kwaœnych deszczów, jak równie¿ oddzia³ywania na warstwê
ozonow¹. Istniej¹ dwie zasadnicze strategie rozwi¹zania tego problemu: (1) metody pierwotne,
np. poprawa procesów spalania lub wprowadzenie spalania katalitycznego, w którym tempe-
ratura procesu jest znacznie ni¿sza ni¿ w przypadku spalania p³omieniowego, co powoduje, i¿

* Prof. dr hab., Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



nie wytwarzaj¹ siê tzw. „termiczne tlenki azotu”, oraz (2) metody wtórne polegaj¹ce na
oczyszczaniu gazów odlotowych. W przypadku Ÿróde³ stacjonarnych jedyn¹ metod¹ stosowan¹
na skalê przemys³ow¹ jest selektywna redukcja katalityczna NOx amoniakiem (SCR) (Hagen
2006). Powszechnie stosowany w tej metodzie katalizator V2O5/WO3/TiO2 na monolicie ce-
ramicznym odznacza siê dobrymi w³aœciwoœciami jedynie w obszarze œrednio-temperatu-
rowym (od ok. 523 do 673 K) (Heck, Farrauto 1995) i wymaga umieszczenia albo przed
odpylaczem lub za odpylaczem ale przed instalacj¹ odsiarczaj¹c¹, co, w obu przypadkach,
prowadzi do skrócenia jego czasu ¿ycia. Na wyjœciu z komina (w temperaturze gazów ok. 423
K) katalizator wanadowy charakteryzuje siê zbyt ma³¹ aktywnoœci¹. Innym mo¿liwym do
przyjêcia rozwi¹zaniem jest zastosowanie materia³ów wêglowych, jak to proponuj¹ metody
Bergbau Forschung i Mitsui. Wad¹ tego rozwi¹zania jest jednak stosunkowo niska aktywnoœæ
takich katalizatorów i dlatego wci¹¿ prowadzi siê liczne badania nad ich popraw¹.

Celem pracy jest dyskusja mo¿liwoœci modyfikacji materia³ów wêglowych w aspekcie
poprawy ich w³aœciwoœci katalitycznych w reakcji usuwania tlenków azotu amoniakiem
w temperaturach poni¿ej 473 K.

1. Budowa materia³ów wêglowych

Wœród materia³ów wêglowych mo¿liwych do zastosowania w reakcji SCR szczególn¹
uwagê zwraca siê na wêgle aktywne i w³ókna wêglowe. Aczkolwiek ró¿nego pochodzenia
i otrzymywane w ró¿nych procesach technologicznych, odznaczaj¹ siê one znacz¹c¹ powierz-
chni¹ w³aœciw¹ (od kilkuset do nawet 3000 m2/g) oraz tekstur¹ porowat¹ o ró¿nym stopniu
skomplikowania (rys. 1a). W przypadku wêgli aktywnych mikropory stanowi¹ce g³ówny
uk³ad porowaty s¹ dostêpne przez skomplikowany system makro- i mezoporów, co wp³ywaæ
mo¿e na znacz¹ce ograniczenia dyfuzyjne. W przeciwieñstwie do tego, w³ókna wêglowe maj¹
mikropory dostêpne bezpoœrednio z powierzchni zewnêtrznej, co ogranicza wp³yw dyfuzji na
szybkoœæ reakcji (Mochida i in. 2000). Wêgle aktywne s¹ zwykle produkowane w postaci
pastylek lub granul, podczas gdy w³ókna wêglowe mo¿na przygotowaæ w postaci materia³ów
lub mat. Preparatyka wymaganych przez przemys³ monolitów jest problemem trudnym w przy-
padku wêgli aktywnych i nieco ³atwiejszym w przypadku w³ókien wêglowych. Ostatnio du¿o
uwagi poœwiêca siê równie¿ rozwi¹zaniom specjalnym np. brykietom wêglowym (Lázaro i in.
2007), monolitom wêglowo-wêglowym lub nieorganiczno-wêglowym.

Na powierzchni materia³ów wêglowych wystêpuj¹ grupy funkcyjne. Ich rodzaj i iloœæ
zale¿¹ od pochodzenia próbek, procesów ich otrzymywania oraz ewentualnych modyfikacji.
Istotne znaczenie w przypadku materia³ów wêglowych ma fakt, i¿ iloœæ i rodzaj takich grup
mo¿na regulowaæ przy pomocy odpowiednich procedur modyfikacji. Na rysunku 1b przed-
stawiono schematycznie najczêœciej spotykane grupy powierzchniowe – funkcyjne grupy
tlenowe o charakterze kwasowym i zasadowym. Ostatnio du¿e zainteresowanie w aspekcie
zastosowania do reakcji SCR budzi równie¿ wprowadzanie na powierzchniê grup azotowych
o charakterze zasadowym.
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Oprócz modyfikacji grup powierzchniowych materia³y wêglowe mog¹ byæ promowane
tlenkami/wodorotlenkami metali d-elektronowych, co znacz¹co poprawia ich w³aœciwoœci
katalityczne. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿ wêgle aktywne (lub w³ókna wêglowe) nie
spe³niaj¹ tu jedynie roli typowych noœników. Dowodem na to mog¹ byæ badania Yoshikawy
i Yasutake (Yoshikawa, Yasutake, Mochida 2000), którzy wykazali, ¿e w przypadku na-
niesienia tego samego materia³u aktywnego na ró¿ne noœniki aktywnoœæ wzrasta³a w sze-
regu: wêgiel aktywny > Al2O3 > SiO2.

2. Grupy powierzchniowe – modyfikacja i wp³yw na reakcjê SCR

Na rysunku 2 schematycznie przedstawiono metody zmiany iloœci i/lub rodzaju grup
powierzchniowych, a w tabeli 1 zebrano prace opisuj¹ce wp³yw takich grup na w³aœciwoœci
katalityczne w reakcji SCR. Pozytywny wp³yw na redukcjê tlenków azotu amoniakiem maj¹
grupy zawieraj¹ce azot, oraz, w nieco mniejszym stopniu, grupy tlenowe.

Rodzaj i iloœæ powierzchniowych grup tlenowych na materia³ach wêglowych mo¿na
regulowaæ za pomoc¹ procesów utleniania utleniaczami w fazie gazowej (tlen, powietrze,
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Rys. 1. Budowa materia³ów wêglowych

(a) struktura porowata wêgli aktywnych i w³ókien wêglowych, (b) powierzchniowe tlenowe grupy funkcyjne

Fig. 1. The structure of carbonaceous materials

(a) porous structure of active carbons and carbon fibers, (b) O-containing surface functionalities



ozon itp.) lub w fazie ciek³ej (roztwory silnie utleniaj¹cych zwi¹zków np. HNO3, H2SO4,
H2O2 itp.) (por. rys. 2.). Zastosowanie utleniaczy w fazie ciek³ej jest bardziej efektywne
i prowadzi do wiêkszej iloœci grup (ewentualnie grup o wiêkszej kwasowoœci) ni¿ utlenianie
np. powietrzem. Wprowadzone powierzchniowe grupy kwasowe zwiêkszaj¹ stopieñ kon-
wersji NO. Ilustruj¹ to prace:

— Komatsubary i wspó³prac. (Komatsubara i in. 1984), którzy pokazali, i¿ utlenianie
wêgli aktywnych przygotowanych z wêgla lub poliakrylonitrylu H2SO4 prowadzi³o
do zwiêkszenia stopnia konwersji odpowiednio o 20 lub 40%;

— Tenga i wspó³prac. (Teng i in. 2001), którzy porównywali aktywnoœæ katalityczn¹
wêgli aktywnych utlenianych roztworami H2SO4 i HNO3, stwierdzili, i¿ ostateczny
efekt zale¿a³ od tego, czy reakcjê prowadzono w obecnoœci czy nieobecnoœci tlenu.
W pierwszym przypadku stopieñ konwersji tworzy³ szereg: wêgiel aktywny mody-
fikowany HNO3 (ACN)> w.akt. modyfikowany H2SO4 (ACS) > niemodyfikowany
wêgiel aktywny (AC), a w drugim: ACN > AC > ACS.

Na ogó³ utlenianie nie prowadzi jednak do bardzo znacz¹cego wzrostu stopnia konwersji
(Szymañski, Grzybek, Papp 2004; Hsui, Teng 2001).

Ostatnio du¿o uwagi poœwiêca siê generowaniu na powierzchni materia³ów wêglowych
grup zawieraj¹cych azot. Mo¿na je otrzymaæ albo przez zastosowanie jako materia³u wyj-
œciowego polimerów zawieraj¹cych azot lub dodanie do typowych materia³ów wêglowych
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Materia³y wêglowe

Utlenianie

Roztwory zw. utleniaj¹cych
HNO , H SO , H O ...3 2 4 2 2

Mieszaniny gazowe
zawieraj¹ce O , O ...2 3

Grupy
tlenowe

(kwasowe)

Grupy tlenowe
kwasowe lub zasadowe

zale¿nie od T

Materia³y wêglowe

Utlenianie
wstêpne

Modyfikacja zwi¹zkami azotu
NH , mocznik,...3

grupy
azotowe

(zasadowe)

Polimery
zaw. N// nie zaw. N

Wêgiel
kamienny Inne

Modyfikacja zw. N

Karbonizacja

Aktywacja

Prekursory materia³ów
wêglowych

Rys. 2. Metody modyfikacji iloœci i/lub rodzaju powierzchniowych grup tlenowych

Fig. 2. The methods of modification of the amount and/or type of surface functionalities on carbonaceous

mate
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zwi¹zków azotu, a nastêpnie przeprowadzenie w odpowiednich warunkach karbonizacji
i aktywacji (Singoredjo i in. 1993; Huang i Teng 2003; Muniz, Marban, Fuertes 1999).
Innym sposobem jest modyfikacja ju¿ otrzymanych materia³ów wêglowych zwi¹zkami
azotu np. NH3 (Szymañski, Grzybek, Papp 2004; Muniz, Marban, Fuertez 2000), siarczanu
amonu (Ku i in. 1994), mocznika (Grzybek i in. 2007a) itp. (por. rys. 2).

Wprowadzenie ugrupowañ funkcyjnych zawieraj¹cych azot prowadzi do wzrostu stop-
nia konwersji, przy czym efekt ostateczny jest silnie zale¿ny od szeregu czynników pre-
paratywnych, takich jak: (a) etap, na którym wprowadzano zwi¹zki azotu (przed karbo-
nizacj¹ i aktywacj¹ czy na gotowy wêgiel aktywny), (b) rodzaj zwi¹zku azotuj¹cego lub
sk³ad mieszaniny azotuj¹cej, (c) temperatura procesu azotowania, (d) ewentualna wstêpna
modyfikacja powierzchni wêglowej przed procesem azotowania. Dotychczas badane pro-
cesy preparatyki bardzo znacznie ró¿ni¹ siê od siebie i trudno je usystematyzowaæ. Zebrano
jednak pewn¹ iloœæ informacji jakoœciowych:

— Singoredjo i wspó³prac. (Singoredjo i in. 1993) badali wêgle aktywne otrzymane
przez nasycane prekursora wêglowego (sacharoza) ró¿nymi zwi¹zkami zawieraj¹-
cymi azot (glukozamina, uracyl, pikolylamina, 2-hydroksymetylopirydyna), a nastêp-
nie karbonizacjê i aktywacjê. Najwy¿szy wzrost aktywnoœci stwierdzono dla uk³adu
promowanego glukozamin¹.

— Huang i Teng (Huang i Teng 2003) badali wêgle aktywne o podobnej teksturze
i zró¿nicowanej zawartoœci azotu otrzymane z ¿ywicy fenolowo-formaldehydowej
promowanej ró¿nymi iloœciami m-fenylenodiaminy i gazyfikowanej w ró¿nych wa-
runkach. Otrzymano w ten sposób g³ównie grupy pirydynowe i pirolowe (lub piry-
donowe). Wzrost aktywnoœci w reakcji SCR nie by³ jednak proporcjonalny do iloœci
wprowadzonego azotu – najwiêkszy efekt uzyskano dla wêgla aktywnego zawie-
raj¹cego 6,6% mas. N.

— Muniz i wspó³prac.(Muniz, Marban, Fuertez 1999) testowali kompozyty wêgiel-wê-
giel na bazie w³ókien wêglowych Nomex i Kevlar. Monolity na bazie Nomexu okaza³y
siê bardziej aktywne ni¿ na bazie Kevlaru. Temperatura karbonizacji nie mia³a wiel-
kiego wp³ywu na stopieñ redukcji NO. Obecnoœæ pary wodnej w mieszaninie mia³a
negatywny wp³yw na aktywnoœæ katalityczn¹ w temperaturach poni¿ej 250oC.

— Muniz i wspó³prac. (Muniz, Marban, Fuertez 2000) porównali ró¿ne procedury
wprowadzania azotowych grup funkcyjnych na gotowe w³ókno wêglowe: (1) mody-
fikacja NH3 w 1073 K, (2) utlenianie HNO3, a nastêpnie modyfikacja NH3 w 523 K,
(3) modyfikacja mieszanin¹ powietrza i amoniaku w 723 K. Wszystkie procedury
prowadzi³y do zwiêkszenia aktywnoœci w reakcji SCR, a najskuteczniejsza by³a
ostatnia z nich. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na wielkoœæ uzyskanego efektu by³o pochodzenie modyfikowanego materia³u wêglo-
wego – te przygotowane na bazie PAN lub ¿ywicy fenolowej by³y skuteczniejsze
w usuwaniu NO ni¿ pochodz¹ce z wêgli kamiennych lub smo³y ropopochodnej.

— Grzybek i wspó³prac. (Grzybek i in. 2007a) porównali aktywnoœæ wêgla aktywnego
modyfikowanego gazowym NH3 w 1073 K i wodnym roztworem mocznika, a na-
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stêpnie wygrzewanego w powietrzu lub azocie w T = 623 K. Otrzymano bardzo
znaczny wzrost stopnia konwersji przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków pre-
paratyki: wstêpne utlenienie wêgla aktywnego przed promowaniem zwi¹zkami N,
zastosowanie mocznika jako prekursora N, wygrzewanie w powietrzu w 623 K.

— Porównanie wp³ywu tlenowych i azotowych powierzchniowych grup funkcyjnych
dla tego samego materia³u wêglowego i tych samych warunków reakcji SCR wska-
zuje (Szymañski, Grzybek, Papp 2004), i¿ te ostatnie daj¹ znacznie lepsze wyniki.

Wyjaœnienie wp³ywu powierzchniowych grup funkcyjnych powi¹zane jest bezpoœrednio
z mechanizmem reakcji, schematycznie zilustrowanym przy pomocy reakcji:

NH3 + Z1–OH � Z1–O–NH4
+

Z2 + 1
2O2 � Z(O)

Z(O) + NO � Z2 + NO2

gdzie Z1 i Z2 centra katalityczne na powierzchni materia³ów wêglowych.

Zak³ada siê, i¿ podstawowym krokiem reakcyjnym jest chemisorpcja NH3 na centrach
kwasowych, najprawdopodobniej w postaci NH4

+. Wyjaœnia to pozytywny skutek wpro-
wadzania grup tlenowych, które w przypadku utleniania HNO3 lub H2SO4 maj¹ w znaczniej
mierze charakter kwasowy. Nastêpnym krokiem w mechanizmie reakcji jest sorpcja NO na
powierzchni wêgli i jego utlenienie do NO2 (mechanizm Langmuira-Hinshelwooda). Nale¿y
przy tym zaznaczyæ, i¿ nie ma jeszcze zgodnoœci co do budowy tych centrów. Uwa¿a siê
jednak, ¿e s¹ one ró¿ne od powierzchniowych grup uzyskanych przez wstêpne utlenienie, na
co wskazuje fakt, i¿ w nieobecnoœci tlenu w mieszaninie reakcyjnej NO nie jest adsorbowane
na wstêpnie utlenionych w³óknach wêglowych (Muniz, Marban, Fuertez 1999). Powodu
wzrostu aktywnoœci materia³ów wêglowych zawieraj¹cych grupy azotowe nale¿y szukaæ
w ich skuteczniejszym oddzia³ywaniu z NO. Zgodnie z badaniami Matznera i Boehma
(Matzner, Boehm 1998) oraz Yanga i Kaneko (Yang, Kaneko 2002) iloœci NO adsorbowane
na takich materia³ach s¹ wiêksze ni¿ na wêglach niemodyfikowanych. Muniz i wspó³prac.
(Muniz, Marban, Fuertez 1999) pokazali przy pomocy badañ TPD NO, i¿ powierzchniowe
azotowe grupy funkcyjne by³y centrami sorpcji NO2 powsta³ego przez utlenienie NO tlenem
obecnym w mieszaninie reakcyjnej. Taki wniosek pozostaje w dobrej zgodnoœci z zasa-
dowym charakterem omawianych grup (Muniz, Marban, Fuertez 1999; Jansen, van Bekkum
1994; Biniak i in. 1997; Boudou 2003).

Oprócz omówionego wy¿ej bezpoœredniego wp³ywu grup tlenowych na aktywnoœæ SCR,
nale¿y wzi¹æ pod uwagê jeszcze jeden efekt: obecnoœæ grup tlenowych lub ich ewentualny
brak determinuj¹ sposób rozk³adu materia³u aktywnego na powierzchni wêgli aktywnych
i w³ókien wêglowych, co mo¿e skutkowaæ znacznymi ró¿nicami zarówno w stopniu kon-
wersji NO, jak i selektywnoœci do N2. Przyk³adów dostarczaj¹ prace Marbana and Fuertes
(Marban i Fuertes 2001a), Zhu i wspó³prac (Zhu, Radovic, Lu 2000) czy Grzybek i wspó³-
prac. (Grzybek, Pasel, Papp 1999). Stwierdzono, i¿ wstêpne utlenianie wêgli aktywnych
przed wprowadzeniem materia³u aktywnego prowadzi do znacznie lepszych w³aœciwoœci
katalitycznych w reakcji SCR ni¿ brak tego elementu preparatyki. Efekt ten jest tak dobrze
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potwierdzony, i¿ obecnie wiêkszoœæ nowych proponowanych procedur preparatywnych
zarówno dla wêgli aktywnych, w³ókien wêglowych, a nawet noœników ceramiczno-wêglo-
wych rozpoczyna siê od kroku utleniaj¹cego.

3. Materia³y wêglowe promowane tlenkami/wodorotlenkami metali

d-elektronowych

Jak ju¿ wspomniano, niemodyfikowane materia³y wêglowe maj¹ stosunkowo nisk¹ ak-
tywnoœæ katalityczn¹ w reakcji SCR. Szczególnie dotyczy to wêgli odpopielonych, jak to
wykaza³ Hsu i wspó³prac. (Hsu, Teng 2001). Obecnoœæ znacz¹cych iloœci popio³u ma nato-
miast skutek pozytywny (Pasel i in. 1998). Efekt ten powi¹zany jest z obecnoœci¹ w popiele
tlenków ¿elaza, które posiadaj¹ znacz¹c¹ aktywnoœæ katalityczn¹ w omawianej reakcji.

Promowanie tlenkami/wodorotlenkami niektórych metali d-elektronowych (V2O5,
Fe2O3, MnOx, CuO, CrOx) prowadzi do bardzo znacz¹cego wzrostu stopnia konwersji NO,
jak to szczegó³owo przedyskutowano w pracy Grzybek (Ochrona... 2004). Nale¿y jednak
zaznaczyæ, i¿ ca³y szereg elementów preparatyki, jak równie¿ warunki prowadzenia procesu
SCR, maj¹ wp³yw na ostateczn¹ aktywnoœæ promowanych materia³ów wêglowych. Jako
najbardziej istotne elementy preparatyki nale¿y wymieniæ:
1. Wstêpne utlenienie noœnika wêglowego przed wprowadzaniem materia³u aktywnego.

Efekt ten zosta³ dobrze udokumentowany w szeregu prac. (np. Grzybek, Pasel, Papp
1999; Marban, Fuertes 2001a). Najprawdopodobniejsz¹ przyczyn¹ jest, jak to ju¿ wspo-
mniano wy¿ej, wp³yw powierzchniowych grup funkcyjnych na rozk³ad wprowadzanych
tlenków. Z tego powodu wa¿ny jest dobór œrodka utleniaj¹cego i warunków utleniania.
Ogólnie nale¿y wzi¹æ pod uwagê dwa czynniki: (1) uzyskiwany stopieñ kwasowoœci
powierzchni (tj. rodzaj i iloœæ wytwarzanych grup tlenowych), oraz (2) ewentualne skutki
uboczne zastosowania danego zwi¹zku. Stwierdzono, i¿ utlenianie zwi¹zkami w fazie
ciek³ej (HNO3, H2SO4, H2O2) daje materia³y wêglowe o wiêkszej kwasowoœci ni¿
u¿ycie powietrza lub tlenu w podwy¿szonych temperaturach (Bandosz i in. 1997, Mar-
ban, Fuertes 2001a). Wymienione wy¿ej czynniki utleniaj¹ce jednak daj¹ zró¿nicowan¹
iloœæ grup. Istotnymi parametrami s¹ ponadto temperatura i czas utleniania danym
czynnikiem. Marban i wspó³prac. (Marban, Fuertes 2001a) wykazali, ¿e aktywnoœæ
w reakcji SCR dla w³ókien wêglowych promowanych Mn wzrasta³a niemal liniowo
z kwasowoœci¹ noœników (stopieñ konwersji NO tworzy³ szereg: noœnik utleniany:
HNO3 w 323 K przez 2 godz. > utl. HNO3 w 323 K przez 1 godz. > utl. powietrzem w 573
K przez 5 godz. > utl. powietrzem w 573 K przez 3 godz.). Zastosowanie H2SO4 mia³o
natomiast negatywny skutek uboczny, jak to wykaza³ Zhu i wspó³prac. (Zhu i in. 2000a)
dla wêgla aktywnego promowanego CuO. Powodem by³a silna adsorpcja tego czynnika
utleniaj¹cego, który nastêpnie zatruwa³ materia³ aktywny.

2. Optymalizacjê iloœci materia³u aktywnego. Zbyt ma³a jego iloœæ powoduje niewystar-
czaj¹cy wzrost aktywnoœci, ale zbyt du¿a mo¿e skutkowaæ zarówno spadkiem aktyw-
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noœci, jak i zwiêkszeniem iloœci produktu ubocznego N2O. Jako przyk³ady mo¿na
wymieniæ materia³y wêglowe promowane V2O5 (Zhu i in. 1999a), CuO (Zhu i in. 2000a)
lub MnOx (Grzybek i in. 2007b). Zhu i wspó³prac. (Zhu i in. 1999a) zaobserwowali, i¿ ze
wzrostem zawartoœci tlenku wanadu od 0 to 5% mas., aktywnoœæ wzrasta³a od 15 do 80%,
pozostawa³a w przybli¿eniu sta³a dla 5 do 13% mas., a nastêpnie zmniejszy³a siê dla
wy¿szych zawartoœci (17%) do stopnia konwersji NO ok. 65%. W przypadku materia³ów
wêglowych promowanych CuO aktywnoœæ wzrasta³a do 100% dla zawartoœci 5% mas.
Cu, a dla wiêkszych iloœci spada³a (Zhu i in. 2000a). W pracy Grzybek i wspó³prac.
(Grzybek i in. 2007b) pokazano, i¿ wêgiel aktywny promowany mocznikiem i zawie-
raj¹cy 2% wag. Mn mia³ porównywaln¹ aktywnoœæ z próbk¹ zawieraj¹c¹ 5% Mn, ale
w pierwszym przypadku selektywnoœæ do po¿¹danego produktu (N2) by³a znacznie
wiêksza.

3. Dobór odpowiednich warunków wstêpnej aktywacji katalizatorów wêglowych przed
reakcj¹. Stwierdzono, i¿ np. katalizatory wêglowe promowane MnOx aktywowa³y siê
dodatkowo podczas reakcji katalitycznej (Grzybek, Pasel, Papp 1999; Marban, Fuertes
2001b). Przyczyny upatrywano w doborze temperatury kalcynacji (Grzybek, Pasel, Papp
1999) lub atmosfery kalcynacyjnej przed reakcj¹ (Marban, Fuertes 2001b). Problem ten
nie zosta³ jednak jeszcze ostatecznie rozstrzygniêty. Wp³yw temperatury kalcynacji
zosta³ równie¿ potwierdzony przez Zhu i wspó³prac. (Zhu i in. 2000a) dla katalizatorów
zawieraj¹cych CuO jako materia³ aktywny, podczas gdy dla materia³ów wêglowych
promowanych V2O5 efektu tego nie stwierdzono.
Warunki reakcyjne: temperatura, obecnoœæ tlenu, wody i ditlenku siarki równie¿ wp³y-

waj¹ na efektywnoœæ materia³ów wêglowych:
— Na ogó³ zale¿noœæ stopnia konwersji NO od temperatury nie jest bardzo stroma, co

predestynuje te materia³y do reakcji niskotemperaturowych (poni¿ej 523 K). Do-
datkowo stosowanie niskiej temperatury ogranicza mo¿liwoœæ wystêpowania reakcji
ubocznych – tworzenia N2O oraz utleniania NH3. Pierwsza z tych reakcji jest wysoce
szkodliwa dla œrodowiska, gdy¿ tlenek diazotu jest gazem cieplarnianym. Utlenianie
amoniaku z kolei prowadzi z jednej strony do utraty czynnika redukuj¹cego, a zatem
spadku aktywnoœci w rozwa¿anym procesie, a z drugiej, w szeregu przypadków,
równie¿ do wytwarzania produktów ubocznych (N2O lub NO).

— Obecnoœæ tlenu jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dobrych aktywnoœci
w reakcji SCR. Efekt ten jest dobrze potwierdzony dla wszystkich badanych ka-
talizatorów wêglowych.

— Znacz¹cym problemem dla efektywnoœci katalizatorów w reakcji SCR mo¿e byæ
obecnoœæ SO2 i/lub H2O. Ditlenek siarki jest trucizn¹ katalityczn¹ dla szeregu pro-
cesów, nie tylko SCR (Bartholomew 2001). Dla reakcji redukcji tlenku azotu amo-
niakiem zatruwanie SO2 mo¿e mieæ swoje Ÿród³o w tworzeniu zwi¹zków z mate-
ria³em aktywnym (siarczany metali maj¹ na ogó³ ni¿sz¹ aktywnoœæ w reakcji SCR ni¿
odpowiednie tlenki) i/lub noœnikiem, ewentualnie w reakcji ubocznej tworzenia
siarczanu amonu, który odk³ada siê w porach prowadz¹c do ich blokowania. Istnieje
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pewna mo¿liwoœæ ograniczenia zatruwania poprzez odpowiedni dobór materia³u
aktywnego i noœnika, lub temperatury procesu. W pewnych przypadkach mo¿liwa
jest równie¿ regeneracja katalizatorów wêglowych.

Niektóre, ale nie wszystkie, materia³y wêglowe promowane tlenkami/wodorotlenkami
metali d-elektronowych ulegaj¹ zatruwania zwi¹zkami siarki. Przyk³adów negatywnych
dostarczaj¹ prace Zhu i wspó³prac. (Zhu i in. 2000a) (katalizatory CuO/wêgiel aktywny) czy
Marbana i wspó³prac. (Marban, Antuna, Fuertes 2003) (w³ókna wêglowe promowane Mn,
Fe lub Cr). Stopieñ zatruwania jest jednak silnie zale¿ny od typu materia³u aktywnego. I tak
np. Marban i wspó³prac. (Marban, Antuna, Fuertes 2003) stwierdzili dla monolitów wê-
glowych promowanych tlenkami metali d-elektronowych, i¿ odpornoœæ wzglêdem SO2

uk³ada³a siê w szereg: V > Cr > Fe > Mn. Katalizator zawieraj¹cy V2O5 wykazywa³
minimalny stopieñ deaktywacji, podczas gdy dla monolitu promowanego tlenkami Mn
aktywnoœæ szybko spada³a do ok. 20% wartoœci pocz¹tkowej.

Niektóre katalizatory wêglowe s¹ odporne na SO2, a w nielicznych przypadkach stwier-
dzono nawet efekt promuj¹cy tego zwi¹zku. Przyk³adów na brak wp³ywu SO2 dostarczaj¹
prace Pasela i wspó³prac. (Pasel i in. 1998) dla wêgla aktywnego promowanego Fe i Gar-
cia-Bordeje (Garcia-Bordeje i in. 2006) dla monolitów wêglowo-ceramicznych promo-
wanych V.

Efekt promuj¹cy SO2 zaobserwowano jedynie dla materia³ów wêglowych z naniesionym
V2O5 (Zhu i in. 1999b; Zhu i in. 2000b; Zhu i in. 2001, Huang, Zhu, Liu 2002). Jako
prawdopodobn¹ przyczynê przyjmuje siê tworzenie nowych centrów kwasowych dla reakcji
(Zhu i in. 2001).

Reakcja uboczna z amoniakiem mo¿e prowadziæ do blokowania porów i maskowania
materia³u aktywnego. Zdaniem Jûntgena (Jûntgen, Kûhl 1989) reakcja powinna byæ pro-
wadzona w mo¿liwie niskiej temperaturze i przy mo¿liwie niskich zawartoœciach SO2.

Obecnoœæ wody prowadzi do obni¿enia aktywnoœci (Muniz, Marban, Fuertes 2000;
Muniz, Marban, Fuertez 1999; Marban, Antuna, Fuertes 2003). Przypisuje siê to kon-
kurencyjnej adsorpcji na centrach reakcyjnych (Klijstra i in. 1996). Wielkoœæ deaktywacji
zale¿y od szeregu czynników, m.in. temperatury procesu SCR i typu materia³u aktywnego.

Wnioski

Materia³y wêglowe s¹ obiecuj¹cymi katalizatorami dla usuwania tlenków azotu ze Ÿróde³
stacjonarnych na drodze selektywnej redukcji katalitycznej NOx amoniakiem. Odpowiedni
dobór preparatyki i materia³u aktywnego mo¿e prowadziæ do uk³adów bardziej aktywnych
ni¿ stosowane przemys³owe katalizatory V2O5/TiO2. G³ówne mo¿liwoœci poprawy w³aœci-
woœci katalitycznych zwi¹zane s¹ z wprowadzaniem grup powierzchniowych oraz promo-
waniem tlenkami/wodorotlenkami metali d-elektronowych. Grupy powierzchniowe mog¹
odgrywaæ rolê centrów katalitycznych – grupy tlenowe o charakterze kwasowym jako centra
chemisorpcji NH3 oraz grupy azotowe o charakterze zasadowym jako centra chemisorpcji
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NO lub NO2. Wprowadzenie materia³u aktywnego prowadzi do znacznej poprawy w³aœ-
ciwoœci katalitycznych, przy czym konieczne jest zastosowanie okreœlonych parametrów
preparatyki, takich jak wstêpne utlenienie noœnika wêglowego, optymalizacja iloœci mate-
ria³u aktywnego, oraz odpowiednia kalcynacja.

Praca wykonana w ramach badañ statutowych 11.11.210.109.
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TERESA GRZYBEK

THE POSSIBILITIES OF APPLICATION OF MODIFIED CARBONACEOUS MATERIALS IN THE REACTION OF NITROGEN

OXIDES REMOVAL FROM OUTGASES FROM STATIONARY SOURCES

K e y w o r d s

Nitrogen oxides, carbonaceous materials

A b s t r a c t

The discussion of the modification of carbonaceous materials as possible catalysts for the removal of nitrogen
oxides from outgases was carried out. A special attention was paid to: (1) the modification of surface functionalities
(oxygen- and nitrogen-surface groups), (2) promotion with transition metal oxides/hydroxides and (3) the in-
fluence of the presence of SO2 and H2O in outgases.
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Badanie wêgla aktywnego modyfikowanego zwi¹zkami azotu

i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiem

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel aktywny, SCR

S t r e s z c z e n i e

Wêgle aktywne modyfikowane zwi¹zkami azotu i manganu badano jako katalizatory w reakcji selektywnej
redukcji NO amoniakiem. Wprowadzenie powierzchniowych grup azotowych zwiêkszy³o aktywnoœæ, selek-
tywnoœæ do N2 i stabilnoœæ zarówno w obszarze niskotemperaturowym (413 K), jak i œredniotemperaturowym (573
K). Promowanie manganem prowadzi³o do dodatkowego wzrostu aktywnoœci. Jednak¿e selektywnoœæ i stabilnoœæ
pozosta³y korzystne jedynie w 413 K i silnie pogarsza³y siê w 573 K.

Wprowadzenie

Selektywna redukcja katalityczna NO amoniakiem (SCR) jest obecnie jedyn¹ metod¹
u¿ywan¹ na skalê przemys³ow¹ do oczyszczania gazów odlotowych ze Ÿróde³ stacjonarnych
z tlenków azotu. Stosowany obecnie na skalê przemys³ow¹ katalizator zawieraj¹cy tlenek
wanadu (V), tlenek wolframu (VI) oraz tlenek tytanu naniesione na monolit ceramiczny
wykazuje dobr¹ aktywnoœæ w zakresie œrednich temperatur od oko³o 523 do 673 K (Heck,
Farrauto1995). Katalizator taki mo¿e byæ umieszczony w instalacji w jednej z trzech pozycji:
(1) przed odpylaczem, (2) miêdzy odpylaczem a urz¹dzeniem odsiarczaj¹cym, lub (3) na
wyjœciu z komina (za odpylaczem i urz¹dzeniem odsiarczaj¹cym) (Ertl, Knözinger, Weit-
kamp 1997). Umieszczenie katalizatora w pozycji 1 i 2 nara¿a go na szkodliwe dzia³anie
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py³ów i/lub ditlenku siarki, co prowadzi do skrócenia jego czasu dzia³ania. Umieszczenie
katalizatora w pozycji 3, wymaga podgrzewania oczyszczanych gazów. Na wyjœciu z ko-
mina zwykle temperatura nie przekracza 423 K, a w tej temperaturze katalizator wanadowy
nie ma wystarczaj¹cej aktywnoœci. Poszukuje siê zatem materia³ów katalitycznych, które
by³yby odpowiednie dla takich warunków. Materia³y wêglowe (wêgle aktywne czy koksy
aktywne) zosta³y zaproponowane dla niskich temperatur (poni¿ej 473 K) jako przemys³owa
alternatywa w procesach Bergbau-Forschung czy Mitsui. Jednak z powodu niskiej aktyw-
noœci materia³y takie u¿ywane s¹ w reaktorze ze z³o¿em ruchomym i poddawane pe-
riodycznej regeneracji, co stwarza pewne k³opoty. Wykorzystanie materia³ów wêglowych
w reaktorach ze z³o¿em sta³ym wymaga znacznego poprawienia ich aktywnoœci.

W literaturze proponuje siê nastêpuj¹ce modyfikacje, które mog¹ daæ w wyniku poprawê
efektywnoœci w procesie SCR : (a) zwiêkszenie iloœci powierzchniowych tlenowych grup
kwasowych (Szymañski, Grzybek, Papp 2004; Teng i in. 2001; Hsu, Teng, 2001), (b)
wprowadzenie powierzchniowych grup azotowych o charakterze zasadowym (Szymañski,
Grzybek, Papp 2004; Muniz, Marban, Fuertes, 2000, Ku i in. 1994), oraz (c) promowanie
tlenkami/wodorotlenkami niektórych metali d-elektronowych np. manganu, miedzi, ¿elaza,
wanadu czy chromu (Grzybek, Pasel, Papp 1999; Marban, Fuertes 2001; Zhu i in. 1999; Zhu
i in. 2000; Pasel i in. 1998; Grzybek, Papp 1992).

W pracy porównano w³aœciwoœci katalityczne w reakcji SCR materia³ów wêglowych
modyfikowanych dwoma rodzajami zwi¹zków azotu (amoniak lub mocznik) oraz promo-
wanych tlenkami manganu w obszarze niskotemperaturowym (413 K) oraz œredniotempe-
raturowym (573 K).

1. Czêœæ doœwiadczalna

Na rysunku 1 przedstawiono schemat preparatyki badanych próbek. Noœniki otrzymano
przez utlenianie handlowego wêgla aktywnego N (produkcji Gryfskand, Hajnówka) stê-
¿onym kwasem azotowym (V), a nastêpnie wygrzewanie w strumieniu NH3 w temperaturze
1073 K przez 2 godziny i ch³odzenie w strumieniu tego gazu do temperatury pokojowej
(próbka N1) lub nasycanie roztworem mocznika przy zastosowaniu metody pierwszej
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Rys. 1. Schemat preparatyki badanych próbek

Fig. 1. The preparation procedure for the studied samples



wilgotnoœci, a nastêpnie wygrzewanie w strumieniu powietrza w temperaturze 623 K przez 2
godziny (N2). Preparatyka z u¿yciem mocznika jest zmodyfikowan¹ wersj¹ procedury
opisanej przez Pietrzaka i wspó³prac. (Pietrzak, Wachowska, Nowicki 2006). Autorzy ci
wygrzewali sta³y mocznik zmieszany z wêglem aktywnym, a nastêpnie stabilizowali próbki
przez wygrzewanie w powietrzu. Procedura taka by³a znacznie bardziej efektywna, je¿eli
chodzi o iloœæ stabilnie zwi¹zanego azotu ni¿ alternatywne metody, w których do preparatyki
u¿yto mocznika i prekursorów wêglowych i poddano je nastêpnie karbonizacji i/lub akty-
wacji.

Oba noœniki promowano 5% wag. Mn przy zastosowaniu azotanu (V) manganu (II)
i metody mokrej impregnacji (N1/Mn i N2/Mn).

Dla otrzymanych noœników (N1, N2) oraz katalizatorów (N1/Mn, N2/Mn) oraz, dla
porównania dla wyjœciowego wêgla aktywnego N i formy utlenionej HNO3 (N-ox), wy-
konano badania sk³adu elementarnego (C, H, N) za pomoc¹ analizatora Vario-EL (prod.
Elementar-Analyse Systeme GmbH, Hanau).

Badania w³aœciwoœci katalitycznych: aktywnoœci, selektywnoœci do N2 (iloœci wytwa-
rzanego N2O) oraz stabilnoœci (iloœci wytwarzanego CO2) przeprowadzono w nastêpuj¹cych
warunkach: mikroreaktor ze z³o¿em sta³ym; mieszanina reakcyjna: 800 ppm NO, 800 ppm
NH3, 3% O2, He; temperatury reakcji: 413 K (obszar niskotemperaturowy SCR) i 573 K
(obszar œredniotemperaturowy SCR); szybkoœæ przep³ywu mieszaniny reakcyjnej: 100
ml/min; masa katalizatora: 400 mg. Przed reakcj¹ noœniki i katalizatory kalcynowano in situ
w reaktorze w przep³ywie helu (100 ml/min) w temperaturze 523 K przez 2 godziny. Doboru
warunków kalcynacji dokonano w oparciu o pracê Grzybek i wspó³prac. (Grzybek i in.
1999). Na wyjœciu z reaktora kontrolowano w sposób ci¹g³y stê¿enie NO, N2O i CO2 za
pomoc¹ niedyspersyjnego spektrometru NDIR (Hartmann und Braun).

2. Wyniki i dyskusja

2.1. S k ³ a d p r ó b e k

W tabeli 1 przedstawiono sk³ad elementarny (C,H,N) badanych noœników i katalizatorów
w porównaniu do wyjœciowego wêgla aktywnego N oraz jego formy utlenionej N-ox.
Z zamieszczonych danych widaæ, ¿e utlenienie wêgla aktywnego prowadzi do zmniejszenia
iloœci C oraz wprowadzenia pewnej iloœci grup azotowych na powierzchniê. Badania XPS
(Grzybek i in. 1998) pokaza³y, ¿e podczas modyfikacji stê¿onym HNO3 nastêpuje wymy-
wanie czêœci popio³u oraz tworzenie powierzchniowych grup tlenowych i grup nitrowych.
Grupy takie prowadz¹ do znacznego zwiêkszenia kwasowoœci powierzchni (Bandosz i in.
1997). Po modyfikacji NH3 w 1073 K próbka N1 zawiera³a wiêcej pierwiastka C ni¿
utleniany wêgiel aktywny N-ox, co wskazuje na to, i¿ obok wprowadzania grup azotowych
na powierzchniê, amoniak odgrywa równie¿ rolê czynnika aktywuj¹cego, podobnie, jak to
stwierdzono w pracy Manguna i wspó³prac. (Mangun, DeBarr, Economy 2001). Iloœæ
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wprowadzonego azotu by³a jednak niewielka. Wêgiel aktywny N2 zawiera tylko nieco
wiêcej pierwiastka wêgla ni¿ N-ox (a mniej ni¿ wyjœciowy wêgiel N). Równoczeœnie zawiera
on wiêcej azotu, aczkolwiek czêœæ ta jest mniejsza od wprowadzanych podczas modyfikacji
5% mas. Wskazuje to, i¿ czêœæ mocznika nie zostaje trwale zwi¹zana z powierzchni¹ i ulega
rozk³adowi lub desorpcji podczas procedury wygrzewania w powietrzu.

Iloœæ N jest znacznie wiêksza dla N1/Mn i nieco wiêksza dla N2/Mn w porównaniu
z odpowiednim noœnikiem, co zwi¹zane jest z wprowadzaniem materia³u aktywnego z roz-
tworu azotanu (V) manganu (II). Iloœæ pierwiastka wêgla jest natomiast mniejsza.

2.2. A k t y w n o œ æ k a t a l i t y c z n a

Na rysunku 2 przedstawiono stopieñ konwersji NO dla noœników modyfikowanych
zwi¹zkami azotu oraz katalizatorów manganowych w porównaniu do niemodyfikowanego
wêgla aktywnego N. Z rysunku mo¿na wnioskowaæ, ¿e:

— modyfikacja zwi¹zkami azotu prowadzi do zwiêkszenia aktywnoœci materia³ów wê-
glowych, przy czym zastosowanie roztworu mocznika okaza³o siê znacznie bardziej
efektywne ni¿ wygrzewanie w strumieniu NH3 w 1073 K, zw³aszcza dla reakcji SCR
w obszarze niskotemperaturowym;

— wprowadzenie tlenków/wodorotlenków manganu dodatkowo prowadzi do zwiêk-
szenia aktywnoœci. Katalizator N1/Mn w temperaturze 413 K oraz N1/Mn i N2/Mn
w temperaturze 573 K usuwaj¹ ca³y NO z mieszaniny reakcyjnej i byæ mo¿e, i¿ ich
aktywnoœæ jest tak wysoka, i¿ nie jest wykorzystywany ca³y katalizator;

— aktywnoœæ uk³ada siê w szereg:
– w obszarze niskotemperaturowym: N1/Mn � N2/Mn (x(NO)= 94 ± 3%) > N2 >> N1 > N,
– w obszarze wysokotemperaturowym: N2/Mn �N1/Mn (x(NO)�100 %) >N2 > N1 >> N.
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TABELA 1

Analiza elementarna (C,H,N) badanych próbek

TABLE 1

Elemental analysis for the studied samples

Próbka
Sk³ad elementarny [% mas]

C H N

N 65,83 1,19 0,46

N-ox 58,13 2,27 0,97

N1 86,98 1,02 1,43

N2 61,78 1,21 3,13

N1/Mn 62,64 2,01 2,26

N2/Mn 48,49 2,07 3,87



Zatem zastosowanie procedury preparatywnej sk³adaj¹cej siê z: (1) utleniania wstêpnego
noœnika wêglowego, (2) (a) modyfikacji w strumieniu NH3 w 1073 K lub (b) nasycania go
roztworem mocznika, z nastêpuj¹cym potem wygrzewaniem w strumieniu powietrza, oraz
(3) nasycania zwi¹zkami manganu, daje w wyniku bardzo aktywne katalizatory zarówno
w obszarze niskotemperaturowym, jak i œredniotemperaturowym.

Powodem wysokiej aktywnoœci noœników i katalizatorów jest obok wprowadzanych
MnOx wytworzenie na powierzchni grup azotowych. Przyjmuje siê, i¿ mechanizm reakcji
mo¿na opisaæ równaniami:

NH3 + Z1–OH � Z1–O–NH4
+

Z2 + 1
2O2 � Z(O)

Z(O) + NO � Z2 + NO2

gdzie Z1 i Z2 centra katalityczne na powierzchni materia³ów wêglowych.

Centra Z1 maj¹ charakter kwasowy, a zatem powi¹zane s¹ z materia³em aktywnym oraz
ewentualnymi powierzchniowymi grupami tlenowymi. Wprowadzone na powierzchniê gru-
py azotowe s¹ centrami sorpcji NO (Matzner, Boehm 1998; Yang, Kaneko 2002) lub NO2

(Muniz, Marban, Fuertez 1999) i pe³ni¹ rolê centrum Z2.

2.3. S e l e k t y w n o œ æ k a t a l i z a t o r ó w

Oprócz aktywnoœci, katalizator do selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem
musi odznaczaæ siê wysok¹ selektywnoœci¹ do N2. W procesie SCR oprócz po¿¹danej reakcji
g³ównej opisanej równaniem:
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Rys. 2. Stopieñ konwersji NO dla wêgli aktywnych modyfikowanych zwi¹zkami azotu i manganu

w porównaniu z niemodyfikowanym wêglem aktywnym

Fig. 2. NO conversion for active carbons modified with nitrogen and manganese compounds in comparison

to untreated carbon



4NO + 4NH3 + O2 � 4N2 + 6H2O
mog¹ wystêpowaæ reakcje uboczne redukcji NO do N2O lub ewentualnie utleniania zwi¹zku
redukuj¹cego (NH3) do N2, N2O lub NO. Wszystkie te reakcje s¹ niekorzystne, gdy¿:
1) N2O jest gazem cieplarnianym o przekroju czynnym na rozpraszanie podczerwieni ok.

300 razy wiêkszym ni¿ CO2,
2) utlenianie NH3 do wy¿ej wymienionych produktów ubocznych powoduje jego ubytek ze

strumienia oczyszczanych gazów, a co za tym idzie – spadek stopnia konwersji NO.
Na rysunku 3 zestawiono iloœæ N2O w strumieniu produktów dla badanych katalizatorów

w obszarze niskotemperaturowym (413 K) i œredniotemperaturowym (573 K). Z rysunku
mo¿na wnioskowaæ, ¿e:

— wprowadzenie powierzchniowych grup azotowych zmniejsza iloœæ wytwarzanego
tlenku diazotu (zwiêksza selektywnoœæ do N2) zarówno w obszarze niskotempe-
raturowym, jak i œredniotemperaturowym;

— wprowadzony materia³ aktywny obni¿a selektywnoœæ do N2 w stosunku do azoto-
wanych noœników, przy czym efekt ten jest niewielki w temperaturze 413 K i bardzo
znacz¹cy w temperaturze 573 K. Powodem ró¿nic w selektywnoœci katalizatorów
N1/Mn i N2/Mn jest najprawdopodobniej sposób rozk³adu materia³u aktywnego na
powierzchni katalizatorów. Podobne efekty rejestrowano dla wêgli aktywnych (nie-
modyfikowanych zwi¹zkami azotu) promowanych tlenkami/wodorotlenkami Mn
(Grzybek, Pasel, Papp 1999). Materia³y wêglowe o znacz¹cej kwasowoœci promo-
wane Mn(NO3)2 zawiera³y ma³e klastery MnOx (lub byæ mo¿e nawet pojedyncze
kationy), podczas gdy na nieutlenionych wstêpnie materia³ach wêglowych o ni¿szej
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Rys. 3. Iloœæ N2O w strumieniu produktów dla wêgli aktywnych modyfikowanych zwi¹zkami azotu

i manganu w porównaniu z niemodyfikowanym wêglem aktywnym

Fig. 3. N2O formation for active carbons modified with nitrogen and manganese compounds in comparison to

untreated carbon



kwasowoœci tworzy³y siê du¿e agregaty MnOx preferencyjnie na zewnêtrznej po-
wierzchni ziaren wêglowych. Powstawania takich du¿ych agregatów mo¿na spo-
dziewaæ siê na noœniku N1. Zgodnie z prac¹ Muniza i wspó³prac. (Muniz, Herrero,
Fuertes 1998) modyfikacja wêgli aktywnych NH3 w 1073 K prowadzi do wytwa-
rzania g³ównie grup zasadowych. Podobnie Jansen i van Bekkum (Jansen, van
Bekkum 1994) stwierdzili, i¿ utlenianie wêgla aktywnego HNO3, a nastêpnie mo-
dyfikacja NH3 w 883 K, prowadzi³a do zmniejszenia iloœci powierzchniowego tlenu.
Oddzia³ywanie natomiast powietrzem w umiarkowanych temperaturach (poni¿ej 773
K) prowadzi do powstania na powierzchni grup o charakterze kwasowym. Rów-
noczeœnie badania termoprogramowanej desorpcji dla próbki N-ox nasycanej mocz-
nikiem pokaza³y, ¿e czêœæ mocznika rozk³ada siê w temperaturze oko³o 370 do oko³o
600 K do CO2 i NH3. Powsta³y in situ ditlenek wêgla mo¿e równie¿ utleniaæ
powierzchniê materia³u wêglowego w 523 K i prowadziæ do wytworzenia na niej
tlenowych grup funkcyjnych. Te ostatnie powinny prowadziæ do bardziej równo-
miernego rozk³adu MnOx na powierzchni i preferencyjnego tworzenia ma³ych kla-
sterów;

— powstaj¹cy N2O pochodzi w przypadku obu katalizatorów N1/Mn i N2/Mn w prze-
wa¿aj¹cym stopniu z reakcji ubocznej SCR (tj. NO + NH3 daje jako produkty N2 +
N2O), a nie reakcji utlenienia NH3. Wskazuje na to niemal 100% stopieñ konwersji
NO. W przypadku, gdyby reakcja utleniania NH3 mia³a szybkoœæ wiêksz¹ od reakcji
SCR, wówczas w zastosowanych warunkach (stosunek NO : NH3 = 1, czyli zgodny ze
stechiometri¹ reakcji SCR) w mieszaninie reakcyjnej by³aby niewystarczaj¹ca iloœæ
czynnika redukuj¹cego, co musia³oby skutkowaæ spadkiem stopnia konwersji.

2.4. S t a b i l n o œ æ k a t a l i z a t o r ó w

Istotnym czynnikiem dla katalizatorów na bazie materia³ów wêglowych jest ich sta-
bilnoœæ w obecnoœci tlenu, którego znaczne iloœci zawieraj¹ gazy odlotowe ze Ÿróde³
stacjonarnych. Jak wykazano w szeregu prac (np. Grzybek, Papp 1992; Muniz, Marban,
Fuertes 2000) obecnoœæ tlenu jest konieczna dla uzyskania wysokiego stopnia konwersji NO
w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej NO amoniakiem, a przyczynê tego efektu
upatruje siê w omawianym wy¿ej mechanizmie reakcji. Niemniej jednak materia³y wêglowe
w obecnoœci tlenu mog¹ podlegaæ reakcji zgazowania do CO2.

Na rysunku 4 przedstawiono iloœæ CO2 w strumieniu produktów reakcji dla badanych
uk³adów. Z rysunku widaæ, ¿e:

— w temperaturze 413 K iloœæ wytwarzanego CO2 jest bardzo niewielka, dla noœników
modyfikowanych mocznikiem nawet nieco mniejsza ni¿ dla wyjœciowego wêgla
aktywnego N;

— w obszarze œredniotemperaturowym (573 K) iloœæ wytwarzanego CO2 znacznie
wzrasta, niemniej jednak stabilnoœæ noœników zawieraj¹cych grupy azotowe jest
znacznie lepsza (mniejsze zgazowanie do CO2) ni¿ dla niemodyfikowanego wêgla
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aktywnego N. Mang i wspó³prac. (Mang i in. 1992) badali wêgle aktywne otrzymane
przez karbonizacjê i aktywacjê z prekursora wêglowego (sacharoza) z dodatkiem
mocznika, chlorowodorku glukozaminy, uracylu, hydroksymetylopirydyny i piko-
liloaminy. Dla tak otrzymanych materia³ów wêglowych prowadzono reakcjê utlenia-
nia mieszanin¹ 5% O2 w argonie w temperaturze 773 do 873 K. Wêgle aktywne
zawieraj¹ce azot wykazywa³y zwiêkszon¹ odpornoœæ na utlenianie;

— katalizatory manganowe wytwarzaj¹ natomiast znacznie wiêcej CO2 ni¿ uk³ady
niemodyfikowane – poza zakresem mierzalnoœci analizatora (czyli ponad 2000
ppm).

Wnioski

Modyfikacja wêgla aktywnego NH3 w 1073 K lub roztworem mocznika z nastêpuj¹cym
potem wygrzewaniem w strumieniu powietrza daje w wyniku noœniki zawieraj¹ce odpo-
wiednio 1,4 i 3,7% mas. N. Zarówno noœniki, jak i katalizatory promowane manganem,
wykazuj¹ lepsze w³aœciwoœci katalityczne w obszarze niskotemperaturowym (413 K) ni¿
niepromowany wêgiel aktywny. Aktywnoœæ w tej temperaturze uk³ada siê w szeregu: wêgiel
aktywny modyfikowany NH3 i MnOx � wêgiel aktywny promowany mocznikiem i MnOx >
wêgiel aktywny modyfikowany mocznikiem > wêgiel aktywny modyfikowany NH3 >
niemodyfikowany wêgiel aktywny. Równie¿ selektywnoœæ do N2 jest dobra w obszarze
niskotemperaturowym, przy czym próbka N1/Mn wytwarza nieco wiêcej N2O ni¿ pozosta³e.
Aktywnoœæ w reakcji zgazowania do CO2, decyduj¹ca o stabilnoœci katalizatora, jest w ob-
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Rys. 4. Iloœæ CO2 w strumieniu produktów dla wêgli aktywnych modyfikowanych zwi¹zkami azotu

i manganu w porównaniu z niemodyfikowanym wêglem aktywnym

Fig. 4. CO2 formation for active carbons modified with nitrogen and manganese compounds in comparison to

untreated carbon



szarze niskotemperaturowym, w porównaniu z niemodyfikowanym wêglem aktywnym,
nieco bardziej korzystna dla azotowanych noœników i nie gorsza dla próbek zawieraj¹cych
tlenki manganu jako materia³ aktywny. W obszarze wysokotemperaturowym wêgle aktywne
azotowane maj¹ równie¿ korzystne w³aœciwoœci katalityczne: wysok¹ aktywnoœæ, selek-
tywnoœæ do N2 i stabilnoœæ – znacznie lepsze ni¿ wyjœciowy materia³ N. Katalizatory
zawieraj¹ce MnOx wykazuj¹ w temperaturze 573 K wysok¹ aktywnoœæ, ale selektywnoœæ
i stabilnoœæ nie jest wystarczaj¹ca.

Zatem dla szczególnie interesuj¹cego dla selektywnej redukcji katalitycznej NO amo-
niakiem obszaru niskotemperaturowego jako najlepszy katalizator mo¿na wytypowaæ wêgiel
aktywny modyfikowany roztworem mocznika, wygrzewany w powietrzu w 623 K oraz
promowany tlenkami wodorotlenkami manganu.

Praca wykonana w ramach badañ statutowych 11.11.210.109.
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IN THE REACTION OF REDUCTION OF NITRIC OXIDE WITH AMMONIA
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Active carbons, SCR

A b s t r a c t

Active carbons modified with nitrogen compounds and promoted with manganese oxides were studied as
catalysts for selective catalytic reduction of NO with ammonia. The introduction of nitrogen surface species led to
the increase in activity, selectivity to N2 and stability both in low (413 K) and medium (573 K) temperature region.
The promotion with manganese oxides led to an additional increase in activity. However, for Mn-containing
catalysts selectivity to N2 and stability stayed good only at 413 K and deteriorated strongly at 573 K.
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A b s t r a c t

The Polish centralized energy sector is at a major crossroad: it should meet the rocketing energy demand while
most of the power production fleet has to be retrofitted in the next 20 years. This tremendous challenge should be
perceived as a real opportunity to construct the new sustainable energy sector that will fulfil the future generation
needs while securing the economical competitiveness, meeting the environmental European requirements and
insuring the social cohesion.

Thus, Poland should elaborate a long-term energy policy to deal optimally with the two major environmental
issues

“Traditional pollutants” emissions’ reduction (i.e. SOx, NOx) and dust. Poland should meet the requirement
from the LCP Directive and the associated Accession Treaty targets which are inadequate with the Polish power
sector idiosyncrasy. Contrary to its European peers, it still exists in Poland many Small Coal Combustion
Installations (SCIs: less than 50 MWth) such as individual boilers or local district heating ones, which are not taken
into account by these European policies. As a consequence and to economically and environmentally optimised the
investments to be done, both LCPs and SCIs have to be taken into account not only for the targets to be reached in
the 2008–2012 period, but also for the mid 2015–2020 term for which new NEC and LCP Directives are nowadays
being prepared. As a large share of the existing capacities will have to be replaced after 2012, it would be especially
counterproductive to put the effort in the 2008–2012 period only on the LCP units and doubtless more relevant to
centre the efforts on the SCIs. In other words both versions ( from 2001 and the new ones in preparation at EU level)
of the LCP and NEC Directives should be analysed together as their implementations in Poland are strongly
connected.
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CO2 emissions’ reduction: the challenge is quite similar, as the European Union Emissions Trading Scheme
(EUETS) only refers to installations larger than 20 MWth. It could be likewise more efficient to deal with the
innumerable SCIs which are outside of the embraced field but of course covered by the Kyoto protocol targets.

All the stakeholders of the energy sector will benefit from such a common policy negotiated with the European
Union under the control of the Polish Administration. As explained in this paper, such a policy could enable to save
up to €67 billion – compared with a Business-As-Usual scenario – and to gain €16.8 billion thanks to the Kyoto
allowances surplus which could be sold on the international carbon market. This could fund and generate
self-financing to take up the energy challenge outlined above.

It can be concluded that relaxation of short-term constraints on Polish SOxand NOx and CO2 emissions for the
centralised heat and power sectors will avoid non-justified expenditures in these sectors. The comprehensive
long-term energy policy to be established should allow these cost savings to be invested in long-term retrofits that
will consider the different options to reduce CO2 emissions in the power sector and as well the other gases
emissions in the domestic heating sector, which generates the most harmful low-stack emissions. This global
approach is likely to generate better development scenarios meeting the European as well as the Kyoto targets.

This paper was first drafted in the first quarter of 2006 thanks to a collaboration of the stakeholders: F. Pche³ka
(TGPE), M. Niewiadomski, S. Porêba (BOT), K. Szynol, G. Paluch (PKE), G. Wolf, B. Decourt, S. B³ach,
Z. Krzemieñ (EDF), I. Grela, D. Taras (Electrabel). It was finally decided to publish the present version which is
slightly updated in order to speed-up the discussion with other stakeholders from: the centralised energy sector, the
gas and mining industries, the National Administration and the Academician sector.

Executive summary

Despite its radical transformation since the late 1980s, the Polish energy sector still faces
a major crossroad: during this phase of economic convergence with its European peers, the
demand for power is rocketing while simultaneously a large part of the existing power
production fleet has to be decommissioned.

Moreover, Poland remains highly dependent from solid fuels: 63% of primary energy and
97% of national power are produced from solid fuels. If huge resources of hard coal
and lignite still exist, the country should deal with two major environmental challenges:
SOx/NOxand CO2 emissions’ reduction.

Both Large Combustion Plants and Small Combustion Installations should be taken into
account to optimise the reduction of traditional pollutants (SOx, NOx and Dust) and CO2

within the framework of an Integrated Environment Impact Assessment Analysis.

SOx and NOx emissions

Despite the huge environmental efforts that have been done and continue to be
implemented in Poland, constraints still exist on Large Combustion Plants (the LCPs units,
i.e larger capacity than 50 MWth), which have to fulfil the SOx and NOx targets from the
Accession Treaty to be reached in 2008, 2010 and 2012. These policies are not enough taken
into account the Polish power sector idiosyncrasy: contrary to its European partners, it still
exist in Poland many small combustion installations (SCIs, lower than 50 MWth) which are
not embraced in the above mentioned targets.

Therefore, an Integrated Environment Impact Assessment Analysis (IEIAA) taking into
account both LCPs and SCIs should be carried out to clearly present the relative environment
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and health benefits which could be achieved by implementing more or less stringent emission
constraint scenarios for the LCP sector only, and for the total emitters. In other words, both
the LCP and the National Emission Ceiling (NEC) Directives should be considered together
to optimise the short- and long-term investments to be done in different sectors. This should
avoid large non-justified expenses that could be done immediately in the LCP sector which
will burden the national economy.

What’s more, the higher costs of energy that would be generated by these non-justified
investments done in the old LCP units that have to be retrofitted anyway, will as well make
the poorest people to switch back again to cheaper and more polluting heating fuels in their
individual boilers, and will then burden health and environment which for sure is not the aim
of the LCP Directive.

CO2 emissions

The challenge is quite similar regarding CO2 emissions’ reduction. The CO2 allowances
allocated within the framework of the 2008–2012 National Allocation Plan (NAP2) only
refer to installations covered by the EU Emission Trading System (i.e with a capacity larger
than 20 MWth). Though, the installations with a capacity below 20 MWth emit CO2 too,
especially in Poland, as they are still using huge amounts of coal. Therefore, a global
approach of these installations is likely to generate better development scenarios, meeting the
European as well as the Kyoto targets.

Significant possibility exists in Poland to decrease specific CO2 emissions. However, to
avoid heavy distortion of the national economy, the CO2 emissions cutting should be
achieved in a foreseeable future, mainly between 2012 and 2025 when the existing plants will
have to be decommissioned, in other words after the first Kyoto period of 2008–2012.

So in our mind, this IEIAA should simultaneously take into account:
— the four main pollutant emitted into the atmosphere i.e. SO2, NO2, dust (while

differentiating the PM 10 & 2.5 shares which are the most health harmful) and CO2,
— all sectors i.e. not only the large combustion plants (LCPs), but also the small

combustion installations (SCIs) and other emitters from transport and agricul-
ture.

— the technical-economical timetable for the decommissioning of the existing capacities
versus the market availability of the new technologies, such as those allowing CO2

capture & sequestration (CCS) and nuclear.
These IEIAA could result in reviewing the long-term energy policy, in order to make the

required political choices regarding the preferred future primary energy mix, and to achieve
the energy safety and social cohesion goals, while meeting the environmental objectives. On
this basis, a comprehensive long-term and stable energy development strategy, which is
essential to create the confident climate to secure the huge investments, could be elaborate.

This policy should clarify the direction foreseen by the National Authorities in agre-
ement with the EU policies and give the right signals to investor. At least, it should
contain:
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— a thematic Strategy on Air Pollution (TSAP) up to 2020, taking into account the
revision of the National Emission Ceiling (NEC) and the Large Combustion Plant
(LCP) Directives. In our mind, this TSAP should propose a revision of the calendar
and/or ceilings for the yearly fluxes of SOx and NOx emissions allowed for LCPs in
2008, 2010, and 2012 in the Accession Treaty of Poland to European Union,

— a long-term climate change policy that will:
– help primary energy savings (PES) through efficient production, transport, and

use of energy,
– foster the development of CHP and renewable energy sources (RES),
– promote the development of CCS technologies and consider the nuclear power

option.
Moreover, the paper is quantifying this strategy. It also presents potential development

scenarios, which cumulated will make possible to reduce CO2 emissions to c.a. 250 Mt in
2030 compared to the 600 Mt that will occur in the Business As Usual (BAU) case. This will
result in a yearly average CO2 cost saving for the Polish economy of c.a. €2.4 billion per year
for the next 25 years, or €67 billion for the 25 years period (see Table 1 hereafter). The paper
shows also that these scenarios could enable the Polish Government to sell for €16.8 billion
of CO2 Kyoto allowances (AAUs) on the world carbon market.

Through adequate legal instruments and/or market rules these revenues could be partly or
totally used to subsidise the expected measures required to implement such a policy. For
instance, they could be redistributed for:

— longer-term investments within the public transmission & distribution infrastructures
or the new clean technologies in the LCP sector,

— switching the local coal-fired SCIs to more efficient systems, such as further con-
nections to centralised CHP plants or retrofitting to new technologies

— replacement to gas or even electricity heating when other options are not eco-
nomically viable

— …
Unfortunately, such an integrated long-term energy policy as well as the associated clear

and steady regulations and market rules could not be ready before the next 2008–2012 NAP
period. In any case it’s nevertheless worth working on it and we do hope this paper will serve
to pave the way in fulfilling this objective.

For a quick executive overview of the document, please read as well the three first
paragraphs and the conclusion.

Aim of the document

This paper proposes a draft of a long-term development vision for the Polish energy
sector, which is needed to tackle the challenges that Poland is facing, especially to fit with the
European policies.

The main aim of this paper is to share such a common vision between the main
stakeholders of the energy sector and other industry associations if possible (steel, chemical,
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cement, paper, glass…) in this phase of preparation of the 2008–2012 CO2 National
Allocation Plan (NAP) as requested by the European Emission Trading Scheme (ETS).
As far as possible, the long-term vision presented here tries to cover as well the other key
topics for which the Polish Administration will have to present its policy to the European
Commission in the next months or years. They mainly concern:

— the elaboration of the Thematic Strategy on Air Pollution for 2020 (TSAP),
— as requested in the Accession Treaty, the strategy to be prepared in 2008 to reduce

SOx and NOx emissions at lower levels than those requested for the LCPs into the
Accession Treaty,

— as requested by the “Quality Cogeneration” Directive, the strategy to be prepared by
the beginning of 2007 for the cogeneration (CHP) development,

— the status of development of renewable energy sources (RES),
— …
Once validated by the main associations which represent the centralised energy sector in

Poland, i.e. TGPE, PTEZ and if possible IGCP, the aim will be to improve and validate this
draft by an expert consulting company or association. Final aim will be to forward this vision
to the national authorities (Polish Ministries of the Economy and Environment…) in order to
serve as a base of discussions to establish the official long-term integrated energy policy and
stable regulations that will help creating the confident enough climate for long-term in-
vestments either for the EU structural funds or for the public and private investors.

1. Introduction

The economic convergence of Poland with its European peers will indispensably result in
a growth of energy consumption. Nowadays consumption of gas and electricity per capita in
Poland is 40 to 50% below the European average. In a period of such intensive economic
development, actions aiming at separating the GDP growth from the growth of total primary
energy demand would allow, among others, improving Poland’s energy security as wished
by the European policy.

Savings in primary energy could mainly result from a better use of energy for heating and
transport purposes. It will be difficult to reduce much the increasingly growing demand for
electricity as the economic convergence will likely be accompanied by the mutation of the
today economy, mainly based on heavy industry, towards a more service-based economy,
which is more electricity demanding (see Jestin, Wolf et al. 2004a. 2004b).

That is why it is estimated, hereafter in the Business As Usual (BAU) scenario, that in
2030 Poles could consume 60% more primary energy (from 90 Mtoe in 2000 to 140 Mtoe
in 2030) and more than twice more electricity. Then taking into account the electricity
efficiency achievements, i.e. –1.2% per year up to 2030 (see Jestin, Wolf at al. 2004b), the
domestic production of electricity could be limited to 330 TWhe in 2030 which should be
compared to the 156 TWhe produced in 2005.
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During the same period, a large share of the existing power fleet will have to be retrofitted
and new capacities to be built. Today Poland is at a crucial crossroad, for which decisions that
will be taken will influence the few next generations. This challenge can be seen as an
opportunity if a comprehensive energy policy is prepared to propose solutions for the
mid-term problems without burdening the longer term.

2. European policy orientations

Nowadays numbers of discussions are going on to set a European energy policy that
embraces issues and goals of all Member States. This policy aims mainly at guarantying the
European economic competitiveness and energy security of supply while keeping the social
cohesion in and between the Member States.

— The economic competitiveness should be served by the liberalisation of gas and
electricity markets and the Lisbon strategy by fostering research and development,
technology transfer, etc.

— Energy security will be notably served by primary energy savings (PES) through an
efficient use of energy by finding a better Demand Side Management (DSM) and by a
production from new power plants (supercritical, gasification…);

— Efficient transmission energy systems for electricity gas and heat: transfer and use of
energy

— Development of cogeneration (CHP) and renewable energy sources (RES).
Last but not least, this European policy aims as well at protecting the environment, with

its three main components: climate change, biodiversity and air quality. Mitigation of the
climate change is treated through the UNFCCC and its Kyoto Protocol, which led as well to
the European Directive on the CO2 Emission Trading Scheme (ETS). Concerning the
biodiversity preservation, the energy sector is mainly impacted by the UNCLRTAP and its 8
international protocols and set of European Directives. The LCP and NEC Directives have a
major impact on the Polish energy sector as regards the SOxand NOxemissions that have to be
tackled for a reduction of acidification and eutrophisation of soils and water. The
improvement of air quality, which mainly impacts our health, is driven by the European
programme CAFE (Clean Air For Europe) whose conclusions will help defining the TSAP. It
might result, on one hand, amending the 2001 versions of LCP and NEC Directives by
proposing – likely in 2007 – new ceilings for already regulated pollutants (SOx, NOx and
dust) and by introducing limitations for new pollutants (heavy metals and fine particle
matters PM2.5 & PM10); on the other hand, it may lead to adoption of new Directives, on
SCIs for example.

In Poland, the implementation of these European policies must be carefully analysed in
parallel with the small emitters in order to avoid huge non-justified short-term investment
costs, Directives which mainly cover the larger emitters of pollutants and as a result a high
price of the energy for customers without any improvements from an environment
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protection point of view. For this purpose, a study should be made to prepare the long-term
energy development policy that will integrate all these topics. Then, a clear and shared
strategy should be prepared with the needed regulations and market rules to be im-
plemented.

3. Global energy demand

The Figure 1 below describes the 2000 energy flows in Poland and EU-15. Thanks to its
production based on domestic solid fuels, Poland enjoys a better energy self-sufficiency than
the EU-15 (88% versus 53%). In 2000, 63% of the total Polish primary energy consumption
and 97% of the electricity produced, came from hard coal and lignite.

A Polish specific feature is the large share of electricity produced in cogeneration
in Poland, which is close to 20%. Thanks to that, the centralized production sector
(heat, electricity) reaches an average efficiency of 52%, above the EU-15 average, which
is 46%.

Beside, still 15 million tonnes of coal are burnt for direct domestic purposes (i.e.
households, agriculture…), which correspond to approx. 20% of the domestic demand for
coal, and generate a large part of the total national pollutants emitted in the atmosphere.
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Fig. 1. Flow of primary and secondary energy for Poland and EU-15 average in 2000, million toe

(sources: EDF Polska, ARE, GUS, Jestin, L., Wolf, G.& Al., 2004b; European Energy and Transport, 2003)

Rys. 1. Przyp³ywy strumieni energii pierwotnej i wtórnej dla Polski i 15. Krajów UE w roku 2000, miliony toe



4. Status of Polish power sector and future needs

The Figure 2 below shows the historical power production in Poland since 1930 till today,
with breakdown into plant types: hydro power plants, SCIs, and LCPs including hard coal
fired CHP plants, hard coal fired power plants, and lignite fired power plants. It shows as well
how around 60% of the LCP units have been transformed into “clean” units in the late 90’s,
based on the various technologies available for desulphurisation such as: circulating
fluidized bed boilers (CFB), dry flue gas desulphurisation systems (DFGD), semi-dry FGD
(SDFGD) or wet FGD (WFGD). At the same time, most of the units were as well equipped
with low-NOxburners.

Despite these huge efforts made over the last decade to reduce pollutant emissions in
order to comply with the first version of the LCP Directive of 1988 (€8 billion were invested
in LCPs), Poland remained at the very beginning of the 21st century the largest SOxemitter in
Europe with 1.5 million tonnes emitted yearly. But efforts are being pursued now during the
preparation of the CO2 NAP-II, especially in the power sector where the less SOxemitting
units are proposed to be allocated with more CO2 credits, according to the brand new
allocation method proposed by the power sector.

The Figure 2 also indicates forecasts of decommissioning of the production plants. The
study is based on a detailed analysis of technical parameters of nearly 450 units. Calculations
are based either upon a 40-year or 50-year period of plants operation. It is assumed as well
that the construction of desulphurisation systems was accompanied by retrofits that allow
prolonging the lifecycle of the plants by 15 years, which makes a total period of either 55 or
65 years of operation for these modernised units. The study also assumes the commissioning
of additional 2.2 GWe before 2010 (with the latest available information now we likely
except most of these new plants to on line by 2012 or later): 833 MWe in Be³chatów, 450
MWe in P¹tnów, 460 MWe in £agisza, 240 MWe in Halemba and 250 MWe in Ostro³êka A.
These two latter units will retrofit existing ones.
As it can be seen in the Figure 2, it is expected that all the power plants, which are not
equipped with desulphurisation systems, will be decommissioned before 2020. This is in
agreement with the derogations that most of these installations have got into the Accession
Treaty. These derogations allow not fulfilling the LCP Directive 2001/80/EC requirements
up to 2016 or 2018, respectively for SOx and NOx emissions.

Cutting power production or SOx& NOx emissions!
The Figure 3 shows the power generated by the existing power fleet, which is nowadays

operated with a power capacity factor of c.a. 57%. One will notice that the plant lifetime
assumed in this Figure 3 is 50 years and not 40 years as it was as well presented in the Figure
2. From 2005 the power that could be generated by the existing power fleet and the few new
units to be commissioned before 2010 (i.e. 2.2 GWe) is calculated for three capacity factors
(i.e. 57% as previously, 40% and 75%). The associated levels of SOxand NOx emissions that
this power generation will produce for these three capacity factors in the period 2005–2030 is
as well shown.
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As it can be seen in the Figure 3, it seems to be possible to meet the national electricity
demand up to approx. 2010–2012 only with (i) reduction of international power export and
(ii) a large increase of the capacity factors for power and CHP plants from about 57% today
up to, if possible, an estimated maximum of c.a. 75%. Since such a high capacity factor will
be really difficult to reach, it is likely to happen a shortage in power production before 2010,
unless additional new capacities will be built. In that respect, the only possibility will be to
construct gas-fired units, for which the erection duration could fit the timetable. But then the
electricity production cost is likely to double compared to the production cost associated with
the existing units. Today we can no more expect to have long-term contracts to guaranty the
paybacks of these investments, and the market power price does not allow at all such
gas-fired units to become profitable, especially with today high price of gas. In any case some
gas units will probably be needed to feed the power demand during the peak hours.
Fortunately Poland is well equipped with CHP units, which could as well contribute more to
this peak demand if associated investments needed are engaged.

On the contrary, and as it can be seen in the Figure 3, a drastic reduction in the power
generation would be needed to meet the SOx and NOx limits from the Accession Treaty.

Complying with the SOx and NOx targets stated in the Accession Treaty creates a major
burden for Poland. For example the 2008 target for SOx is 454 thousand tonnes while
emissions in 2005 are at the level of c.a. 750 thousand tonnes; similarly for NOx, the 2008
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Fig. 2. Historical power production and planned natural decommissioning of plants

(source: EDF Polska calculations)

Rys. 2. Produkcja energii w przesz³oœci i planowane w przesz³oœci wycofanie instalacji z u¿ycia



target is 254 thousand tonnes while today emissions amount to c.a. 260 thousand tonnes.
Additional cutting in NOx emissions would require construction of Selective Catalytic
Reduction systems as today nearly all units are already equipped with low-NOx burners.
Time is now over to be able to build these new de-Sox systems to reach the Accession Treaty
targets on time in 2008. Matching these limits for SOx and NOx would require further
investments of about €15 billion up to 2017, and induce increase of power and district heating
prices by c.a. 20% and 40% respectively.

Despite the huge efforts that are being done today to fulfil the Accession Treaty targets,
no guaranties exist upon the final achievements. In addition, and not to burden even more
the national economy, it is compulsory to optimise investments within the energy sector,
while bearing in mind that a large part of production capacities not equipped with flue gas
desulphurisation systems will be shut down in the coming decade. Some of these in-
vestments were already shown as not justified as soon as the mid 90’s during the
implementation of the first version of the 1988 LCP Directive. Implementation of this first
LCP Directive led to an global investment of c.a. €8 billion and requested a huge amount of
long-term contracts for power to be established between the Polish power grid company
(PSE) and the producers.
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Fig. 3. Power production versus power demand and pollutants emissions

(source: EDF Polska calculations)

Rys. 3. Produkcja energii w funkcji popytu i emisji zanieczyszczeñ



Today Poland is facing a cruel dilemma: either to be able to fulfil the rocketing national
demand for power or to comply with the Accession Treaty environmental targets for
SOx and Nox.

Integrated impact study (NEC Directive versus LCP Directive ceilings)

The Figure 4 shows once again the SOx and NOx that would be emitted by the existing
LCP units by adopting the production scenario of the Figure 2 (capacity factor of 57% and
plant lifetime of 50 years). This Figure 4 presents as well the total national emissions of
SOx up to 2002. It should be noticed the huge efforts done during the last 20 years, which
have led to a reduction of total SOx emissions of about 65% (from 4.3 million tonnes in
1985 to less than 1.5 million tonnes in 2002). It seems that the national limit resulting from
the 2001 NEC Directive (1.397 million tonnes of SOx by 2010) could be attained without
any problem.

If care is not taken to avoid the huge investment costs on LCPs, which would be generated
by fulfilling the SOx and NOx burdens of the Accession Treaty targets, the poorest people –
not able to afford these higher power and heat prices – will continue to use more and more
cheap solids or alternative fuels of poor quality in house boilers. Therefore the reduction of
long-range trans-boundary pollution by investing in flue gas treatment systems for LCP units
to reduce SOx and NOx will result to the deterioration of the local environment, which
directly impacts human health and which for sure is not the objective of the LCP Directive.
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Fig. 4. NEC and LCP Directives targets fixed to Poland into the Accession Treaty (AT)

(source: EDF Polska calculations)

Rys. 4. Cele dyrektyw NEC i LCP okreœlone dla Polski w Traktacie Akcesyjnym



Therefore it seems that the Accession Treaty targets for LCPs should be re-discussed
between Polish Administration and European Union in order to able the LCPs to produce
more power to fulfil the growing demand. Acceleration of SCIs replacement will reduce the
emissions from the low-stack sources, which are more harmful for health and environment as
their pollutants fall down in the direct vicinity of the source where the people live. When
CHP plants will not be an economically justified option, then legal instruments should be
prepared to help cutting the low-stack emissions by promoting heating based on gas and/or
even electricity.

An integrated analysis of the total costs and benefits (from health, natural environment
and architecture savings point of view), which would be generated by various scenarios
aiming at cutting emissions from the different sectors (mainly LCPs, SCIs, transport and
agriculture), will help clarifying the 2020 Thematic Strategy on Air Pollution (TSAP) targets
that the European Union wants to implement. Such an analysis will serve as well to feed the
discussions between the Polish National Administration and the European Commission in
order to fix the content, ceilings and pollutants to be taken into account in the next version of
the LCP and NEC Directives, which are being revised in the framework of the CAFE
programme.

A quick implementation of a SOx and NOx emission trading schemes, that would cover
both LCPs and SCIs, will certainly foster the reduction of these pollutants emissions at
a much lower cost than through the implementation of command and control legislative
instruments.

As previously discussed in material Ref. 2, it can be concluded as well that the fleet of
power plants and large CHP plants, of total installed electrical capacity of about 34 GWe, is
getting older and a large part of those plants will have to be replaced by 2020. Thus,
depending on the future technologies to be used and on the replacement rate, meeting the
future power demand will require erection of about 40–60 GWe by 2030, with an investment
cost roughly estimated at c.a. €50–70 billion. This cost doesn’t take into account
the expenditures required to reinforce the electricity grid. This corresponds to a need of
construction of c.a. 2 GWe of new facilities every year from 2005 up to 2030, while only
2.2 GWe are planned to be commissioned before 2010.

Apart from the mid-term challenges which have been discussed above to reduce the SOx

and NOx emissions in the next 5–15 years, in the next paragraph, we are going to present
a few potential scenarios aiming at fulfilling the rocketing demand for power in Poland from
2005 to 2030, while trying to mitigate the climate change with such a coal-based power
sector.

These SOx and CO2 emissions reductions are the two interrelated key challenges that
Poland has to face with its energy sector nearly only based on solid fuels. To optimally
solve this problem in a long-term perspective, the solutions to be proposed have to
integrate:

— the 2 different technical-economical mid and long-term timescales, respectively for
SOx and CO2,
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— at least two sectors, i.e. the centralised heat and power one and the domestic &
agriculture one.

This document aims only at making a first analysis to see if these long-term CO2

emissions reduction solutions exist and could be implemented. The full SOx and CO2

integrated analysis, inter-timescale and inter-sectors, still needs to be done in a specific study.

5. Climate change and CO2 emissions

Hereafter it is proposed step-by-step 6 alternative scenarios to the reference one so called
“business-as-usual” (BAU). These scenarios are increasingly efficient in terms of CO2

emissions cutting, thanks to more efficient use of energy and as well to the use of lower
carbon intensive fuels and technologies. Such a low carbon economy will take profit from the
worldwide Kyoto and European CO2 Emission Trading Scheme to help the Polish economy
to develop.

Each of these scenarios is based on a GDP growth of c.a. 4.5% per year from 2005 to 2030
to make Polish economy to converge with its Western and Northern European peers, which
experience a much lower growth, i.e. less than 2% in average.

Description of the reference scenario: business-as-usual (BAU)

In the BAU scenario the energy intensity decreases by –1.8% per year. Such a decrease
would require a very voluntary policy to be implemented. As an example, it can be mentioned
that the most successful policies in the most advanced countries, such as Denmark, allowed
reaching –2.0%/year in the period 1990–2000; in the same period, EU-15 average energy
intensity decrease was only –1.1% per year.

Compared to their European peers, Poles travel much less (5,865 km/capita/year in 2000
compared to 12,174 in the EU-15) and live in less than half space (in m2/capita) than in the
EU-15. So especially growth in transport and housing could dramatically rocket the need for
primary energy if care is not taken to mitigate it (see materials Ref. 1 and 2). Consequently it
is considered in this BAU scenario that primary energy consumption for individual heating
and transport purposes will double by 2030 compared to 2000.

From the power sector point of view, an elasticity factor to the GDP growth of about 0.9 is
considered, which leads to a power production need of 430 TWhe in 2030, including
10 TWhe of export as for today. Of course these figures have only the aim to serve as
reference starting point and could be revised to take into account other trends – but this will
not change the principles discussed hereafter.

To fulfil this total power production, it is estimated that in 2030 the quantity of fossil fuels
from domestic origin will remain as in 2000. This quantity of fuel will allow a total power
generation of about 160 TWhe, which is significantly larger than in 2000 thanks to the better
efficiency of the new plants to be built up to 2030. However the share of production of those
units fuelled with domestic fuels will probably go down to about 40% in 2030, mainly
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because of the increase of power demand and of the exhaustion of some coal resources no
more suitable from an economic mining point of view. This does not apply to lignite whose
resources fitting the required economic mining performances should be sufficient till 2070 if
new mines are opened in the area of Legnica. It means that in 2030 more than 60% of the
power to be produced (i.e. about 270 TWhe) would have to be generated on the basis of
renewable energy sources, imported gas and coal and/or nuclear power.

The estimated shares in the power demand by type of customers are indicated in the
Figure 5. It can be seen that the demand for low and medium voltages customers will increase
faster than the demand for high voltage customers. This tendency reflects the fact that the
Polish economy, mainly based today on heavy industry, will move toward a more service-
-based economy.

Description of the other scenarios

— Electricity efficiency:. Compared to “BAU scenario”, this scenario allows reducing
electricity demand from 430 TWhe to 330 TWhe in 2030 thanks to electricity
efficiency improvement (–1.2% per year from 2005 to 2030), which is in line with the
European Green Paper targets (compare Figure 5 with Figure 6). These global
efficiencies targets will cut CO2 emissions by c.a. 78.2 Mt in 2030 compared to BAU
scenario (see Figure 8 and Table 1).

— Transport and heating efficiency: this scenario is similar to the previous “Electricity
Efficiency” scenario, except that by 2030 biofuels will cover 50% of primary energy
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Fig. 5. Aggregated power demand scenarios broken per customers’ groups with no energy efficiency imposed

i.e.: 430 TWhe of electricity production in 2030 (source: Electrabel)

Rys. 5. Scenariusze ³¹cznego zapotrzebowania na moc, rozbite na grupy klientów bez narzuconych wymogów

efektywnoœci energetycznej, tj. 430TWhe wytworzonej elektrycznoœci w 2030 r.



consumption in the transport sector, and a +0.7%/year energy efficiency improvement
will be achieved in the individual heating sector.

— RES in PP: this scenario is similar to the previous “Transport and heating efficiency”
scenario, except that RES will contribute to a large share in power generation (13% in
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Fig. 6. Aggregated power demand scenarios broken per customers’ groups with energy efficiency imposed

(source: Electrabel)

Rys. 6. Scenariusze ³¹cznego zapotrzebowania na moc, rozbite na grupy klientów z narzuconymi

wymaganiami efektywnoœci energetycznej

Fig. 7. Generation prognoses for Poland – renewable energy sources in power plants (TWhe/year)

Rys. 7. Prognozy produkcji energii dla Polski – ¿ród³a energii odnawialnych w si³owniach (TWhe/rok)



2030, i.e. 41,3 TWhe), in line with European orientations. In comparison to the
previous scenario, it allows for a decrease in electricity generation from hard coal
fired power plants, and therefore cuts CO2 emissions by c.a. 20.8 Mt in 2030 (see
Figure 8 and Table 1).
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Fig. 8. Modelling outputs of the scenarios in terms of CO2 emissions (million tonnes)

(source: EDF Polska calculations)

Rys. 8. Wyniki modelowania dla scenariuszy w Polsce pod k¹tem emisji CO2 (miliony ton)

TABLE 1

CO2 costs variations for different scenarios (source: EDF Polska calculations)

TABELA 1

Zmiana kosztów CO2 dla ró¿nych scenariuszy

* This cost represents the yearly cost generated by CO2 emissions valued at € 20/tCO2.



— RES in heating sector: this scenario is similar to the previous “RES in PP” scenario,
except that 50% of individual heating is switched from hard coal to biomass (i.e. 6.4
Mtoe in 2030). It cuts CO2 emissions by c.a. 24.8 Mt in 2030 compared to the previous
scenario (see Figure 8 and Table 1).

— CHP development: this scenario is similar to the previous “RES in heating sector”
scenario, except that the electricity production from CHPs increases as much as
possible to achieve about 45 TWhe in 2030 (this corresponds to a +2.5%/year average
from 2005 to 2030). It should not be forgotten that these CHPs do not only include the
professional CHP plants mainly included into PTEZ association, but as well the
industrial CHP plants and some power plants which as well produce heat (it means
that this definition is in compliance with the Quality CHP Directive as defined by the
European Union).
Such a development would be possible only by implementing relevant policy with
corresponding legal instruments and market rules. Heat supply from individual
boilers (SCIs) will gradually be transformed into CHP plants. Connections of the new
buildings to the centralized district heating systems will as well be incentivized by the
transposition of European regulations being nowadays prepared to force the building
developers to consider the cogeneration option as the base option for heating, as it is
the case in the most energy efficient Scandinavian countries. Thus by 2030 there
would not be anymore individual boilers using hard coal. As a whole, it allows cutting
CO2 emissions by c.a. 17.8 Mt in 2030 compared to the previous scenario.

— CHP switch from hard coal to biomass and gas: this scenario is similar to the previous
“CHP development” scenario, except that CO2 emissions from CHP plants are
divided by 2 in 2030, by switching either 50% of hard coal (i.e. 5.4 Mtoe) to biomass
or 70% of hard coal to gas (40%) and biomass (30%). It cuts CO2 emissions by c.a.
30.3 Mt in 2030 compared to the previous scenario.
As seen in Figure 8, compared to the BAU scenario, the above-mentioned evolutions
regarding both the energy efficiency and the energy mix allow in 2030 decreasing the
primary energy consumption by c.a. 10% and cutting the CO2 emissions by almost 59%.

— Carbon diet: this scenario is similar to the previous “CHP switch…” scenario, except
that 140 TWhe produced by 2030 from hard coal fired power plants are switched to
CO2 – free production technologies using CO2 capture and sequestration (CCS)
and/or nuclear energy. It cuts CO2 emissions by c.a105.9 Mt in 2030 compared to the
previous scenario.

CO2 emissions savings from the BAU scenario to the less carbon intensive ones are
summarised in the Table 1 below. For a rough average estimation, the cost savings are valued
at €20/tCO2 over the 2005–2030 period. The complete implementation of this set of
scenarios will allow cost savings of c.a. €2,4 billion per year, which will allow financing most
of the measures to be taken to make these CO2 emissions savings to happen. Besides, the
table 1 shows as well the two best scenarios which can be achieved if the maximum technical
and economical potential of RES and CHP are developed.
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6. Synthesis

As seen in the Figure 9, thanks to a more efficient use of energy and as well as use of
lower carbon intensive fuels and technologies, the carbon diet scenario allows cutting CO2

emissions by 3.3 billion tonnes in the period 2008–2030 compared to the BAU scenario.
Taking into account a cost of €20 per tonne of CO2, this reduction in CO2 emissions allow
savings of €67 billion over that period.

Achieving such a result needs to make a detailed study that will result in proposing a very
well prepared and shared long-term energy policy. That will enable preparing the legislative
and market instruments in order to promote the primary energy savings to be developed
(DSM, RES, CHP...), as well as the CO2 capture and sequestration (CCS) technologies and
even the nuclear power.

As it can be seen in Figure 10, the carbon diet scenario allows to reach a surplus of
0.84billion tonnes of CO2 over 2005–2030 compared to the Kyoto and post-Kyoto caps.
It represents a €16.8 billion lump sum (at €20 per tonne of CO2 ) of AAUs that could be sold
by the polish Government on the world carbon market. Such an income that will profit
to the national economy might be achieved by implementing well documented Joint
Implementation (JI) programmes and even better a global Green Innovation Scheme (GIS)
by the National Polish Administration. Only such clear JI and GIS programmes will make
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Fig. 9. Savings between BAU and the carbon diet scenarios (source: EDF Polska calculations)

Rys. 9. Scenariusze oszczêdnoœci z uwzglêdnieniem normalnie spodziewanych zysków (interes jak zwykle)

i opat wêglowych



foreign investors confident enough to develop projects in Poland from which they will
recover the associated Emission Reduction Units (ERUs) to be used to comply with their own
targets in their countries of origin. Development of such programs and associated regulations
need a task force to be settled at the national administration level.

7. CO2 reduction policy

As it has been seen, the cumulated CO2 emissions reduction presented above as the
carbon diet scenario will never happen without a clear and transparent long-term climate
change policy. This policy should be implemented immediately in order the 2008–2012 CO2

allocations into the European ETS for the 1st Kyoto commitment period will give the right
signals to the investors.

First the industrial installations which have to compete with their products at a global
scale should not be constrained in order to avoid to burden the European economy by any
potential delocalisation of these industries outside Europe, where there are no CO2 caps.
Consequently the exact needs of these industries should be clearly established by a precise
monitoring of both their emissions and production levels, along with their development
plans. To do so the rules should be clearly defined in order to promote the most efficient
production. In Poland, the associations covering these industries set up a CO2 FORUM,
which is dealing with such issues.
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Fig. 10. Kyoto surplus thanks to the carbon diet scenario (source: EDF Polska calculations)

Rys. 10. Nadwy¿ki wynikaj¹ce z Protoko³u w Kioto i op³at wêglowych



In the Figure 11, the CO2 needs indicated for the period 2008–2012 for the three sectors
(i.e. power plants (PP), professional CHP plants (CHP), and other industries (ind)) cor-
respond to the amount of allowances allocated in the previous period 2005–2007 increased
by the expected rough growth of each sectorial economic activity as indicated in the
Figure 11. It should be noticed that the sector classified as Professional CHP cover over
80 installations from which those in PTEZ association represent c.a. 80% of CO2 emissions.
This definition does not correspond to that one discussed above into the CHP development
scenario. Above the base allocations that will be distributed to the installations covered by
the European CO2 ETS, a reserve should be created to serve at least the new entrants and to
cover as well the needs of the actors that will increase their production levels to fulfil the
rocketing demand for power. This reserve could be partly auctioned and partly distributed
freely to the most efficient actors through a benchmarking methodology of allocation based
on outputs.

Conclusion

During the next decades the Polish demand for electricity will be rocketing while a large
share of the production fleet will have to be retrofitted. This opportunity should be seized to
implement in the present years a retrofit strategy that will affect the few next generations.

Therefore, to secure the future energy needs it is urgent to prepare a long-term integrated
energy policy, which will help moving from the traditional system, nearly only based on solid
fuels and emitting all its CO2 and still a large part of traditional pollutants (SO2, NOx, dust)
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Fig. 11. CO2 NAP for period 2005–2007 and proposal for 2008–2012 (source: EDF Polska)

Rys. 11. CO2 zgodnie z Krajowym Planem Rozdzia³u Uprawnieñ w okresie 2005–2007 i propozycja

na lata 2008–2012



into the air, to a more diversified energy mix, more favourable for environmental protection.
Such a policy should promote energy savings, help the development of cogeneration and
renewable sources of energy, in line with the direction of the European energy policy, while
fulfilling the sustainable development (SD) criteria and securing energy:

— economy development: power demand increase, transfer of knowledge and
technology,

— environment protection: climate change, biodiversity, health impact,
— social cohesion: reduce unemployment, affordable energy prices.
Such a policy will allow establishing the stable legal instruments and clear market rules

that will create the confident atmosphere to attract both public and private investments to
erect the new capacities that will fulfil this power demand. In this solid fossil fuels based
energy country, the short-term key topics that this policy has to address are:

— the preparation of the Thematic Strategy on Air Pollution (TSAP) and the
corresponding need of revision of the LCP and NEC Directives, which will have to
clearly take into account the Polish LCP Accession Treaty limits for SOxand NOxthat,
it seems obvious today, will never be fulfilled,

— the creation of a long-term clear and transparent climate change policy with its
implementation instruments, in the framework of the European CO2 ETS and its
Directives, including the Joint Implementation Linking one.

It was stated as well that these two approaches (TSAP and climate change) should be
analysed together, not only from SOx, NOx, and CO2 emissions point of view, but also from
the timetable and sectors concerned points of view. Especially the short-term decisions
driven by recent European policies that could generate huge costs in the power and heat
sectors should not jeopardise the national economy and, even worst, make then the
longer-term optimisation impossible. Some key risks to be avoided are as following:

— To too quickly cut SOxand NOxemissions from large combustion plants (LCPs), as
requested by the Accession Treaty (AT) instead of reducing those pollutants
emissions from the main contributors, i.e. respectively small combustion installations
(SCIs) and transport (which is skyrocketing). This too quick cutting of SOxand
NOxemissions from LCPs will generate huge non-justified costs that will strongly
increase the price of energy and will then generate more pollution to be emitted from
the local boilers, which was not at all the aim of the LCP Directive.

— To simultaneously solve the SOx, NOx, and CO2 emissions problems due to the solid
fuels combustion in the power sector, the temptation to switch to gas could be high,
especially regarding the recent relative gas competitiveness improvement compared
to coal, which is induced by the European CO2 Emission Trading Scheme (ETS). Of
course this will enable to cover the short-term power demand together with the
associated peak-load needs. However, and without talking about the consequences on
the energy price in Poland, such a choice would jeopardise the Polish energy
self-sufficiency and will not make possible to use the benefits that CHP plants can
provide from a peak-load production point of view. Of course this remark does not
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apply to the modest domestic Polish reserves of gas, which most probably should be
developed soon.

— The large amount of biomass, which can be produced quite soon from energy crops in
Poland to make the transport, power and heat sector fulfilling their European targets
of production from renewable (i.e. 9% in 2010), should not unable the future use of
land for production of more valuable crops for biofuels production.

It can be concluded that relaxation of short-term constraints on Polish SOxand NOxand
CO2 emissions for the centralised heat and power sectors will avoid non-justified
expenditures in these sectors. The comprehensive long-term energy policy to be established
should allow these cost savings to be invested in long-term retrofits that will consider the
different options to reduce CO2 emissions in the power sector and as well the other gases
emissions in the domestic heating sector, which generates the most harmful low-stack
emissions.
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LOUIS JESTIN

UDZIA£ SCENTRALIZOWANEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO W PLANOWANIU D£UGOTERMINOWEJ WIZJI

ENERGETYCZNEJ DLA POLSKI

S ³ o w a k l u c z o w e

Sektor energetyczny, emisja NOx, SOx, CO2, modelowanie

S t r e s z c z e n i e

Polski scentralizowany sektor energetyczny znalaz³ siê na rozdro¿u: powinien zaspokoiæ rosn¹ce gwa³townie
zapotrzebowanie na energiê podczas gdy wiêkszoœæ jego zak³adów wymaga modernizacji w nastêpnych 20 latach.
To olbrzymie wyzwanie powinno byæ dostrzegane jako rzeczywista mo¿liwoœæ stworzenia nowego, zrówno-
wa¿onego systemu energetycznego, który zaspokoi potrzeby przysz³ych pokoleñ przy jednoczesnym spe³nieniu
wymogów ekonomicznych, ekologicznych (zgodnych ze standardami europejskimi) oraz zapewnieniu zgody
spo³ecznej.

Tak wiêc Polska powinna opracowaæ d³ugoterminow¹ politykê energetyczn¹, która uwzglêdni³aby dwa
g³ówne problemy ochrony œrodowiska: redukcjê emisji NOx, SOx i py³ów oraz redukcjê emisji CO2.
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Jeœli chodzi o redukcjê emisji „tradycyjnych zanieczyszczeñ” (NOx, SOx) oraz py³ów, Polska powinna spe³niæ
wymagania Dyrektywy LCP i powi¹zanymi z ni¹ celami zawartymi w Traktacie Akcesyjnym, które nie odnosz¹ siê
do specyficznych cech polskiego sektora energetycznego. W przeciwieñstwie do swoich europejskich odpowied-
ników, w Polsce stale istnieje wiele ma³ych instalacji spalaj¹cych wêgiel (SCI: poni¿ej 50 MW), takich jak
pojedyncze kot³y oraz lokalne jednostki ogrzewnicze, które nie s¹ uwzglêdniane przez strategiê europejsk¹.
Planuj¹c nowe inwestycje z uwzglêdnianiem optymalizacji ekonomicznej i ochrony œrodowiska, powinno siê
wzi¹æ pod uwagê zarówno LCP (du¿e jednostki) jak i SCI, nie tylko dla celów okreœlonych na lata 2008–2012, ale
równie¿ na okres 2015–2020, dla którego nowe dyrektywy NEC i LCP s¹ obecnie przygotowywane. Poniewa¿ i tak
znaczna czêœæ istniej¹cych urz¹dzeñ powinna zostaæ wymieniona po roku 2012, wysoce nieefektywne by³oby wiêc
skoncentrowanie wysi³ków w okresie 2008–2012 wy³¹cznie na jednostkach LCP. Znacznie bardziej racjonalne
by³oby je zogniskowaæ na SCI. Innymi s³owami, obydwie wersje dyrektyw LCP i NEC (ta z roku 2001 i no-
woprzygotowywane na poziomie UE) powinny byæ rozpatrywane razem, jako ¿e ich wprowadzenie w Polsce jest z
sob¹ œciœle powi¹zane.

W przypadku redukcji emisji CO2 problem jest ca³kiem podobny do opisanego poprzednio, poniewa¿
European Union Emissions Trading Scheme (EUETS) odnosi siê wy³¹cznie do instalacji powy¿ej 20 MW.
Bardziej realne by³oby uwzglêdnienie skutków dzia³ania ogromnej liczby SCI, które nie s¹ objête tym rozpo-
rz¹dzeniem, a które wliczaj¹ siê do kwot celowych Protoko³u z Kioto. Wszyscy ludzie zaanga¿owani w sprawy
sektora energetycznego odnieœliby korzyœci z takiej wspólnej polityki negocjacji z Uni¹ Europejsk¹, prowadzonej
pod kontrola polskiej administracji. Jak to zosta³o wyjaœnione w tym artykule, taka polityka pozwoli³aby na
zaoszczêdzenie do 67 miliardów euro – w porównaniu ze scenariuszem zwykle osi¹ganych zysków – i uzyskaæ
16,8 miliardów euro nadwy¿ki dziêki dodatkom wynikaj¹cym z Protoko³u w Kioto, które mog¹ byæ sprzedane na
miêdzynarodowym rynku wêglowym. Mog³oby to sfinansowaæ i wygenerowaæ samofinansuj¹cy siê mechanizm
realizacji celów energetycznych opisanych powy¿ej.

W podsumowaniu mo¿na stwierdziæ, ¿e rozluŸnienie krótkoterminowych ograniczeñ na emisje SOx, NOx

i CO2 pochodz¹ce ze scentralizowanego sektora energetyczno-ogrzewczego w Polsce pozwoli³oby na unikniecie
nieuzasadnionych nak³adów w tych sektorach. Nale¿y prowadziæ wszechstronna i d³ugofalowa politykê, która
powinna pozwoliæ inwestowaæ oszczêdnoœci w dzia³ania modernizacyjne, prowadz¹c¹ w d³u¿szym okresie czasu
do redukcji emisji CO2 w sektorze energetycznym jak i innych gazów w krajowym sektorze grzewczym, który
jest Ÿród³em najbardziej szkodliwej niskiej emisji. Takie œwiatowe podejœcie do zagadnienia prawdopodobnie
prowadzi³oby do lepszych scenariuszy rozwoju, pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie celów UE i Protoko³u w Kioto.

Ten artyku³ by³ wstêpnie napisany w pierwszym kwartale 2006 roku, dziêki wspó³pracy z bukmacherami:
F. Pche³ka (TGPE), M. Niewiadomski, S. Porêba (BOT), K. Szynol, G. Paluch (PKE), G. Wolf, B. Decourt,
S. B³ach, Z. Krzemieñ (EDF), I. Grela, D. Taras (Electrabel). W koñcu zdecydowano siê na jego publikacjê
w obecnej formie, która jest nieco uaktualniona, dla przyspieszenia dyskusji z innymi osobami zainteresowanymi
ze scentralizowanego sektora energetycznego, przemys³u gazowego i wydobywczego, administracji pañstwowej
i uniwersytetów.
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KRYSTYNA KREINER*, MIECZYS£AW ¯Y£A**, PAWE£ BARAN***

Zmiany w³aœciwoœci wêgli kamiennych w procesie wygrzewania

w atmosferze powietrza i azotu

S ³ o w a k l u c z o w e

Sorpcja, wêgiel kamienny, woda, niskotemperaturowe wygrzewanie

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono wyniki badañ sorpcji pary wodnej na próbkach dwóch wêgli kamiennych o ró¿nym
stopniu metamorfizmu, poddanych uprzednio niskotemperaturowemu wygrzewaniu (70 i 110°C) w atmosferze
powietrza lub azotu przez 1 1/2 godziny. Analiza otrzymanych izoterm sorpcji przed i po wygrzewaniu próbek
pozwoli³a na ocenæ zmiany powierzchniowego stê¿enia grup polarnych badanych wêgli.

Wprowadzenie

Wêgiel kamienny mo¿e byæ traktowany jako struktura o podwójnym charakterze: po-
larnym i apolarnym (Uk³ad... 2000; Kreiner, ¯y³a 2006). O apolarnym charakterze wêgla
decyduje podstawowa masa substancji wêglowej. Polarne w³asnoœci zale¿¹ od obecnoœci
tlenowych grup funkcyjnych, takich jak: grupy hydroksylowe, karbonylowe, karboksylowe,
metoksylowe i inne. Powy¿sze grupy zaliczane s¹ do tlenowych ugrupowañ reaktywnych
obecnych w wêglu.

Tak wiêc, wêgiel jest uk³adem z³o¿onym, a jego w³aœciwoœci zale¿¹ od iloœci charakte-
rystycznych grup funkcyjnych i rodzaju ich po³¹czeñ. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ uk³adu
okreœlenie korelacji pomiêdzy struktur¹ wêgla a jego w³aœciwoœciami w procesach przeróbki
chemicznej (np. proces koksowania i up³ynniania wêgla) jest trudne (Mielczarski, Strojek
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1986; Deñca 1991). Wymienieni autorzy badali procesy niskotemperaturowego utleniania
(130°C) przy swobodnym dostêpie powietrza metod¹ spektroskopii w podczerwieni i stwier-
dzili tworzenie siê po³¹czeñ tlenowych z powierzchni¹ wêgla w postaci grup karboksy-
lowych (w formie kwasowej i jonowej) oraz karbonylowych, a tak¿e eterowych i fenolo-
wych. Nastêpowa³o te¿ obni¿enie wartoœci œredniego stopnia skondensowania pierœcieni
aromatycznych oraz iloœci grup alifatycznych. Stwierdzono ponadto, ¿e na przebieg nisko-
temperaturowego utleniania wp³ywa sposób wzbogacania wêgla. Przyspieszenie procesu
utleniania wêgla wzbogaconego w cieczach ciê¿kich t³umaczono katalitycznym oddzia-
³ywaniem zwi¹zków ¿elaza, wprowadzonych na powierzchniê wêgla w procesie przeróbki.
Natomiast utlenianie koncentratu flotacyjnego zachodzi³o najwolniej, co by³o spowodowane
adsorpcj¹ odczynnika flotacyjnego na powierzchni wêgla, wskutek czego blokowany by³
dostêp tlenu do miejsc najbardziej aktywnych. Wyniki obszernych badañ dotycz¹cych
wp³ywu charakteru chemicznego powierzchni na flotowalnoœæ wêgli zawiera równie¿ praca
(Fija³ 1986).

Badania sorpcji wody i metanolu na wêglach utlenianych mieszanin¹ gazow¹ (10% lub
5% O2 w azocie) w wy¿szych temperaturach (473, 593 i 663 K) (Grzybek i in. 1997;
Uk³ad... 2000; Paliwa... 2004) wykaza³y wzrost sorpcji pary wodnej na badanych próbkach,
co mo¿e wskazywaæ na powstawanie dodatkowych centrów polarnych na powierzchni
wêgla. Na przyk³ad, dla próbki wêgla o wysokim stopniu metamorfizmu, utlenianego
w 473 K obserwowano nieznaczny wzrost sorpcji w porównaniu do próbki wêgla wyjœcio-
wego, natomiast dla próbki wêgla utlenianego w 663 K zauwa¿ono prawie dwukrotny wzrost
sorpcji. Nast¹pi³a równie¿ zmiana kszta³tu izoterm, a mianowicie, dla próbek utlenianych nie
zauwa¿a siê punktu przegiêcia, jak to ma miejsce dla próbki wyjœciowej. Przeprowadzone
pomiary sorpcji Ar wykaza³y, ¿e powierzchnia w³aœciwa SBET wzrasta po utlenieniu mie-
szaninami gazowymi: B473 (< 1 m2/g) < B593 (18 m2/g) < B663 (132 m2/g). Znaczne
zró¿nicowanie izoterm dla wy¿szych temperatur utleniania ma zatem swoje Ÿród³o w do-
datkowym efekcie – zmiany tekstury. W wysokiej temperaturze nastêpuje bowiem równie¿
zgazowanie grup tlenowych Zatem proces sorpcji H2O jest uwarunkowany zarówno zmian¹
hydrofilnoœci powierzchni (tworzenie nowych grup tlenowych), jak i wiêksz¹ dostêpnoœci¹
porów w utlenionym wêglu kamiennym.

W wyniku dzia³ania tlenu na powierzchniê wêgla, nastêpuje szereg niekorzystnych
zmian w³aœciwoœci wêgla, takich, jak: ciep³o spalania, dylatacja, spiekalnoœæ, wolne wydy-
manie, gêstoœæ, sk³ad elementarny i inne (Chemia...1995). Wêgle o znacznym stê¿eniu
tlenowych grup s¹ podatne na wietrzenie, utlenianie i samozapalnie (Wêgiel kamienny...
1994).

Jak wspomniano wy¿ej, charakter powierzchni wêgli kamiennych znajduje odbicie we
w³aœciwoœciach sorpcyjnych wêgli. Doœwiadczalnie stwierdzono, ¿e wêgle kamienne wy-
kazuj¹ du¿¹ ch³onnoœæ sorpcyjn¹, szczególnie w odniesieniu do par substancji polarnych np.
wody i alkoholu metylowego (¯y³a, Kreiner, Bodek 1991; ¯y³a, Kreiner, Wójcik 1995;
Stachurski, ¯y³a 1995; Uk³ad... 2000). W oparciu o obecny stan wiedzy o budowie wêgli
kamiennych, a w szczególnoœci o naturze powierzchni wêgli, poznanej równie¿ dziêki
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badaniom sorpcyjnym przedstawiono interpretacjê uzyskanych wyników badañ nad zmia-
nami zachodz¹cymi w wêglu kamiennym w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza
i azotu.

1. Czêœæ doœwiadczalna

Badano wêgle kamienne o ró¿nej zawartoœci wêgla pierwiastkowego, tlenu oraz czêœci
lotnych. Poniewa¿ w przypadku wêgli ma³o ró¿ni¹cych siê wartoœciami powy¿szych para-
metrów zmiany wielkoœci sorpcji wody by³y niewielkie, interpretacjê wyników badañ
ograniczono do wêgli kamiennych B oraz M najbardziej ró¿ni¹cych siê stopniem meta-
morfizmu (tab. 1).

Próbki wêgli poddano niskotemperaturowemu wygrzewaniu w atmosferze powietrza lub
azotu przez 1 1/2 godziny w temperaturach 70 i 110°C. Do opisu próbek wêgli wyjœciowych
i wygrzewanych zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia:

— MW i BW – próbki wêgli wyjœciowych, odpowiednio, wêgla M oraz B,
— A i P– strumieñ przep³ywaj¹cego, odpowiednio, azotu lub powietrza,
— 1, 2 – temperatura wygrzewania, odpowiednio, 70 lub 110°C;

np. BP-1 oznacza próbkê wêgla B, wygrzewan¹ w atmosferze powietrza w 70°C.
Strukturê powierzchniow¹ wêgli wyjœciowych i wygrzewanych badano metod¹ sorpcji

pary wodnej w temperaturze 298 K przy u¿yciu mikrobiuretek cieczowych (Lasoñ, ¯y³a
1963).
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TABELA 1

Charakterystyka badanych wêgli kamiennych

TABLE 1

Characteristics of the coal samples studied

Próbka/Parametr B M

Analiza techniczna

Wilgoæ Wa [% wag.]

Popió³ Aa [% wag.]

Czêœci lotne Vdaf [% wag.]

1,0

6,8

27,3

2,5

8,8

36,3

Analiza elementarna [% wag.]

C

H

N

S

O*

87,3

5,2

1,8

0,8

4,9

82,4

5,2

1,5

0,9

10,0

Typ wêgla wg PN 35,1 32,1

* Obliczone z ró¿nicy



2. Wyniki i dyskusja

Z porównania ch³onnoœci sorpcyjnej wyjœciowych wêgli (rys. 1) widaæ du¿e zró¿nico-
wanie odnoœnie wielkoœci sorpcji cz¹steczek wody w zale¿noœci od procentowej zawartoœci
pierwiastka C i pierwiastka tlenu w wêglach.

Ju¿ wiele lat temu badania polarnej natury powierzchni wêgli kamiennych o ró¿nym
stopniu metamorfizmu z zastosowaniem adsorbatów o ró¿nej budowie i stopniu polarnoœci
przeprowadzi³ M. ¯y³a (¯y³a 1963). Badania te by³y kontynuowane w nastêpnych latach,
a ostatnio ukaza³y siê prace (Uk³ad... 2000; Wójcik, ¯y³a 2002; Stachurski i in. 2004; ¯y³a,
Cygankiewicz, Dudziñska 2005). W badaniach sorpcji wody na szerokiej gamie polskich
wêgli kamiennych o ró¿nym uwêgleniu wykazano, ¿e zmiany w naturze powierzchni wêgla
znajduj¹ odzwierciedlenie zarówno w iloœci sorbowanej wody, jak i w kszta³cie izoterm.
Wraz ze wzrostem stopnia uwêglenia sorpcja cz¹steczek wody obni¿a siê, maleje bowiem
iloœæ powierzchniowych grup funkcyjnych zawieraj¹cych tlen. Izotermy reprezentuj¹ typ II
wg teorii BET, a z charakteru pocz¹tkowego ich biegu mo¿na wnioskowaæ o relacji energii
adsorpcji i kondensacji. Sorpcja ma³ych cz¹steczek wody na powierzchni wêgla ma cha-
rakter „wyspowy”. Iloœæ sorbowanej pary wodnej pozostaje w zwi¹zku z iloœci¹ grup
polarnych, które stanowi¹ centra sorpcji na powierzchni wêgla. Pierwsze zaadsorbowane
cz¹steczki wody staj¹ siê nastêpnie centrami sorpcyjnymi dla dalszych cz¹steczek wody,
a proces przyjmuje charakter „wyspowy” z utworzeniem klasterów. Wyliczany na podstawie
izotermy sorpcji parametr vm równania adsorpcji BET zosta³ przyjêty jako wskaŸnik za-
wartoœci tlenowych grup polarnych. Sporz¹dzono wykresy zale¿noœci zawartoœci tych grup
od procentowej zawartoœci pierwiastka C, a tak¿e od procentowej zawartoœci pierwiastków
O i N. Zaobserwowano niemal prostoliniow¹ zale¿noœæ iloœci centrów polarnych od pro-
centowej zawartoœci powy¿szych pierwiastków.
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Rys. 1. Izotermy sorpcji H2O na wyjœciowych wêglach B i M

Fig. 1. Sorption isotherms of H2O for original coals B and M



Obserwowano te¿ (¯y³a, Cygankiewicz, Dudziñska 2005) zale¿noœæ miêdzy iloœci¹
sorbowanych cz¹steczek wody i ditlenku wêgla na metamorficznych odmianach wêgla.
Z badañ tych wynika, ¿e mikro- i submikroporowata struktura wêgli kamiennych jest w pe³ni
dostêpna dla cz¹steczek tych sorbatów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e badania te potwierdzaj¹
wczeœniejsze spostrze¿enia i¿ proces sorpcji N2 w temperaturze 77,5 K zachodzi g³ównie na
zewnêtrznej powierzchni wêgla (Lasoñ 1988; Sorpcja gazów... 1988).

Autorzy niniejszej pracy, porównuj¹c izotermy sorpcji wody na próbkach danego wêgla,
wygrzewanych w temperaturach 70 i 110°C i równoczeœnie p³ukanych azotem, stwier-
dzili brak ró¿nic w ch³onnoœci sorpcyjnej w przypadku wêgla M, natomiast w przypadku
wêgla B (wy¿ej uwêglonego) przebieg izoterm, zw³aszcza w zakresie ciœnieñ wzglêdnych do
p/po = 0,5 wykazuje wyraŸny wzrost ch³onnoœci sorpcyjnej wraz ze wzrostem temperatury.
Œwiadczy to o usuwaniu gazów stanowi¹cych zanieczyszczenia powierzchni wêgli, co
zwiêksza dostêp cz¹steczek sorbatu do struktury wêgla.

Natomiast, wygrzewanie próbek wêgli w atmosferze powietrza prowadzi³o do zmian
chemicznego charakteru powierzchni. Pozostaje to w zwi¹zku z chemiczn¹ struktur¹ wêgla
kamiennego.

W obecnie przyjmowanym modelu budowy wêgla kamiennego (Uk³ad... 2000) wyró¿nia
siê makromolekularn¹ trójwymiarow¹ sieæ substancji wêglowej (z wi¹zaniami poprzecz-
nymi) stanowi¹c¹ fazê nieruchom¹ i fazê ruchom¹, z³o¿on¹ ze wzglêdnie ma³ych cz¹steczek
o ró¿nej strukturze. Cz¹steczki te osadzone s¹ w fazie nieruchomej. W modelu tym znaj-
dujemy odniesienie do poprzednich tzw. klasycznych koncepcji strukturalnych (Sorpcja
gazów... 1988; Wêgiel... 1994; Chemia... 1995), poniewa¿ w wêglu zidentyfikowano struk-
tury aromatyczne i hydroaromatyczne oraz mostki alifatyczne i eterowe. W³aœnie te mostki
utrudniaj¹ dostêp do fazy ruchomej wêgla. W wyniku procesu utleniania prawdopodobnie
nastêpuje rozerwanie mostków alifatycznych i eterowych, a w ich miejsce powstaj¹ g³ównie
ugrupowania karboksylowe. Wêgiel po utlenieniu staje siê bardziej hydrofilny. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e zostaje umo¿liwiony dostêp cz¹steczek adsorbatu do wewnêtrznej poro-
watej struktury wêgla, co powoduje wzrost ch³onnoœci sorpcyjnej, szczególnie polarnych
cz¹steczek wody.

Otrzymane odpowiednie izotermy w przypadku wygrzewania próbek w atmosferze
powietrza (rys. 2), œwiadcz¹ o braku dehydroksylacji powierzchni wêgla w temperaturze
70°C, natomiast w 110°C proces ten zachodzi w niewielkim stopniu (spadek sorpcji). Jeœli
natomiast wzi¹æ pod uwagê próbki wêgli o ró¿nym uwêgleniu, wygrzewane w temperaturze
110°C mo¿na stwierdziæ, ¿e zachowuj¹, w odpowiedniej proporcji, wielkoœæ sorpcji wody
(rys. 3), co œwiadczy o tym, ¿e zachodz¹ca na powierzchni dehydroksylacja podczas
wygrzewania w niskich temperaturach, jakie stosowano, nie prowadzi jeszcze do du¿ych
zmian chemicznego charakteru powierzchni wêgla.

Reasumuj¹c dane literaturowe oraz wyniki opisanych doœwiadczeñ mo¿na przedstawiæ
zmiany zachodz¹ce w procesie wygrzewania próbek wêgli w sposób nastêpuj¹cy:

W przypadku wêgla B (wysoka zawartoœæ pierwiastka C) na powierzchni znajduj¹ siê
nieliczne grupy tlenowe, g³ównie hydroksylowe. W procesie sorpcji cz¹steczki wody ³¹cz¹
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siê z obecnymi na powierzchni wêgla grupami tlenowymi w ten sposób, ¿e pojedyncza
grupa – OH oddzia³ywuje z jedn¹ cz¹steczk¹ wody, st¹d brak si³ poziomych miêdzy
cz¹steczkami adsorbatu. Dlatego p³ukanie wêgli azotem w temperaturze 70°C poza zanie-
czyszczeniami gazowymi usuwa równie¿ s³abo zwi¹zane z powierzchni¹ cz¹steczki wody
hydratacyjnej, co powoduje ods³oniêcie istniej¹cych powierzchniowych grup tlenowych,
a co za tym idzie, umo¿liwia dostêp do nich cz¹steczkom sorbowanej wody. W temperaturze
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Rys. 3. Izotermy sorpcji H2O na próbkach wêgli B i M, wygrzewanych w atmosferze powietrza

w temperaturze 110°C

Fig. 3. Sorption isotherms of H2O for B and M coals, heated in air at 110°C

Rys. 2. Izotermy sorpcji H2O na próbkach wêgla kamiennego B wygrzewanych w atmosferze powietrza

w ró¿nych temperaturach

Fig. 2. Sorption isotherms of H2O for B coal, heatedi aur at different temperatures



110°C ods³oniête grupy hydroksylowe mog¹ byæ czêœciowo usuwane i tym samym ob-
serwuje siê spadek wielkoœci sorpcji wody.

Wêgiel niskouwêglony M posiada na swej powierzchni liczne grupy tlenowe i sorbowane
cz¹steczki wody s¹ wi¹zane zarówno wi¹zaniami pionowymi, jak i poziomymi. Ten sposób
wi¹zania powoduje powstawanie zwartej warstwy cz¹steczek na powierzchni wêgla.

Tego typu zmiany, zachodz¹ce na powierzchni wêgli kamiennych, by³yby bardziej
widoczne w przypadku utleniania wêgli czystym tlenem w podanych wy¿ej temperaturach.
Jednak¿e œledzenie zmian powierzchniowych wêgli podczas utleniania w warunkach zbli-
¿onych do tych, jakie istniej¹ w kopalniach i sk³adowiskach wêgli maj¹ nadal znaczenie
poznawcze ze wzglêdu na zagro¿enie samozapaleniem wêgli.

Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych AGH nr 11.11.210.117.
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KRYSTYNA KREINER, MIECZYS£AW ¯Y£A, PAWE£ BARAN

THE CHANGES OF PROPERTIES OF COALS DURING THE HEATING IN AIR AND NITROGEN

K e y w o r d s

Sorption, coal, water, low-temperature heating

A b s t r a c t

The results of studies on sorption of water vapours on two coal samples of different rank, heated (70 and
110°C) in air or nitrogen during 1 1/2 hour, were presented. The analysis of sorption isotherms for samples
before and after heating was allowed to estimate the changes in surface concentration of polar groups of coals.
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ANDRZEJ KRZY¯ANOWSKI*, KATARZYNA ZARÊBSKA*

Sorpcja par cieczy apolarnych na wêglu kamiennym o ró¿nym

sk³adzie petrograficznym

S ³ o w a k l u c z o w e

Sorpcja, wêgiel kamienny

S t r e s z c z e n i e

Przeprowadzono pomiary sorpcyjne, z zastosowaniem mikrobiuretek cieczowych, próbek wêgli kamiennych
pobranych z KWK Jaworzno, Soœnica, Pniówek. Jako sorbaty zastosowano pary: n-heptanu i hept-1-enu. Analiza
uzyskanych wyników pozwoli³a na przyjêcie nastêpuj¹cej hipotezy: sorpcja par substancji apolarnych ma cha-
rakter g³ównie powierzchniowy i w istotny sposób zale¿na jest od porowatoœci wêgli kamiennych. Przebieg
izoterm sorpcji wskazuje tak¿e, i¿ obecnoœæ wi¹zania podwójnego wp³ywa na oddzia³ywania typu sorbent-sorbat,
a tym samym wielkoœæ ch³onnoœci sorpcyjnej badanych wêgli.

Wprowadzenie

Znajomoœæ ch³onnoœci sorpcyjnej wêgla oraz jego struktury porowatej jest niezbêdna
podczas rozmaitych procesów aplikacyjnych, w³¹czaj¹c problematykê prognozowania i kon-
troli wydzielania siê gazu do wyrobisk górniczych, wybuchów i wyrzutów, transportu gazu
przez macierz wêgla, czy aktualnego tematu magazynowania gazów (Angelone i in. 2005).
Szeroko udokumentowane w literaturze jest tak¿e znaczenie poznania porowatej struktury
wêgli kamiennych do projektowania i optymalizacji wszystkich procesów utylizacji wêgli
kamiennych. W procesach gazyfikacji, czy spalania struktura porowata ulega olbrzymim

* Dr , Katedra Chemii Wêgla i In¿ynierii Adsorpcyjnej, Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Kraków.



zmianom od pocz¹tku oddzia³ywania wêgla ze œrodowiskiem. W innych (up³ynnianie,
pozyskiwanie metanu z pok³adów), sama natura oddzia³ywañ jest wysoce uzale¿niona od
pocz¹tkowego pola powierzchni i rozk³adu porów w wêglu. Dlatego wa¿nym zagadnieniem
jest poznanie iloœci gazu i stanu, w jakim znajduje siê on w pok³adzie wêglowym. Badania
sorpcyjne prowadzone przy u¿yciu ró¿nych sorbatów i w ró¿nych warunkach ekspery-
mentalnych potwierdzi³y przypuszczenie, ¿e wêgiel kamienny posiada bardzo rozbudowany
uk³ad porów. Du¿a ich czêœæ przypada na pory o rozmiarach porównywalnych z cz¹steczkami
sorbowanych substancji. Zatem struktura i rozk³ad porów, w sposób krytyczny mo¿e od-
zwierciedlaæ zawartoœæ gazu w wêglu. Jakkolwiek trend porowatoœci ca³kowitej nie od-
zwierciedla indywidualnych kategorii porów. Pory mo¿na podzieliæ na: makropory (>50 nm),
mezopory (50–2 nm) i mikropory (<2 nm) (IUPAC 1982). Podczas uwêglania roœnie znaczenie
mikroporów kosztem makro- i mezoporów. Wyniki badañ rozdzia³u objêtoœci porów dla wêgli
o ró¿nym stopniu metamorfizmu wskazuj¹, ¿e:

— w wêglach o zawartoœci pierwiastka C mniejszej od 75% porowatoœæ jest uwa-
runkowana przede wszystkim objêtoœci¹ makroporów;

— w wêglach o zawartoœci C w granicach 75–84% porowatoœæ w przewa¿aj¹cej czêœci
jest spowodowana obecnoœci¹ porów przejœciowych i makroporów;

— w wêglach o zawartoœci C od 85–91% przewa¿a mikroporowatoœæ przy ogólnej
nieznacznej porowatoœci;

— w wêglach antracytowych (zawartoœæ C od 91%) obserwuje siê wysok¹ mikropo-
rowatoœæ (Czapliñski 1994).

Objêtoœæ mikroporów jest g³ównym czynnikiem decyduj¹cym o sorpcji gazów, wiêk-
szoœæ zasorbowanego gazu w wêglu znajduje siê w uk³adzie mikroporów (Clarkson, Bustin
1999; Ettinger, Jeremin 1980; Lia i in. 2003; Shi, Durucan 2003). Wiadomo równie¿,
¿e udzia³ makro- i mezoporów w ch³onnoœci sorpcyjnej wêgli jest nieznaczny, ale maj¹
one istotne znaczenie w procesach dyfuzji i filtracji gazów. Procesom urabiania wêgla,
gwa³townym odprê¿eniom górotworu (t¹pania), wyrzutom ska³, a tak¿e procesom samo-
zagrzewania wêgla towarzyszy wydzielanie siê du¿ych iloœci zaadsorbowanych w wêglu
gazów. Dotychczasowe prace badawcze koncentrowa³y siê g³ównie na sorpcji i desorpcji
takich gazów jak: metan, ditlenek wêgla czy azot. Aktualna baza danych eksperymentalnych
prowadzonych w warunkach zbli¿onych do warunków panuj¹cych in situ jest nadal ogra-
niczona, co pozostaje w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym ustalaniem siê stanu zbli¿onego do
równowagi sorpcyjnej. Brak jest natomiast pozycji literaturowych dotycz¹cych sorpcji
i desorpcji wêglowodorów na wêglach kamiennych. Trudnoœæ w ustaleniu równowag
w wêglach kamiennych jest spowodowana heterogenicznoœci¹ struktury oraz niesztyw-
noœci¹ materia³u. Heterogeniczna struktura wêgla kamiennego stwarza tak¿e du¿e trudnoœci
w identyfikacji i iloœciowym okreœleniu wystêpuj¹cych w nim struktur chemicznych, które
t³umaczy³yby jakoœciowy i iloœciowy sk³ad pierwiastkowy wêgla. Ponadto w prognozo-
waniu zastosowañ wyników badañ laboratoryjnych nale¿y uwzglêdniaæ fakt, ¿e w kolejnych
etapach uwêglania powstaj¹ ró¿ne gazy, oraz fakt, ¿e mog¹ one dop³ywaæ do pok³adu
z innych Ÿróde³. Z punktu widzenia praktyki górniczej rozpoznanie tych procesów ma du¿e
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znaczenie, bowiem wyniki badañ mog¹ pos³u¿yæ do okreœlenia sk³onnoœci wybranych wêgli
kamiennych do magazynowania lub ewentualnego uwalniania wêglowodorów alifa-
tycznych.

1. Aparatura i metodyka pomiarowa

W celu uzyskania odpowiedniego materia³u do badañ sorpcyjnych, wybrano trzy wêg-
le kamienne, pochodz¹ce z ró¿nych pok³adów oraz ró¿nych kopalni wêgla kamiennego.
W próbkach tych oznaczono podstawowe parametry: zawartoœæ pierwiastka C, zawartoœæ
wilgoci, popio³u i czêœci lotnych, a wyniki oznaczeñ zebrano w tabeli 1. Podczas wyboru
kierowano siê g³ównie zawartoœci¹ pierwiastka C oraz zawartoœci¹ popio³u w wêglu. Stopieñ
uwêglenia w istotny sposób wi¹¿e siê bowiem ze zdolnoœciami sorpcyjnymi wêgli ka-
miennych (Helle i in. 2003; Karacan, Mitchell 2003; Vathaluru i in. 2003). Spoœród wêgli
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TABELA 1

Analiza chemiczna, technologiczna i petrograficzna badanych wêgli

TABLE 1

Chemical, technological and petrographic analyse of the coals studied

Pniówek Soœnica Jaworzno

Zawartoœæ [%wag.]

Wêgiel 84,24 70,82 57,83

Siarka ca³kowita 0,39 3,50 1,10

Siarka pirytowa 0,01 3,20 0,71

Wodór 4,58 3,35 3,37

Azot 1,52 1,28 0,87

Siarka popio³owa 0,07 1,27 0,03

Siarka palna 0,32 2,23 1,07

Tlen 4,58 6,29 11,30

Wilgoæ Wa 1,75 1,85 11,11

Popió³ Aa 3,01 14,18 14,45

Czêœci lotne 27,12 29,88 28,39

Macera³y [% obj.]

Witrynit 73 60 67

Liptynit (egzynit) 7 9 5

Inertynit 20 31 28

Substancja mineralna 1 14 11

a – stan analityczny.
Analizê elementarn¹ badanych prób wêgli kamiennych wykonano w Zak³adzie Oceny Jakoœci Paliw Sta³ych

G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.



charakteryzuj¹cych siê zawartoœci¹ pierwiastka C powy¿ej 80% i zawartoœci¹ popio³u
w granicach 3 do 4% wytypowano wêgiel z kopalni Pniówek pok³ad 360. Spoœród wêgli
o ni¿szym stopniu metamorfizmu, zawieraj¹cych oko³o 75% pierwiastka C wytypowano
wêgiel z kopalni Soœnica pok³ad 413, charakteryzuj¹cy siê tak¿e du¿¹ zawartoœci¹ popio³u.
Jako najni¿ej uwêglony (zawartoœæ pierwiastka C – 57,83%), a ponadto charakteryzuj¹cy siê
du¿¹ zawartoœci¹ wilgoci i popio³u wyznaczono wêgiel z kopalni Jaworzno pok³ad 209.

Izotermy sorpcji wyznaczono za pomoc¹ mikrobiuretek cieczowych, w temperaturze
303K (Klinik 2000). Przed wykonaniem analizy niezbêdne jest odpowiednie przygotowanie
próbek. W tym celu nale¿y oczyœciæ powierzchniê próbki z uprzednio zasorbowanych gazów
i par oraz usun¹æ z obszaru mikroporów zasorbowane cz¹stki. W tym celu materia³ badawczy
odgazowywano w pró¿ni rzêdu 10–3 Pa. Stosowano tak¿e tzw. p³ukanie helem, polegaj¹ce na
nasyceniu próbki helem pod ciœnieniem, a nastêpnie odgazowaniu próbki. Atomy helu, które
same nie ulegaj¹ adsorpcji, dostarczaj¹ niezbêdnej energii kinetycznej cz¹steczkom zasor-
bowanych par i gazów, wybijaj¹c je z powierzchni sorbentu (Saha i in. 2007). Eksperyment
przeprowadzono dla klasy ziarnowej 0,125–0,25 mm.

2. Badania porozymetryczne wêgli

Objêtoœci i powierzchnie porów prób wêglowych wyznaczono przy pomocy porozy-
metrii rtêciowej. Badania porozymetryczne wêgli wykonano z wykorzystaniem przyrz¹dów
Pascal 140 i Pascal 440. Pomiary wykonano dla próbek wêgli kamiennych w formie bry³ek,
wyciêtych z materia³u macierzystego. Metoda polega na wt³aczaniu rtêci do wnêtrza struk-
tury porowatej wêgla przy stopniowym wzroœcie ciœnienia, kolejno rtêci¹ wype³niaj¹ siê
pory o coraz mniejszym promieniu. W tabeli 2 przedstawiono wyniki badañ porozyme-
trycznych zawieraj¹ce ca³kowit¹ objêtoœæ porów i porowatoœæ ogóln¹ dla trzech zakresów
5–7500 nm, 7500–58 000 nm, 5–58 000 nm. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badañ, du¿y
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TABELA 2

Wyniki badañ porozymetrycznych: ca³kowita objêtoœæ porów i porowatoœæ dla wêgli z poszczególnych
kopalñ

TABLE 2

Results of porosity investigation total volume of pores and porosity for coals from indyvidual mines

Kopalnia

Zakres (5–58 000 nm) Zakres (5–7500 nm) Zakres (7500–580 000 nm)

objêtoœæ
porów

[mm3/g]

porowatoœæ
ogólna

[%]

objêtoœæ
porów

[mm3/g]

porowatoœæ
ogólna

[%]

objêtoœæ
porów

[mm3/g]

porowatoœæ
ogólna

[%]

Pniówek 25,32 3,24 21,80 2,81 3,42 0,44

Soœnica 26,24 3,38 18,18 2,37 7,89 1,02

Jaworzno 138,73 15,86 115,44 13,55 23,29 2,66



udzia³ w ca³kowitej objêtoœci maj¹ pory o promieniach rzêdu 5–10 nm, mniejsza czêœæ
przypada na mezopory i makropory. Wyznaczona porowatoœæ ogólna jest najwiêksza dla
wêgla z kopalni Jaworzno, a najmniejsza dla wêgla Pniówek.

3. Porównanie sorpcji heptanu i hept-1-enu

Na rysunkach 1–3 przedstawiono izotermy sorpcji heptanu i hept-1-enu. Uprzywilejo-
wana sorpcja hept-1-enu dla badanych wêgli prawdopodobnie zwi¹zana jest z oddzia³ywa-
niem wi¹zania podwójnego (� elektronów) z polarnymi grupami obecnymi na powierzchni
badanych wêgli. Istnieje bowiem korelacja miêdzy zawartoœci¹ tlenu w wêglu a sorpcj¹
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Rys. 1. Izoterma sorpcji heptanu i hept-1-enu w 303 K na próbce wêgla z KWK Jaworzno

(frakcja 0,125–0,250 mm)

Fig. 1. Isotherm for heptane and hept-1-ene sorption at 303 K for KWK Jaworzno coal sample

Rys. 2. Izoterma sorpcji heptanu i hept-1-enu w 303 K na próbce wêgla z KWK Pniówek

(frakcja 0,125–0,250 mm)

Fig. 2. Isotherm for heptane and hept-1-ene sorption at 303 K for KWK Pniówek coal sample



badanych par, co sugeruje pewne znaczenie tlenowych grup funkcyjnych w sorpcji oma-
wianych zwi¹zków.

Szczególne znaczenie ma budowa otoczki znajduj¹cej siê na zewn¹trz polimeru aroma-
tycznego, zbudowanej z wêglowodorów alifatycznych i alicyklicznych (¯y³a i in. 1991).
Wêglowodory zewnêtrzne blokuj¹ dostêp cz¹steczkom sorbatów do ch³onnego uk³adu
mikroporów znajduj¹cych siê w polimerycznej strukturze skondensowanych pierœcieni ben-
zenu. Porównanie sorpcji pozwala s¹dziæ, ¿e porowata struktura wielu wêgli kamiennych
wykazuje efekt sita molekularnego. W³aœnie z tego powodu iloœci sorbowanych gazów s¹
znacznie wiêksze w przypadku wêgla z kopalni Jaworzno, charakteryzuj¹cego siê silnie
rozbudowan¹ struktur¹ porów, dostêpn¹ dla obydwu sorbatów. Jest to wêgiel bardzo nisko
uwêglony (57,83% C) silnie porowaty (15,86%) o du¿ej zawartoœci tlenu (11,30%) i g³ównie
te parametry decyduj¹ o najwiêkszej sorpcji badanych gazów na tym wêglu. Pory spe³niaj¹ce
rolê makroporów transportowych s¹ bowiem dostêpne zarówno dla cz¹steczek heptanu jak
równie¿ cz¹steczek hept-1-enu. Kolejno mniej sorbuj¹ wêgle z kopalñ: Pniówek i Soœnica,
obydwa wêgle wykazuj¹ bardzo zbli¿one wartoœci ch³onnoœci sorpcyjnej.

Przeprowadzone badania sorpcjê heptanu i hept-1-enu na próbkach wybranych próbkach
wêgli pozwoli³y sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:

— stwierdzono zale¿noœæ pomiêdzy iloœci¹ zasorbowanych par, a zawartoœci¹ pier-
wiastka tlenu w wêglu. Wraz ze wzrostem zawartoœci tlenu w wêglu obserwuje siê
wzrost sorpcji w/w zwi¹zków, co potwierdza hipotezê istotnego znaczenia centrów
polarnych w procesie sorpcji;

— nie stwierdzono jednoznacznego wp³ywu sk³adu macera³owego wêgla na uzyskane
wartoœci ch³onnoœci sorpcyjnej;

— porównanie izoterm sorpcji heptanu z izotermami sorpcji hept-1-enu wykazuje
spadek iloœci sorbowanego heptanu, co wywo³ane jest efektem oddzia³ywania �

elektronów z centarmi polarnymi obecnymi na powierzchni badanych wêgli;
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Rys. 3. Izoterma sorpcji heptanu i hept-1-enu w 303 K na próbce wêgla z KWK Soœnica

(frakcja 0,125–0,250 mm)

Fig. 3. Isotherm for heptane and hept-1-ene sorption at 303 K for KWK Soœnica coal sample



— zdolnoœæ do sorbowania gazów zwi¹zana jest z porowatoœci¹ wêgli i z objêtoœci¹
mikroporów.

— zawartoœæ popio³u w wêglu nie sprzyja natomiast zwiêkszonej sorpcji gazów.
Rezultaty przeprowadzonych badañ pozwalaj¹ na lepsze zrozumienie czynników rz¹-

dz¹cych sorbowaniem i uwalnianiem w uk³adzie wêgiel kamienny-pary/gazy. St¹d te¿
mo¿liwe jest ich zastosowanie do prognozowania wydzielania siê tych gazów do wyrobisk
kopalnianych podczas urabiania wêgla, t¹pniêæ, wyrzutów gazów i ska³, a zw³aszcza podczas
procesu samozagrzewania wêgla.

Praca finansowana z badañ WPiE AGH umowa nr 11.11.210.112.
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ANDRZEJ KRZY¯ANOWSKI, KATARZYNA ZARÊBSKA

THE UNPOLAR LIQUID VAPOUR SORPTION ON COAL WITH VARIOUS PETROGRAPHIC COMPOSITIONS

K e y w o r d s

Sorption, coal

A b s t r a c t

There were sorptive measurements conducted. They were undertaken whith the use of liquid microburettes
and coal samples from KWK: Jaworzno, Soœnica and Pniówek. Vapours of n-heptane and hept-1-ene were used
as sorbates. In the investigation there was the hypothesis estimated: the sorption of unpolar substances vapours
is mainly superficial and is significantly dependent on coal porosity. The course of sorption isotherms shows the
influence of double bond on sorbent-sorbate system. It is connected with the value of sorption capacity of
studied coals.
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Niskoemisyjne spalanie wêgla kamiennego z zastosowaniem

katalizatorów DESONOX

S ³ o w a k l u c z o w e

Zeolit, usuwanie SO2, spalanie, katalizatory DESONOX

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono wyniki badañ nad wp³ywem modyfikacji katalizatorów typu DESONOX na wielkoœæ
emisji ditlenku siarki, powstaj¹cego w trakcie procesu spalania wêgla kamiennego. Przedstawiono w³aœciwoœci
katalitycznych katalizatorów typu DESONOX na bazie zeolitu promowanych jonami metali przejœciowych, niklu
aktywnego kobaltu. Impregnacje materia³u aktywnego wykonano ró¿nymi metodami w celu okreœlenia wp³ywu
metody nanoszenia materia³u aktywnego na noœnik na aktywnoœæ katalityczn¹ katalizatora DESONOX.

Wprowadzenie

Katalizatory DESONOX stanowi¹ alternatywne rozwi¹zanie problemu niskoemisyjnego
spalania wêgla kamiennego (Nazimek 2005). W odró¿nieniu od klasycznych metod od-
siarczania, zastosowanie spalania wêgla z dodatkiem katalizatora DESONOX w znaczny
sposób mo¿e ograniczyæ wydatki na budowê instalacji odsiarczania, poniewa¿ zastosowanie
tej metody eliminuje wiele etapów tradycyjnego procesu usuwania zwi¹zków siarki z gazów
odlotowych (Nazimek 2005). Katalizatory DESONOX mo¿na preparowaæ na bazie natu-
ralnych i syntetycznych glinokrzemianów. Jak pokazuj¹ prace Marcewicz-Kuby, Olszew-
skiej i Nazimka (Olszewska, Marcewicz-Kuba 2006 i 2007; Marcewicz-Kuba, Olszewska

** Dr, Zak³ad Chemii Œrodowiskowej, Wydzia³ Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin.
** Dr, Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.



2007, Marcewicz, Olszewska, Nazimek 2006; Nazimek, Marcewicz, Olszewska 2006),
u¿ycie zeolitu czy montmorylonitu jako noœnika tego typu katalizatorów jest bardzo ko-
rzystne, gdy¿ noœniki te s¹ tanie, a dodatkowo mog¹ byæ pozyskane jako odpad. Zastosowa-
nym materia³em aktywnym mog¹ byæ jony metali przejœciowych (Olszewska, Marcewicz-
-Kuba, Nazimek 2006).

Celem pracy by³o zbadanie w³aœciwoœci katalitycznych katalizatorów typu DESONOX
na bazie zeolitu promowanych jonami metali przejœciowych, stosowanych do usuwania
ditlenku siarki, powstaj¹cego w trakcie procesu spalania wêgla kamiennego. Impregnacje
materia³u aktywnego wykonano ró¿nymi metodami w celu okreœlenia wp³ywu metody nano-
szenia materia³u aktywnego na noœnik na aktywnoœæ katalityczn¹ katalizatora DESONOX.

1. Preparatyka katalizatorów

Materia³ wyjœciowy stanowi³ Sipernat 820 A, bia³a, sproszkowana substancja. Stosowana
jest miêdzy innymi jako dodatek do farb, zmniejszaj¹cy wch³anianie pigmentów oraz do
zwiêkszania stopnia bia³oœci bieli tytanowej. W³aœciwoœci fizykochemiczne s¹ przedsta-
wione w tabeli 1.

Jako materia³ aktywny zastosowano jony metali przejœciowych – niklu i kobaltu, na-
niesione metodami klasycznymi: impregnacyjn¹, adsorpcyjn¹ z wodnych roztworów odpo-
wiednich azotanów oraz metodami modyfikowanymi: adsorpcj¹ z roztworu wodno-sa-
charozowego odpowiedniego azotanu oraz metod¹ podwójnej impregnacji z zastosowaniem
roztworu EDTA.
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TABELA 1

W³aœciwoœci fizykochemiczne syntetycznego zeolitu (Sipernat 820 A).

TABLE 1

The phisical and chemical properties of zeolite Sipernat 820 A

Wygl¹d zewnêtrzny Bia³y proszek Norma oznaczenia

Œrednia wielkoœæ aglomeratów 5 [�m] ASTM C 690 – 1992

Gêstoœæ nasypowa 300 [g/l] DIN ISO 787/XI

Powierzchnia w³aœciwa (BET) 90 [m2/g] DIN 66131

Absorpcja DBP 200 [g/100g] DIN 53601

Wilgotnoœæ < 6% DIN ISO 787/II

Strata przy pra¿eniu 8% ISO 3262/11

pH 10 DIN ISO 787/IX

Wspó³czynnik jasnoœci – Y 97 DIN 53163

Ciê¿ar w³aœciwy 2,2 [g/cm2] DIN ISO 787/X

Pozosta³oœci na sicie (Brause 45 �m) � 0,05% ISO/DIS 3262 – 19:1994



2. Metody badania procesu spalania z zastosowaniem noœników

montmorillonitowych

Teksturê katalizatorów wyznaczono z badañ niskotemperaturowej sorpcji argonu, po
wczeœniejszym odgazowaniu próbek w temperaturze 393 K. Zawartoœæ procentow¹ nanie-
sionych metali w katalizatorach oznaczono metod¹ fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

W celu okreœlenia w³aœciwoœci katalitycznych otrzymanych katalizatorów typu DESONOX,
bazuj¹cych na ró¿nych noœnikach, przeprowadzono proces spalania wêgla z dodatkiem
katalizatorów. Do badañ u¿yto wêgiel z Kopalni Wêgla Kamiennego „Julian” z Górno-
œl¹skiego Zag³êbia Wêglowego oraz z Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka” z Lu-
belskiego Zag³êbia Wêglowego. Charakterystykê wêgli przedstawiono w tabeli 2.

Próbki „czystego” wêgla i wêgla z domieszk¹ katalizatorów spalano w reaktorze przep³y-
wowym w atmosferze powietrza, w temperaturze 1173 K przez 2 godziny. Stosunek wagowy
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Rys. 1. Schemat przeprowadzenia testów katalitycznych spalania próbek wêgla „Julian” i „Bogdanka”

z dodatkiem katalizatora zeolitowego dotowanego jonami kobaltu lub niklu

Fig. 1. The scheme of tested combustion of the hard coal „Julian” and „Bogdanka” with the cobalt or

nickel-zeolite catalysts

TABELA 2

Analiza techniczna badanych wêgli kamiennych z GZW „Julian” i LZW „Bogdanka”

TABLE 2

The technical analysis of studied hard coal from GZW “Julian” i LZW “Bogdanka”

Nazwa wêgla kamiennego Julian Bogdanka

Wartoœæ opa³owa, Wd [MJ/kg] 28 22

Zawartoœæ wilgoci, W [%] 5 poni¿ej 12

Zawartoœæ popio³u, A [%] 5,9 poni¿ej 18

Zawartoœæ siarki, Stotal [%] 0,564 1,12



katalizatora do wêgla wynosi³ 1:500. Zmiany zawartoœci ditlenku siarki w gazach spali-
nowych pod wp³ywem katalizatorów typu DESONOX okreœlono za pomoc¹ analizatora
spalin Vario Plus. Metodykê pomiarów przedstawiono na rysunku 1.

3. Dyskusja wyników

W tabeli 3 zebrano nomenklaturê próbek, rodzaj wprowadzonego materia³u aktywnego,
metodê jego nanoszenia na noœnik, zawartoœæ procentow¹ odpowiedniego metalu wyz-
naczon¹ z badañ fluorescencji rentgenowskiej oraz wielkoœæ powierzchni w³aœciwej katali-
zatorów SBET [m2/g].

Z tabeli widaæ, ¿e zawartoœæ materia³u aktywnego waha siê w granicach 2,5–5,1% wag.,
przy czym najwiêcej materia³u aktywnego wprowadzono metod¹ adsorpcji z wodnych
roztworów odpowiednich azotanów (V) kobaltu (II) czy niklu(II) z dodatkiem sacharozy.

Powierzchnia w³aœciwa noœnika wynosi 90 m2/g. Po wprowadzeniu materia³u aktywnego
jej wartoœæ spada. Powierzchnie w³aœciwe preparowanych katalizatorów preparowanych me-
todami klasycznymi i metod¹ adsorpcyjn¹ z dodatkiem sacharozy w przypadku zastosowania
niklu i kobaltu s¹ praktycznie takie same i wynosz¹ od 51–64 m2/g. Metoda podwójnej
impregnacji materia³em aktywnym zaskutkowa³a znacznym obni¿eniem wielkoœci powierz-
chni w³aœciwej praktycznie o po³owê w stosunku do powierzchni pozosta³ych katalizatorów.
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TABELA 3

W³aœciwoœci fizykochemiczne preparowanych katalizatorów

TABLE 3

The phisical and chemical properties of studied catalysts

Nazwa
próbki

Materia³
aktywny

Metoda wprowadzania
jonów na noœnik*

Zawartoœæ materia³u aktywnego
[% wag.]

SBET

[m2/g]

Co1-Z Co WI 2,51 64

Co2-Z Co CIM 4,01 59

Co3-Z Co CIMSA 3,99 59

Co4-Z Co DIM 2,73 27

Ni1-Z Ni WI 3,05 54

Ni2-Z Ni CIM 2,91 58

Ni3-Z Ni CIMSA 5,11 51

Ni4-Z Ni DIM 2,87 29

* – Metody wprowadzania jonów na noœnik:
WI – „wet impregnation”,
CIM – adsorpcja z wodnych roztworów odpowiednich azotanów,
CIMSA – adsorpcja z wodnych roztworów odpowiednich azotanów z dodatkiem sacharozy,
DIM – metoda podwójnej impregnacji.



Na podstawie zbieranych co sekundê pomiarów stê¿eñ gazowych zanieczyszczeñ obliczo-
no bezwzglêdne iloœci ditlenku siarki powsta³e w wyniku spalenia próbek paliwa (wêgla oraz
wêgla z dodatkiem katalizatorów) o masie oko³o 2 g. Zmiany zawartoœci SO2 w gazach
spalinowych [ppm SO2/g próbki] podczas procesu spalania wêgiel „Julian”, wêgiel „Julian”
z dodatkiem katalizatora zeolitowego dotowanego jonami kobaltu i wêgiel „Julian” zeolitowe-
go z dodatkiem katalizatora zeolitowego dotowanego jonami niklu przedstawia rysunek 2.

Dodatek niemodyfikowanego zeolitu do spalanego wêgla „Julian” powoduje obni¿enie
wielkoœci emisji ditlenku siarki o niespe³na 6%, natomiast w przypadku wêgla „Bogdanka”
o 12%. Dodatek materia³u aktywnego w znacznym stopniu zmniejsza iloœæ wydzielanego SO2.
W przypadku zastosowania jonów kobaltu jako materia³u aktywnego, maksymalny stopieñ
redukcji SO2 w gazach spalinowych wynosi oko³o 60%, natomiast w przypadku niklu –
wartoœæ ta wynosi 85% dla wêgla „Julian” i odpowiednio 70% i 80–90% dla wêgla „Bog-
danka”. Spalane w eksperymentach katalitycznych wêgle kamienne znacznie ró¿ni¹ siê za-
wartoœci¹ siarki, ale mo¿na zauwa¿yæ, ¿e o ile wêgiel „Bogdanka” jest dwukrotnie wiêcej
zasiarczony w porównaniu z wêglem „Julian”, to katalizatory z dodatkiem niklu czy kobaltu s¹
bardziej aktywne w procesie katalitycznego spalania wêgla „Bogdanka” ni¿ wêgla „Julian”.

Wnioski

Modyfikowane katalizatory zeolitowe dotowane jonami niklu i kobaltu mog¹ stanowiæ
katalizatory typu DESONOX. Stopieñ usuwania SO2 w stosunku do czystego wêgla „Julian”
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Rys. 2. Zale¿noœæ zawartoœci SO2 w gazach spalinowych od czasu spalania przyk³adowych próbek: wêgiel

„Julian”, wêgiel „Julian” z dodatkiem katalizatora zeolitowego dotowanego jonami kobaltu i wêgiel „Julian”

z dodatkiem katalizatora zeolitowego dotowanego jonami niklu

Fig. 2. The relation between the SO2 concentration in combustion gases and the combustion time for samples

of: hard coal „Julian”, hard coal „Julian” with the cobalt-zeolite catalyst and hard coal „Julian” with the

nickel-zeolite catalyst



jest najni¿szy dla katalizatora zawieraj¹cego kobalt w porównaniu z katalizatorem za-
wieraj¹cym jony niklu. W przypadku spalania bardziej zasiarczonego wêgla „Bogdanaka”
efekty dzia³ania katalizatora s¹ lepsze. Preparatka katalizatorów zeolitowych jest nieskom-
plikowana i tania, a uzyskane efekty katalityczne s¹ obiecuj¹ce i nale¿y prowadziæ dalsze
badania nad optymalizacj¹ katalizatorów DESONOX.

Praca finansowana w ramach prac statutowych Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
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THE LOWEMISSION COMBUSTION OF HARD COAL WITH THE USE THE DESONOX TYPE CATALYSTS

K e y w o r d s

Zeolite, SO2 removal, combustion, DESONOX type catalysts

A b s t r a c t

The zeolite is exemplifying promising material as the DESONOX type of catalysts. Main goal of this work
is preparation of catalyst. Support was impregnated with cobalt or nickel ions by different methods: wet
impregnation, double impregnation, adsorption from water and water-saccharose solution of cobalt and nickel
ions. The catalysts were physical-chemical characterized (texture, structure). The catalytic properties were studied
by reaction of burn with coal in the flow reactor. Hard coal from mine “Julian” and “Bogdanka” from Poland with
or without the catalysts addition were burnt in an atmosphere of air at1123 K during 4 hours and using an electric
furnace. The mass ratio of the DESONOX catalyst added to the investigated samples of the hard coal was 1:500.
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Badanie wybranych, termicznych charakterystyk wêglowych modeli

dysz hybrydowych pocisków rakietowych na paliwo sta³e

S ³ o w a k l u c z o w e

Hybrydowe dysze pocisków rakietowych, grafit polikrystaliczny, pirografit, temperatura zewnêtrznej po-
wierzchni dyszy, pomiar temperatury za pomoc¹ termopar i kamer¹ termowizyjn¹, erozja przekroju krytycznego
dyszy, badania stacjonarne spalaniem z wykorzystaniem palnika acetylenowo-tlenowego

S t r e s z c z e n i e

Przedstawiono wyniki badañ rozk³adu temperatur i ich przebieg w funkcji czasu na zewnêtrznych powierz-
chniach korpusów modeli dysz pocisków rakietowych na paliwo sta³e, zbudowanych z grafitu polikrystalicznego
opcjonalnie nasycanego wêglem pirolitycznym albo sk³adaj¹cych siê z korpusu z grafitu polikrystalicznego
nasycanego wêglem pirolitycznym i ¿aroodpornej wk³adki z pirografitu, czyli modeli tzw. „dysz hybrydowych”.
Okreœlono tak¿e stopieñ zu¿ycia (erozji) przekrojów krytycznych tych modeli. Badania przeprowadzono na
stanowisku stacjonarnym z wykorzystaniem strumienia gor¹cych gazów o temperaturze oko³o 3000 K, wyla-
tuj¹cych z dyszy palnika acetylenowo-tlenowego z prêdkoœci¹ oko³o 0,5 Macha, dostarczanych do sto¿ka wloto-
wego modelu dyszy grafitowej, co w okreœlonym stopniu odpowiada rzeczywistym warunkom oddzia³ywania
gazowych produktów spalania na zespó³ dyszowy silnika rakietowego podczas jego pracy.

Pomiary temperatur wykonywano podczas ogrzewania dysz gazem z palnika oraz podczas ich stygniêcia, za
pomoc¹ termopar i kamery termowizyjnej, usytuowanych po przeciwnych stronach korpusu dysz, prostopadle do
ich osi wzd³u¿nej i na wysokoœci kana³u przelotowego o przekroju krytycznym. Wyniki badañ wskazuj¹ na realn¹
mo¿liwoœæ wykorzystania ww. rodzajów materia³ów wêglowych do budowy dysz ma³ogabarytowych pocisków
rakietowych na paliwo sta³e, których uk³ad napêdowy pracuje do 10 sekund, wytwarzaj¹c gazowe produkty
spalania o temperaturze oko³o 3000 K. Powinny to potwierdziæ badania stacjonarne spalaniem sta³ych ³adunków
napêdowych w komorach spalania silników rakietowych, wyposa¿onych w dysze hybrydowe. W ramach tych
badañ zostan¹ wykonane analogiczne pomiary temperatur i erozji przekroju krytycznego dysz a tak¿e pomiary
podstawowych charakterystyk roboczych silników rakietowych, czyli ci¹gu i ciœnienia produktów spalania
w komorze spalania w funkcji czasu pracy silnika. Badania stacjonarne spalaniem silników rakietowych na paliwo

* Dr in¿., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka k. Warszawy.



sta³e, wyposa¿onych w grafitowe dysze hybrydowe, stanowi¹ ostatni etap badañ eksperymentalnych Projektu
Badawczego Nr 0 T00B 026 29 p.t. „Badanie dysz hybrydowych”, przyznanego Wojskowemu Instytutowi
Technicznemu Uzbrojenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, finansowanego ze œrodków na
naukê w latach 2005–2007.

Wprowadzenie

Badanie termicznej wytrzyma³oœci na wysok¹ temperaturê, zw³aszcza odpornoœci na
dzia³anie produktów spalania o wysokiej temperaturze, przep³ywaj¹cych z du¿¹ szybkoœci¹,
najbardziej nara¿onych na tego rodzaju oddzia³ywania newralgicznych elementów kon-
strukcyjnych pocisków rakietowych, zw³aszcza zespo³u dyszy i jej elementów noœnych, ma
kardynalne znaczenie w zakresie zapewnienia prawid³owego, zgodnego z wymaganiami
dzia³ania silnika rakietowego i bezpieczeñstwa podczas jego eksploatacji (Fachrutdinow,
Kotelnikow 1987), w tym równie¿ podczas badañ (FR/GE/UK/US International Technical
Operation Procedure... 2000) W ramach wymagañ projektowych silnika rakietowego okreœ-
lany jest czas pracy silnika oraz dopuszczalny zakres temperatur uzale¿niony w du¿ym
stopniu od tego czasu, w którym materia³y konstrukcyjne silnika rakietowego, zw³aszcza
materia³y noœne tylnej czêœci komory spalania s¹siaduj¹cej z zespo³em dyszowym, jak
i materia³y samego zespo³u dyszowego, s¹ w stanie wytrzymaæ obci¹¿enia fizyko-chemicz-
ne, zw³aszcza termiczne spowodowane spalaniem ³adunku paliwa rakietowego.

1. Badania eksperymentalne

Aby sprawdziæ przydatnoœæ materia³ów wêglowych oraz uk³adów materia³owych do
konstrukcji dysz, takich jak grafit polikrystaliczny opcjonalnie nasycany albo nienasycany
wêglem pirolitycznym, dwuwarstwowy uk³ad materia³owy zbudowany z wewnêtrznej war-
stwy grafitu pirolitycznego w postaci wk³adki kana³u przelotowego dyszy o przekroju
krytycznym i z zewnêtrznej warstwy grafitu polikrystalicznego nasycanego wêglem pirolity-
cznym, stanowi¹cej korpus dyszy, opracowano dwa typy modeli dysz (rys. 1), które rokuj¹
nadzieje na zastosowanie ich do przeciwlotniczego, kierowanego pocisku rakietowego
GROM. Pierwszy typ modeli dysz zbudowany by³ z jednego rodzaju materia³u, tj. grafitu
polikrystalicznego opcjonalnie nasycanego albo nienasyconego wêglem pirolitycznym, zaœ
drugi typ modeli dysz zbudowany by³ z korpusu z grafitu polikrystalicznego nasycanego
wêglem pirolitycznym oraz ¿aroodpornej wk³adki pirografitowej o gruboœci z zakresu od
0,9 do 2,9 mm na wysokoœci przelotowego kana³u o przekroju krytycznym, zbudowanej ze
stosu kr¹¿ków osadzonych w korpusie dyszy od strony jej sto¿ka wlotowego. Zastosowany
do konstrukcji dysz grafit polikrystaliczny typu R 8500 nale¿y do grupy specjalnych
grafitów elektrodowych, otrzymywanych za pomoc¹ prasowania izostatycznego, produko-
wanych przez firmê SGL ANGRAF. Grafit ten posiada gêstoœæ wynosz¹c¹ 1770 kg/m3,
otwart¹ porowatoœæ wynosz¹c¹ 13% (obj.) oraz przewodnoœæ ciepln¹ wynosz¹c¹ w warun-
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kach normalnych 80 Wm-1K-1. Grafit ten nasycany by³ wêglem pochodz¹cym z pirolizy
propanu w ramach metody grzania poœredniego. Pirolizê (nasycanie) prowadzono przez 3 h
w temperaturze 1100�C przy ciœnieniu 1,33 hPa. Zabieg nasycania grafitu polikrystalicznego
wêglem pirolitycznym powoduje zmniejszenie porowatoœci otwartej warstw grafitu poli-
krystalicznego, co z kolei istotnie przyczynia siê do wzrostu wytrzyma³oœciowych (mecha-
nicznych) charakterystyk tego materia³u oraz utrudnia erozjê kana³u przelotowego o przekro-
ju krytycznym, zw³aszcza przez utleniaj¹ce produkty spalania. Na wysokoœci odcinka kana³u
o przekroju krytycznym ca³kowita gruboœæ œcianki dyszy (w³¹cznie z wk³adk¹ ¿aroodporn¹)
wynosi³a 5,5 mm. Boczne powierzchnie wk³adek obejmowa³y doln¹ czêœæ sto¿ka wloto-
wego, ca³y kana³ o przekroju krytycznym oraz górn¹ czêœæ sto¿ka wylotowego. Czo³owe
p³aszczyzny kr¹¿ków pirografitowych by³y zgodne z p³aszczyznami (ab) krystalograficznej
siatki grafitu, zapewniaj¹c skuteczne, ukierunkowane wzd³u¿ tych p³aszczyzn odprowa-
dzanie ciep³a od wewnêtrznych œcianek kana³u przelotowego dyszy do zewnêtrznych œcia-
nek jej korpusu. Zmierzona w tym kierunku przewodnoœæ cieplna grafitu pirolitycznego
wynosi³a 380 Wm-1K-1 w warunkach normalnych, czyli ponad czterokrotnie wiêcej ni¿
przewodnoœæ cieplna grafitu polikrystalicznego typu R 8500 w tych samych warunkach
pomiaru. Wewnêtrzny, przelotowy kana³ modeli dysz poddany zosta³ przez 15 s dzia³aniu
p³omienia, tj. gazowych produktów spalania o temperaturze ok. 3000 K wyp³ywaj¹cych
z króæca palnika acetylenowo-tlenowego z szybkoœci¹ ok. 0,5 Macha. Zastosowanie palnika
wynika³o ze wzglêdów oszczêdnoœciowych, co jest uzasadnione na wstêpnym, rozpoz-
nawczym etapie badañ eksperymentalnych, poniewa¿ przy stosunkowo niewielkich kosz-
tach tych badañ w porównaniu z analogicznymi badaniami z udzia³em silników rakietowych,
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Rys. 1. Podstawowe typy badanych modeli dysz do ma³ogabarytowych pocisków rakietowych

krótkiego zasiêgu

a) dysza wykonana z grafitu polikrystalicznego opcjonalnie nasycanego wêglem pirolitycznym; b) dysza

zbudowana z ¿aroodpornej wk³adki w postaci stosu kr¹¿ków pirografitowych (1) i korpusu (2) z grafitu

polikrystalicznego nasycanego wêglem pirolitycznym

Fig. 1. Basic types of tested nozzles models for small-caliber, short range missiles

a) a nozzle made of polycrystalline graphite optionally saturated by pyrolytic carbon; b) a nozzle made of

thermal- resistant insert in form of stock of pyrographite discs (1) and body (2) made of polycrystalline

graphite saturated by pyrolytic carbon



zapewnia uzyskanie w znacznym stopniu warunków zbli¿onych do rzeczywistych warun-
ków ogrzewania dyszy, wystêpuj¹cych podczas pracy silnika rakietowego. Podczas ogrze-
wania oraz stygniêcia dyszy mierzono temperaturê zewnêtrznej powierzchni jej korpusu, ze
szczególnym uwzglêdnieniem odcinka przekroju krytycznego, za pomoc¹ termopar typu K
(NiCr-Ni) umo¿liwiaj¹cych pomiar temperatury do 1200�C oraz kamery termowizyjnej
AGEMA 900 LW. Zastosowanie kamery termowizyjnej umo¿liwia przeprowadzenie po-
miarów rozk³adu temperatury na ca³ej powierzchni dyszy a nie tylko punktowo jak w przy-
padku termopary. Zastosowanie termopary jako dodatkowego Ÿród³a informacji o przebiegu
zmian temperatury w punkcie pomiarowym ma istotne znaczenie przy wyznaczeniu do-
k³adnej wartoœci wspó³czynnika emisyjnoœci, który ma podstawowe znaczenie dla prawi-
d³owego pomiaru temperatury kamer¹ termowizyjn¹. Po ostygniêciu dyszy okreœlano sto-
pieñ zu¿ycia (zakres erozji) jej przekroju krytycznego za pomoc¹ pomiaru zmian œrednicy
tego przekroju. Pomiar tego parametru dyszy ma decyduj¹ce znaczenie, poniewa¿ zacho-
wanie ustalonych, wymaganych wymiarów przekroju krytycznego dyszy zapewnia utrzy-
manie stabilnego przebiegu ci¹gu silnika rakietowego i ciœnienia w komorze spalania silnika
podczas jego pracy, co z kolei stanowi warunek konieczny utrzymania wymaganych charak-
terystyk lotu i pracy systemów pok³adowych pocisku rakietowego.

Stanowisko badawcze do pomiarów temperatury zewnêtrznej powierzchni dyszy (rys. 2)
zbudowane by³o z palnika acetylenowo-tlenowego usytuowanego wspó³osiowo wzglêdem
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Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego do pomiaru temperatury zewnêtrznej powierzchni korpusów dysz

pocisków rakietowych, ogrzewanych palnikiem acetylenowo-tlenowym

1 – system steruj¹cy kamer¹ termowizyjn¹, 2 – kamera termowizyjna, 3 – strumieñ gor¹cych gazów,

4 – króciec palnika acetylenowo-tlenowego, 5 – dysza pocisku rakietowego, 6 – termopara, 7 – komputer

rejestruj¹cy pomiary termopar¹

Fig. 2. Schematic diagram of test stand for measurement of temperatures of outer surfaces of the missile

nozzle bodies heated by oxygen-acetylene blow-pipe

1 – IR camera control system, 2 – IR camera, 3 – flow (flame) of hot gases, 4 – oxygen-acetylene blow-pipe

outlet, 5 – a nozzle for the missile, 6 – thermocouple, 7 – thermocouple recording unit



dyszy od strony jej sto¿ka wlotowego. Po jednej stronie dyszy, na jej zewnêtrznej po-
wierzchni, na wysokoœci kana³u przelotowego o przekroju krytycznym, prostopadle do osi
dyszy, zamontowano termoparê, zaœ po drugiej stronie dyszy, naprzeciw termopary, prosto-
padle do osi dyszy skierowano obiektyw kamery termowizyjnej, obejmuj¹cy zewnêtrzn¹
powierzchniê kana³u o przekroju krytycznym. Aby uzyskaæ powtarzalne wyniki pomiarów
zachowano sta³y sk³ad i parametry przep³ywu gazów wylotowych palnika acetylenowo-tle-
nowego oraz sztywn¹, niezmienn¹ konfiguracjê stanowiska badawczego, poprzez zapew-
nienie sztywnego mocowania termopary i przylegania jej elementu pomiarowego do korpusu
dyszy, ustalonego po³o¿enia króæca palnika, sta³ego po³o¿enia dyszy oraz obiektywu kamery
termowizyjnej. Usytuowanie termopary i kamery termowizyjnej naprzeciw siebie, po obu
stronach dyszy umo¿liwia niezak³ócony pomiar temperatury zewnêtrznej powierzchni kor-
pusu dyszy przez oba te urz¹dzenia oraz wzajemn¹ weryfikacjê ich dok³adnoœci pomiarowej,
pod warunkiem zapewnienia wspó³osiowego po³o¿enia dyszy i palnika, co skutkuje po-
wtarzalnym i symetrycznym ogrzewaniem dyszy wzd³u¿ promienia jej bocznych œcianek na
wysokoœci styku termopary z korpusem dyszy oraz na wysokoœci osi obiektywu kamery. Ze
wzglêdu na blisk¹ odleg³oœæ palnika od elementu pomiarowego termopary, zosta³a ona
odizolowana od termicznego oddzia³ywania p³omienia os³on¹ z folii aluminiowej.

2. Wyniki badañ eksperymentalnych oraz ich dyskusja

Wszystkie typy badanych modeli dysz wykaza³y du¿¹ odpornoœæ ich kana³ów przelo-
towych o przekroju krytycznym na erozyjne dzia³anie gor¹cych, gazowych produktów po-
wstaj¹cych podczas procesu spalenia acetylenu oraz tlenu w obecnoœci powietrza, takich jak
dwutlenek wêgla, tlenek wêgla, wodór, tlen i para wodna. Wielkoœæ erozji mierzono wzrostem
œrednicy przekroju krytycznego dysz, który mieœci³ siê w zakresie od 0,05 mm do 0,1 mm, przy
czym dolna granica tego zakresu odnosi³a siê do dysz wykonanych z grafitu polikrystalicznego
nasycanego wêglem pirolitycznym oraz dysz z wk³adk¹ pirografitow¹, zaœ górna granica by³a
charakterystyczna dla dyszy wykonanej z grafitu polikrystalicznego nienasycanego wêglem
pirolitycznym. Dla œrednic przekroju krytycznego dysz ma³ogabarytowych pocisków rakieto-
wych z zakresu od 10 mm do 20 mm, dopuszczalny 5-procentowy wzrost œrednicy krytycznej
(Sutton 2001) odpowiada zakresowi wzrostu œrednicy od 0,5 mm do 1,0 mm. A zatem wzrost
œrednicy krytycznej badanych modeli dysz jest oko³o 10-krotnie mniejszy ni¿ przedzia³
dopuszczalnego wzrostu tej œrednicy. W ¿adnym z badanych modeli dysz nie stwierdzono
nierównomiernego, nadmiernego wypalenia powierzchni kana³u przelotowego, powoduj¹cego
powstanie przekroju krytycznego w postaci owalu, spowodowanego zbyt intensywnym, erozyj-
nym dzia³aniem przep³ywaj¹cego z du¿¹ szybkoœci¹ strumienia produktów spalania. Równie¿
nie stwierdzono wyraŸnego wzrostu chropowatoœci powierzchni sto¿ka wlotowego, przelo-
towego kana³u o przekroju krytycznym, ani sto¿ka wylotowego po ka¿dym spalaniu.

Pomiary temperatury zewnêtrznych powierzchni korpusów wszystkich badanych dysz na
wysokoœci kana³u przelotowego o przekroju krytycznym mierzone za pomoc¹ termopar
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i kamery termowizyjnej, wykaza³y bardzo podobne przebiegi zmian temperatury podczas
ogrzewania i stygniêcia dysz. Uœredniony, charakterystyczny przebieg tych zmian w funkcji
czasu ogrzewania i stygniêcia mieszcz¹cy siê w przedziale 60 s przestawiono na rysunku 3,
z którego wynika, ¿e w wyniku ogrzewania zewnêtrzna powierzchnia œcianki dyszy na wyso-
koœci kana³u przelotowego o przekroju krytycznym nagrza³a siê do temperatury nieco ponad
1000oC, zaœ podczas ogrzewania przez 10 sekund, tj. dla górnej umownej wartoœci czasu
pracy silnika ma³ogabarytowych pocisków rakietowych (Sutton, Biblarz 2001), temperatura
zewnêtrznej powierzchni wynosi³a oko³o 650oC. Ró¿nice zmierzonych temperatur za po-
moc¹ termopar oraz kamery termowizyjnej by³y stosunkowo niewielkie, poniewa¿ mieœci³y
siê w przedziale od kilku do kilkunastu oC. Na rysunku 4 przedstawione s¹ przyk³adowe
termogramy wykonane podczas badania dyszy hybrydowej.

Bardzo podobne przebiegi zmian temperatury podczas ogrzewania i stygniêcia badanych
modeli dysz wykonanych z materia³ów grafitowych zró¿nicowanej strukturze, spowodowa-
ne s¹ w du¿ej mierze ich podobnym przewodnictwem cieplnym, jako wyrobu i/lub uk³adu
materia³owego, wynikaj¹cym ze zmniejszania siê ró¿nic przewodnictwa cieplnego tych
materia³ów wraz ze wzrostem temperatury oraz wysokim udzia³em polikrystalicznego gra-
fitu w strukturze dysz, w stosunku do innych materia³ów wêglowych (tj. grafitu pirolitycz-
nego i wêgla pirolitycznego). Na przyk³ad przy wzroœcie temperatury od pokojowej do
temperatury w zakresie od 500 do 1000 oC przewodnoœæ cieplna grafitu pirolitycznego
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Rys. 3. Uœredniony przebieg zmian temperatury zewnêtrznej powierzchni badanych modeli dysz na

wysokoœci œrodka kana³u przelotowego o przekroju krytycznym, podczas ich ogrzewania p³omieniem palnika

acetylenowo-tlenowego przez 15 s oraz podczas stygniêcia do 60 s, mierzonej za pomoc¹ termopar

Opis wspó³rzêdnych wykresu zmian temperatury w funkcji czasu: T – temperatura [oC], t – czas [s]

Fig. 3. Mean-value profile of temperature changes of tested model nozzle outer surface in the point

corresponding to the center of section throat, during their heating by the flame from oxygen-acetylene

blow-pipe for 15 secons and then during their cooling up to 60 second, measured with use of thermocouples

Description of coordinates of temperature profile as a function of time: T – temperature [oC], t – time [s]



w p³aszczyŸnie (ab) zmniejsza siê w przybli¿eniu czterokrotnie (Pierson 1993), zaœ grafitu
polikrystalicznego elektrodowego o gêstoœci 1770 kg/m3 œrednio dwukrotnie (Rogalin 1974).

O zmniejszaniu siê wspó³czynników przewodnoœci cieplnej materia³ów dysz w trakcie
ich ogrzewania œwiadczy zmniejszaj¹ca siê szybkoœæ wzrostu ich temperatury w funkcji
czasu ogrzewania.

Na podstawie doniesieñ literaturowych (Or³ow, Mazing 1968) okreœlaj¹cych przebieg
zmian temperatury œcianki wykonanej z jednorodnego materia³u, ogrzewanej z jednej strony,
w zale¿noœci od jej gruboœci, przy danej, ustalonej wartoœci wspó³czynnika przewodnoœci
cieplnej, znaj¹c œredni¹ przewodnoœæ ciepln¹ grafitu polikrystalicznego stanowi¹cego pod-
stawowy materia³ badanych modeli dysz (wynosz¹cej 80 Wm-1K-1), dla gruboœci œcianki
wynosz¹cej 5,5 mm (tak jak dla badanych modeli dysz), gradient temperaturowy, tj. ró¿nica
miêdzy temperatur¹ (wewnêtrznej) powierzchni œcianki bezpoœrednio ogrzewanej stru-
mieniem gor¹cych gazów a temperatur¹ jej powierzchni zewnêtrznej wynosi oko³o 800oC.
A zatem przyjmuj¹c niniejsze dane, mo¿na oszacowaæ, ¿e maksymalna temperatura powierz-
chni kana³u przelotowego badanych dyszy w ich przekroju krytycznym, w powy¿szych
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Rys. 4. Termogramy dyszy hybrydowej wykonane podczas badañ

a) faza grzania – 10 s; b) faza studzenia – 60 s

Fig. 4. Thermograms of hybrid nozzle during testing

a) heating phase – 10 s; b) cooling phase – 60 s



warunkach badañ doœwiadczalnych, ma wartoœæ oko³o 1800oC, zaœ po 10 s oddzia³ywania
palnika, wartoœæ ta wynosi oko³o 1450oC.

Wnioski

Na podstawie badañ eksperymentalnych i ich wyników mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce
wnioski:

Ze wszystkich badanych modeli dysz, najbardziej wytrzyma³e (odporne) w sensie termi-
cznym i mechanicznym na dzia³anie strumienia gazów o wysokiej temperaturze i szybkoœci
przep³ywu, okaza³y siê dysze zbudowane z grafitu polikrystalicznego nasycanego wêglem
pirolitycznym (korpus) oraz wk³adki pirografitowej (tzw. „dysze hybrydowe”).

Materia³y przeznaczone do elementów konstrukcyjnych, wspó³pracuj¹cych bezpoœred-
nio z zewnêtrzn¹ powierzchni¹ grafitow¹ zespo³u dyszowego ma³ogabarytowych pocisków
rakietowych krótkiego zasiêgu, powinny byæ odporne na dzia³anie temperatur wynosz¹cych
oko³o 1000oC, przy za³o¿eniu pracy silnika rakietowego do 15 s i temperaturze gazowych
produktów spalania dochodz¹cej do oko³o 3000 K.

Jednoczesne zastosowanie termopar i kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury
powierzchni zewnêtrznych dysz (zespo³ów dyszowych) podczas ogniowych badañ stacjo-
narnych, jest bardzo korzystne w sensie wzajemnej weryfikacji dok³adnoœci pomiarowej
tych urz¹dzeñ.

W ramach planowanych ww. badañ odpornoœci termicznej, mechanicznej i chemicznej
modeli dysz hybrydowych podczas stacjonarnych spalañ silników rakietowych na paliwo
sta³e – zw³aszcza heterogeniczne (zawieraj¹ce w swym sk³adzie glin), nale¿y wzi¹æ pod
uwagê dodatkowy, istotny czynnik mog¹cy spowodowaæ zwiêkszon¹ erozjê (w tym œcie-
ranie), utlenianie i nagrzewanie materia³ów wêglowych dysz, spowodowan¹ wysokotempe-
raturowym, intensywnym, fizykochemicznym oddzia³ywaniem strumienia produktów spa-
lania o wysokiej prêdkoœci przep³ywu, w sk³ad którego oprócz gazów wchodz¹ sk³adniki
w stanie ciek³ym i sta³ym, którymi s¹ przede wszystkim tlenki glinu, mog¹ce stanowiæ do
40% masy wszystkich produktów spalania paliwa.
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INVESTIGATIONS OF SELECTED, THERMAL CHARACTERISTICS CONCERNING CERTAIN MODELS OF CARBON HYBRID

NOZZLES FOR SOLID PROPELLANT MISSILES

K e y w o r d s

Hybrid nozzles of missiles, polycrystalline graphite, pyrographite, temperature of outer surface of the nozzle,
temperature measurements by means of thermocouples and IR camera, erosion of nozzle throat, static firing tests
with usage of oxygen-acetylene blow-pipe

A b s t r a c t

There are presented test results on temperature distribution and its courses as a function of time on outer
surfaces of bodies of nozzles models for small caliber solid propellant missiles. The models of the nozzles were
made of polycrystalline graphite optionally saturated by pyrolytic carbon or the models of the nozzles so called
“hybrid nozzles” were consisted of polycrystalline graphite body saturated by pyrolytic carbon and high
temperature resistant insert made of pyrographite. It was also determined degree of washing out (erosion) of the
nozzles throats. The tests were conducted on static firing stand with usage of flow of hot gases of ca. 3000 K
temperature, exhausted from the oxy-acetylene blow-pipe with velocity about 0.5 Mach. The gases in the form of
flame flew into convergent cone of the tested model of graphite nozzle. Such configuration of the tested nozzle and
acetylene-oxygen flame reflect in certain degree real conditions of action of gaseous high speed, hot combustion
products on nozzle assembly of rocket motor during its operation.

Test results point out to real possibility of application of above mentioned carbon materials in construction of
small caliber missile propelled by solid propellant which time of burning is not longer than 10 seconds and which
combustion products have temperature ca. 3000 K. This possibility of graphite materials usage in missile nozzles
design should be confirmed by static firings of real rocket motors propelled by solid propellant charge and
equipped with the nozzles built of polycrystalline graphite body saturated by pyrolytic carbon and pyrographite
insert. In the scope of these static firings analogous temperature measurements will be done and measurements of
erosion of the nozzles throats as well. Due to standard procedures dealing with static firings of rocket motors, there
are recommended measurements of time profiles of rocket motor thrust and pressure in combustion chamber of the
motor during its operation. These static firings of real missiles motors equipped with the graphite hybrid nozzles
are planned to realize in the final stage of experimental tests due to a schedule of Scientific Project No. 0 T00 026
29 entitled “Investigations of hybrid nozzles” granted to Military Institute of Armament Technology by Ministry of
Science and High Education, and financed from financial means for science in the period from 2005 to 2007 year.
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Wp³yw rodzaju wêgla kamiennego

na wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ gazowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Spalanie, wêgiel kamienny, ditlenek siarki, katalizator DESONOX

S t r e s z c z e n i e

Wêgiel kamienny jako surowiec naturalny jest bardzo zró¿nicowany pod wzglêdem w³aœciwoœci fizyko-
chemicznych i opa³owych, co skutkuje ró¿nicami emisji szkodliwych zanieczyszczeñ gazowych do atmosfery
w trakcie procesu spalania. Autorzy porównuj¹ dwa typy wêgla kamiennego „Julian” z Górnoœl¹skiego Za-
g³êbia Wêglowego i „Bogdanka” z Lubelskiego Zag³êbia Wêglowego oraz emisje SO2 powstaj¹cego w trakcie
spalania tych wêgli, a tak¿e przedstawiaj¹ metodê zmniejszenia tych emisji przy zastosowaniu katalizatorów
spalania.

Wprowadzenie

Wêgiel kamienny wydobywany w Polsce wykorzystywany jest g³ównie do celów energe-
tycznych. Wêgle energetyczne przeznaczone na opa³ klasyfikowane s¹ jako typy C31,
C32 i C33.

Obecnie wêgiel kamienny wydobywany jest w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym
i znacznie mniejszym Lubelskim Zag³êbiu Wêglowym. Ponad 2/3 zasobów wêgla to wêgle
energetyczne, prawie 1/3 – wêgle koksowe, natomiast inne rodzaje wêgli wystêpuj¹ w iloœ-
ciach œladowych.

** Dr, Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
** Dr, Zak³ad Chemii Œrodowiskowej, Wydzia³ Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin.



Wêgle kamienne wydobywane w ró¿nych miejscach maj¹ zró¿nicowane parametry
fizykochemiczne, w tym zawartoœæ wêgla, siarki, charakteryzuj¹ siê te¿ zró¿nicowan¹
wielkoœci¹ wartoœci opa³owej. Spalaniu wêgli energetycznych towarzyszy, oprócz pow-
stawania znacznych iloœci py³ów, tworzenie i emisja gazów szkodliwych dla œrodowiska,
miêdzy innymi ditlenku siarki. Analizuj¹c dane statystyczne GUS w ci¹gu dziesiêciolecia
1990–2000 emisja SO2 zmniejszy³a siê o 52,93% (Mirowski i in. 2005). Iloœæ siarki obecnej
w spalinach jest œciœle zwi¹zana z iloœci¹ siarki zawartej w spalanym wêglu.

Celem niniejszej pracy by³o porównanie emisji ditlenku siarki ze spalania dwóch ró¿nych
wêgli kamiennych: Julian” z Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego i „Bogdanka” z Lu-
belskiego Zag³êbia Wêglowego przy zastosowaniu nowej metody DESONOX s³u¿¹cej
do usuwania tlenków siarki powstaj¹cych w procesie spalania wêgla.

1. W³aœciwoœci wêgla kamiennego

Podstawowym parametrem jakoœci wêgla kamiennego jest jego ciep³o spalania i wartoœæ
opa³owa. Ciep³o spalania, Qs, jest energi¹ uzyskan¹ z zupe³nego i izobarycznego spalania
jednostki masy paliwa przy okreœlonej pocz¹tkowej jego temperaturze i koñcowej tem-
peraturze produktów jego spalania, gdy wi¹zana w procesie spalania para wodna ulegnie
skropleniu. Ciep³o Qs mo¿na nazwaæ górn¹ wartoœci¹ opa³ow¹ (Chmielniak 2004). Z kolei
dolna wartoœæ opa³owa nazywana jest powszechnie wartoœci¹ opa³ow¹ Wd i jest zwi¹zana
z ciep³em spalania zale¿noœci¹:

Wd = Qs – r · gH2O,

gdzie:
r – oznacza ciep³o w³aœciwe kondensacji,
gH2O – udzia³ masowy pary wodnej w spalinach.

Wartoœæ Wd w przypadku konkretnego wêgla zale¿y od stopnia jego uwêglenia i uwo-
dornienia, czyli od zawartoœci odpowiednio wêgla i wodoru oraz zawartoœci innych sub-
stancji palnych, np. siarki, a tak¿e balastu (Chmielniak 2004). Dla dok³adniejszego scha-
rakteryzowania ustala siê sk³ad chemiczny wêgla przeprowadzaj¹c jego analizê elementarn¹,
natomiast wielkoœæ ciep³a spalania i wartoœci opa³owej okreœla siê zgodnie z norm¹
PN-81/G-04513, jako element analizy technicznej paliwa. Dodatkowym parametrem analizy
technicznej mo¿e byæ oznaczenia zawartoœci wilgoci wed³ug normy PN-80/G-04511, po-
pio³u wed³ug normy PN-80/G-04512 oraz czêœci lotnych wed³ug normy PN-81/G-04516.
Kolejnym elementem charakterystyki wêgla mo¿e byæ analiza rozdrobnienia wêgla, czyli
analiza sitowa wed³ug normy PN-82/G-04532. W klasycznych metodach spalania wêgli
ocena przydatnoœci wêgla do spalania w konkretnych ustalonych kot³ach wymaga wielu
badañ, wykraczaj¹cych poza analizê elementarn¹ (Chmielniak 2004).
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Tabela 1 podsumowuje parametry jakoœciowe wêgla kamiennego „Julian” i „Bogdanka”.

TABELA 1

Analiza techniczna badanych wêgli kamiennych z GZW „Julian” i LZW „Bogdanka”

TABLE 1

The technical analysis of studied hard coal from GZW “Julian” i LZW “Bogdanka”

Nazwa wêgla kamiennego Julian Bogdanka

Wartoœæ opa³owa, Wd [kJ/kg] 27 852 22 000

Zawartoœæ wilgoci, W [%] 5 12

Zawartoœæ popio³u, A [%] 5,9 poni¿ej 18

Zawartoœæ czêœci lotnych, V [%]
37,5 nie oznaczono

Zawartoœæ siarki, Stotal [%] 0,564 1,12

Wêgiel produkowany w KWK „Bogdanka” pochodz¹cy z pok³adów karboñskich, jest
wzbogacany poprzez odseparowanie od ska³y p³onnej, podniesienie wartoœci opa³owej
i obni¿enie zawartoœci popio³u. Nadaje siê do spalania zarówno w instalacjach przemy-
s³owych, jak i ma³ych kot³owniach przydomowych i zak³adowych. Wêgiel „Julian” wyko-
rzystywany jest do produkcji „Eko-groszeku”, znajduj¹cego zastosowanie jako paliwo do
ogrzewania wszystkich obiektów wyposa¿onych w instalacje zasilane wêglem kamiennym,
wykorzystywany mo¿e byæ równie¿ jako paliwo energetyczne w technologicznych pro-
cesach przemys³owych. Charakterystykê wêgli oparto na danych opublikowanych przez
KWK „Bogdanka” i „Julian”.

Wszystkie parametry ró¿ni¹ siê znacz¹co. Wartoœæ opa³owa, Wd wêgla „Julian” wynosi
prawie 28 MJ/kg, podczas gdy dla wêgla „Bogdanka” – 22 MJ/kg. Zawartoœæ wilgoci
i popio³u jest ponad dwukrotnie wy¿sza dla wêgla „Bogdanka”. Analiza elementarna tak¿e
wskazuje na dwukrotnie wiêksz¹ iloœæ ca³kowitej siarki zawartej w wêglu „Bogdanka”
w porównaniu iloœæ wêglem „Julian”.

2. Ograniczania emisji SO2 ze spalania wêgla

Ditlenek siarki powstaje podczas utleniania siarki w trakcie procesu spalania. W me-
todach klasycznych g³ównym procesem usuwania SO2 jest absorpcja, a najczêœciej sto-
sowanymi absorberami s¹ wapno palone CaO, wapno hydratyzowane Ca(OH)2, kamieñ
wapienny CaCO3 oraz dolomit CaCO3 + Mg(NO3)2.

Metody ograniczaj¹ce emisjê SOx z procesów spalania paliw sta³ych mo¿na podzieliæ na
trzy grupy: odsiarczanie paliwa – zmniejszenie zawartoœci siarki w paliwie jest kosztowne
i ma³o efektywne; ograniczenie emisji SO2 w trakcie procesu spalania – siarka jest wi¹zana
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przez odpowiednie substancje, dodawane bezpoœrednio do paleniska (Marcewicz-Kuba,
Nazimek 1998); odsiarczanie spalin powstaj¹cych po spaleniu wêgla, przy wykorzystaniu
takich procesów jak absorpcja czy adsorpcja.

W odró¿nieniu od metod klasycznych metoda DESOX powoduje ograniczenie emisji
tlenków siarki ju¿ w samym procesie spalania wêgla. Stosowane w tej metodzie katalizatory
typu DESONOX u¿ywane s¹ jako suche addytywy. Ich dzia³anie polega na wi¹zaniu siarki
w pozosta³oœciach paleniskowych (Marcewicz-Kuba, Nazimek 1998, 2000, 2002a). Dziêki
zastosowaniu dodatku katalizatora do spalanego wêgla, nie dochodzi do powstawania za-
nieczyszczeñ, poniewa¿ odsiarczanie nastêpuje w trakcie procesu spalania. W wyniku
zastosowania katalizatora nastêpuje przesuniêcie procesu odsiarczania z fazy gazowej do
fazy sta³ej, co eliminuje koniecznoœæ stosowania szeregu ci¹gów technologicznych maj¹-
cych na celu usuwanie powstaj¹cych zanieczyszczeñ (Marcewicz-Kuba i Nazimek 2003).
Dok³adny opis metody DESOX przedstawi³ Nazimek (Nazimek 2005).

Metoda odsiarczania z zastosowaniem katalizatora typu DESONOX jest metod¹ kon-
kurencyjn¹ w stosunku do metod tradycyjnych, tak ze strony technologicznej, jak i eko-
nomicznej. Konieczne jest jednak dostosowanie sk³adu katalizatora do spalanego wêgla.
Na stopieñ usuniêcia ditlenku siarki ze spalin pod wp³ywem katalizatora typu DESONOX
ma wp³yw metoda preparatyki katalizatora (Marcewicz-Kuba, Nazimek 2002a, Olszewska,
Marcewicz-Kuba 2007), sk³ad katalizatora (Marcewicz-Kuba, Nazimek, 1998, 2000, 2002b),
zastosowane noœniki dla faz aktywnych katalizatora, zawartoœæ wapnia w wêglu, jakoœæ
spalanego wêgla.

3. Optymalizacja katalizatorów DESOX

Bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa zastosowany noœnik katalityczny. Dodatkowym czynnikiem
zwiêkszaj¹cym sprawnoœæ dzia³ania tego uk³adu jest wprowadzenie pewnej iloœci dolomitu,
który powoduje spadek szybkoœci reakcji oraz pog³êbia dzia³anie katalizatora, przy czym nie
zmienia mechanizmu procesu usuwania SO2 z uk³adu.

Pierwotnie jako noœnik katalizatorów DESONOX zastosowano syntetyczny zeolit doto-
wany jonami metali przejœciowych, takich jak wanad, miedŸ, ¿elazo czy platyna (np. Mar-
cewicz-Kuba, Nazimek 1998, 2003). Noœniki montmorylonitowe znacznie ró¿ni¹ siê od noœni-
ków zeolitowych. Zalet¹ tych minera³ów s¹ ró¿ne metody ich modyfikacji, miêdzy innymi:
aktywacja kwasowa, wprowadzanie w przestrzenie miêdzypakietowe ró¿nych tlenków, np.
ZrO2 (Marcewicz-Kuba, Olszewska 2006). Jako materia³ aktywny stosowane s¹, podobnie jak
w przypadku zeolitów, jony metali przejœciowych, takich jak miedŸ, ¿elazo, nikiel, mangan czy
wanad (Olszewska i in. 2007). Dodatek dolomitu nie jest wówczas konieczny. Zmniejszenie
emisji ditlenku siarki po zastosowaniu tego typu katalizatorów wynosi od 50 do 90%.

Jako materia³ wyjœciowy noœnika montmorillonitowego mo¿na u¿yæ bentonit, stano-
wi¹cy odpad po procesie wydobywania siarki (Olszewska, Marcewicz-Kuba 2007). Jako
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materia³ aktywny u¿ywane s¹ jony metali przejœciowych, na przyk³ad nikiel, kobalt, miedŸ,
mangan.

Na rysunku 1 przedstawiono porównanie emisji ditlenku siarki w trakcie procesu spala-
nia próbek wêgla „Julian” i „ Bogdanka” z dodatkiem katalizatora preparowanego na bazie
montmorylonitu promowanego jonami kobaltu (5% wag.).

Jak widaæ z rysunku, iloœæ wytwarzanego SO2 jest ró¿na w ró¿nych etapach procesu
spalania dla porównywanych wêgli. W przypadku wêgla „Bogdanka” widoczne s¹ dwa
maksima w pocz¹tkowej fazie spalania, a w dalszym etapie prawie piêciokrotnie mniejsze
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Rys. 1. Zale¿noœæ zawartoœci SO2 w gazach spalinowych od czasu spalania próbek:

wêgiel „Julian” i „Bogdanka” z dodatkiem katalizatora montmorylonitowego dotowanego jonami kobaltu

Fig. 1. The relation between the SO2 concentration in combustion gases and the combustion time for samples

of hard coal „Julian” and „Bogdanka” with the cobalt-montmorillonite catalyst

Rys. 2. Zale¿noœæ zawartoœci SO2 w gazach spalinowych od czasu spalania próbki wêgla „Julian”

z dodatkiem katalizatora montmorylonitowego dotowanego jonami kobaltu i niklu

Fig. 2. The relation between the SO2 concentration in combustion gases and the combustion time for sample

of hard coal „Julian” with the cobalt-montmorillonite and the nickel-montmorillonite catalysts



maksimum, podczas gdy w przypadku wêgla „Julian” mo¿na zaobserwowaæ, ze pierwsze
dwa maksima maj¹ praktycznie tê sam¹ wartoœæ, aczkolwiek pik odpowiadaj¹cy drugiemu
maksimum jest zdecydowanie szerszy. Porównuj¹c redukcjê emisji SO2 przez zastosowanie
katalizatora mo¿na zauwa¿yæ, ¿e katalizator montmorylonitowo-kobaltowy tylko w 44%
redukuje wielkoœæ emisji SO2 w przypadku spalania wêgla „Julian”, a 82% dla wêgla
„Bogdanka”. Porównuj¹c przebieg obu wykresów mo¿na stwierdziæ, ¿e emisja SO2 w pro-
cesie spalania wêgla „Julian” znacznie przewy¿sza emisjê z procesu spalania wêgla
„Bogdanka” i o ile u¿yty katalizator dobrze spe³nia swe funkcje w drugim przypadku, to dla
wêgla „Julian” nale¿a³oby zastosowaæ inny materia³ aktywny, np. nikiel (rys. 2).

Zastosowanie innego materia³u aktywnego spowodowa³o drastyczne obni¿enie emisji
SO2, a przebieg wykresu dla testu z zastosowaniem katalizatora zawieraj¹cego nikiel prak-
tycznie pokrywa siê z wykresem dla spalanego wêgla „ Bogdanka” (rys. 1). Oczywiœcie
najbardziej optymalne by³oby znalezienie takiego katalizatora, który ma bardzo dobre
w³aœciwoœci katalityczne w przypadku wspó³spalania z ró¿nymi typami wêgla. Jednak
wstêpna charakterystyka wêgla mo¿e ju¿ w pocz¹tkowym etapie tworzenia katalizatora
wskazywaæ na koniecznoœæ zastosowania konkretnego materia³u aktywnego.

Wnioski

Charakterystyka wêgli kamiennych pozwala na wstêpne okreœlenie sk³adu katalizatora
zastosowanego w metodzie DESONOX. Jony metali przejœciowych stanowi¹ dobry materia³
aktywny, ale ich aktywnoœæ katalityczna jest ró¿na dla ró¿nych typów wêgli. Porównanie
wêgli z dwóch polskich zag³êbi wêglowych – Górnoœl¹skiego i Lubelskiego wskazuje, ¿e
zastosowanie metody DESONOX u¿yciem katalizatorów montmorylonitowych jest dobrym
rozwi¹zaniem prowadz¹cym do znacznego zmniejszenia emisji ditlenku siarki.

Praca finansowana w ramach prac w³asnych AGH 10.10.210.52/13.
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DANUTA OLSZEWSKA, AGNIESZKA MARCEWICZ-KUBA

THE INFLUENCE OF HARD COAL TYPE ON EMISSION OF GASEOUS POLLUTION

K e y w o r d s

Combustion, hard coal, sulphur dioxide, DESONOX catalyst

A b s t r a c t

The paper present the influence of hard coal type on an emission of sulphur dioxide produced in the
combustion of coal from different coal from the main “Julian” and “Bogdanka”. The use of active material
of DESONOX catalyst may drastically decrease SO2 emission in the range 44–90%.
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S t r e s z c z e n i e

Artyku³ prezentuje powi¹zania miêdzynarodowych rynków stali, wêgla i koksu. Przedstawia pozycjê Kok-
sowni PrzyjaŸñ Sp. z o. o. na rynku koksowniczym zarówno w Polsce jak i na œwiecie. Prezentuje strategiê oraz
kierunki rozwoju Koksowni PrzyjaŸñ, opracowane w oparciu o analizê trendów rozwojowych œwiatowego
koksownictwa.

Wprowadzenie

Œwiatowe rynki surowców energetycznych cechuje du¿a dynamika. Jest ona miêdzy
innymi pochodn¹ bardzo szybkiego rozwoju niektórych krajów, przede wszystkim azja-
tyckich. Dlatego tez koniunktura œwiatowa decyduje o wielkoœci zapotrzebowania, wielkoœci
produkcji i cenach. Jednym z takich interesuj¹cych rynków jest rynek koksu. Cechuje on siê
miêdzy innymi i tym, ¿e producentom koksu postawiono bardzo wysokie wymagania
dotycz¹ce jakoœci produktu i ochrony œrodowiska. Ten bardzo uci¹¿liwy do niedawna dla
œrodowiska przemys³ spowodowa³, ¿e w szeregu krajach zaczêto ograniczaæ, a nastêpnie
likwidowaæ zak³ady koksownicze. Szereg hut, dla zaspokojenia swoich potrzeb zmuszo-
nych zosta³o zatem do importu koksu. Funkcjonuj¹ce koksownie stanê³y natomiast przed
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koniecznoœci¹ modyfikacji technologii produkcji poprzez wprowadzanie nowoczeœniej-
szych technologii procesu z jednoczesn¹ modernizacj¹ pieców koksowniczych i urz¹dzeñ.
Krajowe koksownictwo funkcjonuje w obrêbie górnictwa wêgla koksowego, segmentu
surowcowego hutnictwa ¿elaza i stali oraz kompleksu karbochemii. Wzajemne i silne
powi¹zania oraz zale¿noœci z powy¿szymi sektorami s¹ wiêc oczywiste. St¹d sytuacja
górnictwa wêgla koksowego i sytuacja hutnictwa w zasadniczym stopniu determinuj¹ wa-
runki funkcjonowania koksownictwa i osi¹gane przez niego wyniki.

W artykule podjêto próbê przedstawienia tych zagadnieñ na przyk³adzie Koksowni
PrzyjaŸñ Sp. z o.o.

1. Miêdzynarodowy rynek stali, koksu i wêgla

Œwiatowa produkcja stali ci¹gle roœnie, w okresie ostatnich 10 lat wzros³a o ponad 65%,
g³ównie za spraw¹ regionu azjatyckiego (131%). W 2006 roku na œwiecie wyprodukowano
1 240 mln ton stali, a wiêc w porównaniu z rokiem 2005 nast¹pi³ wzrost produkcji o 8,8%.
Najwy¿szy wskaŸnik wzrostu produkcji zanotowano w Chinach – 18,5%, których udzia³
w œwiatowej produkcji stali surowej jest na poziomie 34%.

Wzrostowi produkcji stali towarzyszy odpowiednio przyrost produkcji surówki ¿elaza
i koksu. W 2006 roku wyprodukowano 870 mln ton surówki ¿elaza, na co zu¿yto 325 mln ton
koksu wielkopiecowego. Œrednioroczne tempo wzrostu w okresie 1990–2004 dla stali
i surówki ¿elaza wynosi³o oko³o 2,0%. W konsekwencji nast¹pi³ gwa³towny wzrost zapo-
trzebowania na koks, co objawi³o siê osi¹gniêciem w 2006 r. produkcji 522,9 mln ton,
z czego w Chinach 281 mln ton. Wzrost produkcji stali jest obserwowany nadal i oczekuje
siê, ¿e w roku 2010 osi¹gnie poziom oko³o 1300 mln ton.

Wed³ug przewidywañ Miêdzynarodowego Instytutu Stali prognoza na rok 2010 wska-
zuje, ¿e ró¿nica pomiêdzy niskim i wysokim scenariuszem rozwoju skutkuje zmian¹ zapo-
trzebowania na koks w granicach 77 mln ton. Realistycznie uwa¿a siê, ¿e zapotrzebowanie
wyniesie oko³o 370 mln ton w hutnictwie ¿elaza i stali, czyli oko³o 450 mln ton ca³kowicie.

Gwa³towny wzrost produkcji koksu zwi¹zany by³ przede wszystkim ze zwiêkszonym
zapotrzebowaniem na wyroby stalowe w œwiecie, a w szczególnoœci w Chinach i Indiach.
W krajach europejskich i Ameryce utrzymuje siê raczej stabilizacja.

Ceny koksu osi¹gnê³y najwy¿szy poziom w roku 2004 (przekraczaj¹c 400 USD/tonê), by
nastêpnie spadaæ a¿ do po³owy roku 2006, do wartoœci 150 USD/tonê. Obecnie mamy do
czynienia ze wzrostem cen koksu na rynkach miêdzynarodowych, co jest spowodowane
wzrostem w czerwcu tego roku podatku eksportowego na koks chiñski, z 5 do 15%.
Generalnie oczekuje siê, ¿e po latach stabilizacji (1995–2002), gwa³townych wzrostów
i spadków w latach 2003–2004 ceny koksu i wêgla ustabilizuj¹ siê wkrótce ponownie, ale
tym razem na znacznie wy¿szym poziomie.

Obecnie w obrocie miêdzynarodowym znajduje siê ponad 200 mln ton wêgla koksu-
j¹cego, z czego oko³o 56% przypada na wêgiel wydobywany w Australii. w œwiecie coraz
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wiêkszego znaczenia nabieraæ bêdzie dostêp do z³ó¿ wêgla koksowego. Ten fakt znajduje
odzwierciedlenie w zwiêkszaj¹cych siê przewozach morskich wêgla koksowego.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e do statystyk tego wêgla zalicza siê równie¿ wêgiel kierowany
bezpoœrednio do wielkiego pieca (PCI). w eksporcie australijskiego wêgla praktycznie 50%
to wêgiel o niskiej zawartoœci czêœci lotnych (LV), a kolejne 50% to wêgiel o œredniej
zawartoœci czêœci lotnych (MV). Obecnie eksport wêgla koksowego z Australii wynosi
85 mln ton/r Zak³ada siê, ¿e do 2010 roku osi¹gnie on poziom 110 mln ton/rok w wyniku
budowy nowych kopalni.

Australia eksportuje ponadto oko³o 32 mln ton/rok wêgla dla PCI, w którym oko³o 30%
stanowi wêgiel o bardzo niskiej zawartoœci czêœci lotnych (ULV). Wêgiel australijski trafia
na wszystkie kontynenty.

Przewiduje siê, ¿e w roku 2010 zapotrzebowanie na wêgiel eksportowany drog¹ morsk¹
osi¹gnie poziom oko³o 260 mln ton/rok, co oznacza przyrost oko³o 60 mln ton, z tego po³owê
stanowi³ bêdzie wêgiel dla koksowania, a pozosta³y zu¿yty zostanie dla potrzeb PCI. Bior¹c
pod uwagê geografiê przysz³ego zapotrzebowania to dominuj¹c¹ rolê odegraj¹ Chiny i Indie.

W Australii obok budowy nowych kopalñ zamierza siê równie¿ wybudowaæ koksowniê
dwuproduktow¹ o zdolnoœci produkcyjnej 2,6 mln ton/rok.

Ogólnie w eksporcie znajduje siê oko³o 220 mln ton wêgla dla celów metalurgicznych.
Natomiast w œwiecie produkuje siê 550 mln ton wêgla dla potrzeb metalurgicznych. Ocenia
siê, ¿e przyrost eksportu wêgla koksowego wynosiæ bêdzie 3,2% rocznie i w roku 2010
osi¹gnie poziom 240 mln ton. Historyczna analiza wahañ cen œwiatowych tego surowca
wskazuje, ¿e w latach 1979–2002, w 3–4 cyklach nastêpowa³o obni¿enie lub wzrost cen
w granicach �20%. Natomiast zjawisko gwa³townego wzrostu cen, które rozpoczê³o siê
w 2003 roku wskazuje na istotn¹ zmianê uwarunkowañ rynkowych i przypuszcza siê, ¿e
d³ugoœæ cyklu wyd³u¿y siê do oko³o 5–6 lat, z tendencj¹ zmniejszenia cen wêgla nawet do
70–80 USD/tonê. Pocz¹wszy od roku 2008 cykl ten mo¿e znowu ulec odwróceniu.

Rozwa¿aj¹c z kolei bilans koksu w Europie przy uwzglêdnieniu aktualnych i pla-
nowanych inwestycji mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e nale¿y spodziewaæ siê lekkiej nadwy¿ki
koksu w iloœci 0,5–1,0 mln ton/rok. Nale¿y przy tym wzi¹æ pod uwagê ci¹gle malej¹cy udzia³
koksu we wsadzie do wielkiego pieca w wyniku zastosowania innych noœników energii
pierwotnej.

Jednym z wa¿niejszych producentów oraz eksporterów koksu jest Ukraina, która
w 2004 roku wyprodukowa³a oko³o 22mln ton. Z szacunków przeprowadzanych w roku
2005 wynika³o, ¿e w roku 2006 produkcja koksu w tym kraju mo¿e osi¹gn¹æ poziom
26 mln ton, z czego oko³o 3,5 mln ton mia³o trafiæ na eksport. Tymczasem Ukraina w roku
2006 wyprodukowa³a 18,1 mln ton koksu, z czego wyeksportowa³a zaledwie 120 tys. ton.
Spadek eksportu ukraiñskiego koksu spowodowany by³ pogarszaniem siê jego jakoœci ze
wzglêdu na wzrastaj¹c¹ zawartoœæ popio³u i siarki w krajowym wêglu oraz wzrostem
kosztów transportu kolejowego.

Istotnym uczestnikiem omawianego rynku staj¹ siê Indie. Obecnie produkcja surówki
¿elaza w Indiach wynosi 35 mln ton (w 2004 roku produkcja surówki w Indiach wynosi³a
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oko³o 25 mln ton) przy wzroœcie GDP na poziomie 7%. Oznacza to, ¿e w 2012 roku
produkcja ta mo¿e osi¹gn¹æ poziom rzêdu 100 mln ton, co odpowiada zwiêkszeniu zapo-
trzebowania na koks w iloœci 32,5 mln ton. Z uwagi na fakt, i¿ Indie nie dysponuj¹ dobrymi
wêglami koksowymi oczekiwane zapotrzebowanie na koks mo¿e byæ osi¹gniête alterna-
tywnie importem wêgla koksowego i rozwojem produkcji w Indiach, lub importem koksu
z Chin. Wydaje siê, ¿e realizowana bêdzie przede wszystkim ta druga opcja, tzn. ¿e docelowo
oko³o 10–15 mln ton bêdzie importowane z Chin.

Chiny to najwiêkszy producent i eksporter koksu, w kraju tym bowiem wyprodukowano
a¿ 60% tego paliwa. Ci¹gle jednak chiñski koks produkowany jest w zak³adach ma³ej
wzglêdnie œredniej wielkoœci nie zintegrowanych z hutami. Œrednia produkcja koksowni
niezale¿nych wynosi oko³o 200 tys. ton, natomiast w nowych koksowniach najczêœciej
zintegrowanych z hutami produkcja wynosi 1–2 mln ton rocznie. Mimo nak³adanych barier
eksportowych istnieje du¿a presja na sprzeda¿ koksu poza granice Chin i z tego powodu
w pierwszym kwartale 2007 roku przy produkcji 73 mln ton wyeksportowano 3,65 mln ton,
co oznacza 20% wzrost w stosunku do roku ubieg³ego. Natomiast w pierwszych czterech
miesi¹cach roku 2007 wyeksportowano 5,13 mln ton (wzrost 22,1% do roku 2006).

Obecnie koks produkuje siê w 1300 koksowniach o ³¹cznej zdolnoœci produkcyjnej
ocenianej na 360 mln ton, nale¿y przy tym uwzglêdniæ, ¿e 20–40 mln ton zdolnoœci
produkcyjnych zostanie oddane do eksploatacji w roku 2007. Oznacza to, ¿e zdolnoœci
produkcyjne koksowni klasycznych s¹ ci¹gle wiêksze ni¿ zapotrzebowanie wewnêtrzne,
które oceniane jest na poziomie 283 mln ton wed³ug China Coking Industry Association.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jedynie restrykcyjna polityka licencjonuj¹ca eksport utrzymuje od-
powiedni poziom cen na rynkach œwiatowych. Aktualnie w Chinach jedynie 90 baterii
posiada komory o wysokoœci wiêkszej od 6m. Produkuj¹ one ³¹cznie oko³o 50 mln ton koksu,
przy czym s¹ w œród nich baterie o komorach 7,63m o zdolnoœci produkcyjnej 5,3 mln ton.
W 2006 roku uruchomiono 27,5 mln ton nowych mocy produkcyjnych, natomiast zamkniêto
15 mln ton.

Jednym z g³ównych kierunków inwestycyjnych w chiñskim koksownictwie jest zwiêk-
szenie iloœci koksowni zintegrowanych (przyhutniczych). Obecnie oko³o 75% koksu zu-
¿ywanego na rynku wewnêtrznym kierowane jest dla wytwarzania ¿elaza, natomiast
pozosta³e 25% do innych bran¿ przemys³owych.

Pod koniec roku 2004 okreœlono standardy produkcyjne dla instalacji wytwórczych,
które obejmuj¹:

— ca³kowite zaniechanie produkcji w koksowniach ulowych, oraz w bateriach o wy-
sokoœci komór mniejszej ni¿ 4,3 m (z wyj¹tkiem baterii produkuj¹cych koks w sys-
temie ubijanym, wy¿szych ni¿ 3,2 m) do roku 2007, a w prowincjach zachodnich
do roku 2009,

— dopuszczenie do budowy baterii o zdolnoœciach produkcyjnych nie mniejszych ni¿
600 tys. ton koksu rocznie,

— niedopuszczenie do eksploatacji nowych instalacji bez niezbêdnych uk³adów sepa-
racji smo³y, czyszczenia gazu surowego i oczyszczania wody.
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Bior¹c natomiast pod uwagê osi¹gniêty poziom produkcji jak i potrzeby wewnêtrzne
mo¿na stwierdziæ pojawienie siê nadmiaru koksu. Wydaje siê jednak, ¿e zarówno centralne
w³adze gospodarcze Chin, jak i eksporterzy koksu zauwa¿yli groŸbê wynik³¹ z braku
koordynacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych z tytu³u krótkotrwa³ego „boomu” cenowego
w roku 2004. Podejmuje siê wiêc obecnie dzia³ania ograniczaj¹ce iloœæ nowych inwestycji
oraz zamykanie starych, nieefektywnych zak³adów. Jedn¹ z istotnych decyzji jest przyjmo-
wanie rocznych limitów eksportowych w celu ustabilizowania rynku koksu. W d³u¿szym
okresie dyskutuje siê og³aszanie limitów eksportowych co najmniej na kilka lat do przodu.

Z drugiej strony pojawi³y siê braki bilansowe dobrego wêgla koksowego, w szcze-
gólnoœci w koksowniach wschodniego wybrze¿a Chin. W 2004 roku zaimportowano
6,76 mln ton wêgla koksowego z Australii, zasadniczo dla koksowni przyhutniczych.

W tym kontekœcie bardzo mocno i wyraŸnie pojawia siê podejœcie oparte o filozofiê
„zrównowa¿onego rozwoju”, które uwzglêdnia zarówno uwarunkowania ekonomiczne, jak
równie¿ œrodowiskowe. Jest to zupe³nie nowe podejœcie, które jednak mo¿e mieæ powa¿ne
implikacje dla stabilizacji cen koksu na rynkach miêdzynarodowych.

Miêdzynarodowy handel koksem w 2006 roku wyniós³ oko³o 29,3 mln ton i w stosunku
do 2005 roku by³ wiêkszy o 2,2 mln ton. Przedmiotem miêdzynarodowego obrotu koksem,
jest wiêc tylko oko³o 5,6% produkcji ogó³em. Pozosta³a iloœæ jest zu¿ywana przez odbiorców
zintegrowanych z koksowniami. G³ównym eksporterem s¹ nadal Chiny, których eksport
koksu w 2006 roku zamkn¹³ siê wynikiem oko³o 14,5 mln ton (49,5% œwiatowego obrotu).
Najwa¿niejszymi rynkami zbytu koksu chiñskiego s¹: Indie (23% chiñskiego eksportu),
USA (19%), Europa (18%), Japonia (14%).

Pocz¹wszy od roku 2002, kiedy to da³y siê zauwa¿yæ silne tendencje wzrostu cen
koksu nast¹pi³o gwa³towne odnowienie mocy produkcyjnych w wielu krajach europejskich,
a w Chinach rozpocz¹³ siê niespotykany dot¹d pêd inwestycyjny. W rezultacie dotych-
czasowa sytuacja pod wzglêdem œredniego stanu technicznego eksploatowanych baterii
koksowniczych uleg³a radykalnej zmianie. Uwzglêdniaj¹c ostatnie procesy modernizacyjne
œredni wiek baterii w krajach UE wynosi prawie 22 lata. Wed³ug innych szacunków œredni
wiek baterii w œwiecie w 2006 roku wynosi³ 23 lata, przy czym najm³odsze baterie s¹
w Chinach – œredni wiek to 14 lat.. Oznacza to, ¿e nie nale¿y liczyæ na gwa³towne
zmniejszenie wielkoœci produkcji z tytu³u wy³¹czania mocy produkcyjnych.

2. Koksownia PrzyjaŸñ w œwietle wymagañ stawianych

przez Uniê Europejsk¹

Ze wzglêdu na wymagania stawiane producentom koksu rynek koksochemiczny jest
rynkiem dosyæ hermetycznym. Nowe podmioty nie pojawiaj¹ siê z dnia na dzieñ. W krajach
Unii Europejskiej wszystkie zak³ady koksownicze podlegaj¹ surowym przepisom,
dotycz¹cym g³ównie bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska. Przepisy te s¹ zwykle okreœlane
przez lokalne w³adze zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub europejskim.
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Wspólne zasady udzielania pozwoleñ na eksploatacjê instalacji przemys³owych pre-
cyzuje Dyrektywa Unii Europejskiej IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)
z roku 1996. IPPC oznacza „Zintegrowane Zapobieganie i Kontrolê Zanieczyszczeñ”.
Wszystkie zak³ady koksownicze musz¹ uzyskaæ pozwolenia od w³adz krajowych, bez tych
pozwoleñ nie wolno im prowadziæ dzia³alnoœci. Ponadto, zak³ady koksownicze musz¹
uwzglêdniaæ wymogi Dyrektywy Seveso. Dotyczy ona zapobiegania powa¿nym awariom
przemys³owym, które mog¹ byæ wynikiem dzia³ania koksowni, a tak¿e ogranicza skutki tych
awarii dla cz³owieka i œrodowiska.

W obliczu zmian zachodz¹cych w koksownictwie Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. po-
trafi³a dostosowaæ siê do stawianych wymagañ. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wierzy³, ¿e
produkcja koksu w Europie ma przysz³oœæ. Koks by³ powszechnie dostêpny na rynku
miêdzynarodowym, a zaostrzaj¹ce siê regulacje w zakresie ochrony œrodowiska dopro-
wadzi³y do zamkniêcia wielu europejskich baterii koksowniczych (Fürstenhausen, Hassel,
Genewa, Taranto, Sluuskil, Drocourt, etc.). Odrodzenie przemys³u koksowniczego przysz³o
wraz z gwa³townym zwiêkszeniem œwiatowej produkcji stali i ¿elaza (zw³aszcza w Chinach).
Towarzyszy³ temu zjawisku wzrost popytu na koks.

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. prowadz¹c od lat wspó³pracê handlow¹ z partnerami
zagranicznymi, utrzymywa³a kontakty z organizacjami i instytucjami technicznymi w bran¿y
koksowniczej. Naby³a wiedzê i doœwiadczenie niezbêdne do funkcjonowania na rynkach
i w realiach gospodarczych Unii Europejskiej. Przedsiêbiorstwo niezmiennie stara siê do-
trzymywaæ kroku i nad¹¿aæ za najnowszymi trendami w technologii i technice produkcji.
Podnosi poziom techniczny urz¹dzeñ i instalacji ochrony œrodowiska. Od momentu
powstania jest zorientowane proekologicznie. Prowadzone dzia³ania modernizacyjne od
d³u¿szego czasu maj¹ kontekst unijny w sensie wymagañ i standardów.

Uruchomiona w marcu tego roku nowa, pi¹ta bateria koksownicza zosta³a wyposa¿ona
w jedne z najnowoczeœniejszych maszyn piecowych. Zastosowane rozwi¹zania techniczne
w znacznym stopniu ograniczaj¹ emisje substancji szkodliwych, zgodnie z najnowszymi
wymaganiami przepisów ochrony œrodowiska. Zastosowano nowoczesn¹ wie¿ê gaœnicz¹,
w której ch³odzona jest ca³a produkcja koksu z nowej baterii.

Sama oczyszczalnia œcieków zosta³a unowoczeœniona pod k¹tem spe³niania najnowszych
wymogów ochrony œrodowiska, przede wszystkim zawartoœci azotu w œciekach odpro-
wadzanych do odbiornika. W tym celu zmodernizowano w szerokim zakresie wszystkie
elementy procesu oczyszczania œcieków, w szczególnoœci rozbudowuj¹c oczyszczalniê
o dodatkowe wêz³y denitryfikacji i nitryfikacji.

Szeroko zakrojona jest biegn¹ca aktualnie modernizacja wydzia³u produkcji wêglopo-
chodnych. Najwa¿niejszym jej elementem jest zmiana technologii usuwania siarkowodoru
i amoniaku z gazu koksowniczego. Poprzez zast¹pienie przestarza³ych i wyeksploatowanych
instalacji amoniakalni sytnikowej oraz instalacji nisko i wysokociœnieniowej absorpcji
siarkowodoru roztworem wêglanu potasu spe³nione zostan¹ wymogi BAT w zakresie za-
wartoœci zanieczyszczeñ w gazie oczyszczonym. Zakoñczeniu ulegn¹ równie¿ produkcja
siarczanu amonu, kwasu siarkowego, wytwarzanie odpadowego roztworu wêglanu potasu
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oraz sytnikowej smó³ki kwaœnej. Jedynymi produktami wêglopochodnymi bêd¹ gaz kok-
sowniczy, smo³a, benzol i siarka, produkowana metod¹ Clausa na nowej instalacji oczysz-
czania gazu. Zastosowanie wirówek smo³y, oprócz istotnej poprawy jakoœci tego produktu
bêdzie skutkowa³o równie¿ popraw¹ œrodowiska pracy.

W trzecim kwartale 2007 roku uruchomimy instalacjê utylizacji gazu nadmiarowego
(resztkowego) z procesu suchego ch³odzenia koksu, produkuj¹c jednoczeœnie ca³¹ niezbêdn¹
Zak³adowi parê technologiczn¹ oraz energiê elektryczn¹. Pod wzglêdem energetycznym
Koksownia PrzyjaŸñ stanie siê samowystarczalna, osi¹gaj¹c jednoczeœnie ograniczenie
emisji gazów i py³ów z instalacji suchego ch³odzenia koksu.

Koksownia od 2008 roku przyst¹pi do szeroko zakrojonych modernizacji pozosta³ych
czterech, bêd¹cych aktualnie w eksploatacji baterii koksowniczych. Modernizacja obejmie
wszystkie cztery baterie koksownicze i bêdzie przeprowadzana w cyklach 15 miesiêcznych.
Na bateriach tych zostan¹ zastosowane œrodki i techniki ochrony œrodowiska naturalnego
i œrodowiska pracy, jak na nowo wybudowanej baterii koksowniczej nr 5, przy zachowaniu
technologii suchego ch³odzenia koksu.

Wszystkie dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy stanu technicznego oraz zmniejszenia
negatywnego wp³ywu procesu koksowania wêgla na œrodowisko naturalne oraz œrodowisko
pracy zosta³y potwierdzone tym, i¿ Koksownia w ustawowym terminie otrzyma³a Poz-
wolenie Zintegrowane, zezwalaj¹ce na dalsz¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ Zak³adu.

3. Pozycja Koksowni PrzyjaŸñ na rynku koksu

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. posiada ugruntowan¹ pozycjê rynkow¹, wypracowan¹
d³ugoletni¹ wspó³prac¹ z kluczowymi odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicz-
nymi. Spó³ka jest wa¿nym partnerem koncernów stalowych z Unii Europejskiej. Pod
wzglêdem technologicznym nie odbiega od producentów koksu z Europy Zachodniej.
Koksownia od 1989 r. zmieni³a orientacjê strategii handlowej, kieruj¹c swoje wyroby
przede wszystkim na eksport. Asortyment sprzeda¿y obejmuje koks suchoch³odzony, koks
gaszony na mokro oraz wyroby wêglopochodne, jak smo³a surowa, benzol, siarczan amonu
oraz gaz koksowniczy. W zwi¹zku ze zmianami technologicznymi w zakresie oczysz-
czania gazu koksowniczego, w drugiej po³owie roku 2008 asortyment sprzeda¿y wêglo-
pochodnych ulegnie zmianie – siarczan amonu zostanie zast¹piony przez siarkê o wysokim
stopniu czystoœci.

Wszystkie wyroby cechuj¹ najwy¿sze parametry jakoœciowe, których sprawdzianem jest
wysoka ocena wymagaj¹cych odbiorców. Jakoœæ wyrobów, nastawienie proekologiczne
oraz obni¿enie kosztów produkcji stanowi¹ najwy¿sze priorytety zarz¹dzania firm¹. Kok-
sownia PrzyjaŸñ jako pierwsza w Polsce firma z bran¿y koksowniczej wdro¿y³a Zinte-
growane Systemy Zarz¹dzania. Wdro¿ono System Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001, System
Zarz¹dzania Œrodowiskowego ISO 14001, System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Hi-
giena Pracy PN-N-18001. Recertyfikacja tych systemów nast¹pi³a w 2005 roku, a Spó³ka
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otrzyma³a Certyfikaty na zgodnoœæ ze znowelizowanymi normami ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 oraz PN-N-18001:2004.

3.1. U d z i a ³ K o k s o w n i P r z y j a Ÿ ñ w p r o d u k c j i k o k s u w P o l s c e

Produkcj¹ koksu w kraju zajmuje siê siedem przedsiêbiorstw, które obejmuj¹ dziewiêæ
czynnych koksowni, ³¹cznie 30 baterii. W 2006 roku w Polsce wyprodukowano ³¹cznie
9 613 tys. ton koksu, z czego Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. wyprodukowa³a 2 190 tys. ton
koksu, co stanowi 27% ogólnej produkcji koksu w Polsce (rys. 1).

Aktualna zdolnoœæ produkcyjna polskich koksowni wynosi 10,3 mln ton koksu rocznie.
Najwiêksze zak³ady koksownicze to ZK Zdzieszowice i Koksownia PrzyjaŸñ – ich ³¹czny
udzia³ w produkcji koksu w Polsce w 2006 roku wyniós³ oko³o 66% (³¹cznie 6,2 mln ton).

W ubieg³ych latach d³ugoletnimi odbiorcami koksu z Koksowni PrzyjaŸñ by³y: Huta
Katowice (obecnie Mittal Steel Poland S.A.), Huta Cynku „Miasteczko Œl¹skie” S.A. oraz
Huta Szczecin S.A. Jednak w wyniku zmian rynkowych oraz zastosowania polityki proekspor-
towej Koksownia PrzyjaŸñ do roku 2005 tylko 1% procent produkcji koksu kierowa³a na rynek
krajowy. Aktualnie w 2007 roku planuje siê wysy³kê do Mittal Steel Poland S.A. istniej¹cym
taœmoci¹giem oko³o13% produkcji koksu. Jedynym produktem sprzedawanym w ca³oœci na
rynku krajowym jest gaz koksowniczy. Jego odbiorc¹ jest Mittal Steel Poland S.A.

3.2. K o k s o w n i a P r z y j a Ÿ ñ a œ w i a t o w y r y n e k k o k s u

Z produkcj¹ stanowi¹c¹ oko³o 1,8 % produkcji œwiatowej Polska zajmuje pi¹te miej-
sce, a produkcja Koksowni PrzyjaŸñ stanowi oko³o 0,4% produkcji œwiatowej. Wœród
œwiatowych eksporterów Polska usytuowana jest na drugim miejscu (ok. 20,5% obrotu
œwiatowego).
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Rys. 1. Udzia³ w produkcji koksu w Polsce w 2006 roku

Fig. 1. Share in Poland’s coke production in 2006



Udzia³ Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o. w eksporcie polskiego koksu jest dominuj¹cy.
Udzia³ Spó³ki w œwiatowym handlu koksem kszta³tuje siê na poziomie oko³o 7,5%. w ci¹gu
ostatnich piêciu lat spó³ka znacznie zwiêkszy³a eksport, którego udzia³ w sprzeda¿y ogó³em
wzrós³ z 60% do 95%. Sprzeda¿ koksu ogó³em w Koksowni PrzyjaŸñ w 2004 roku wynios³a
2 393 tys. ton, w 2005 roku 2 106 tys. ton a w 2006 roku 2 190 tys. ton. G³ówny kierunek
eksportu stanowi¹ Niemcy.

Zapotrzebowanie importowe na koks odbiorców niemieckich kszta³tuje siê na sta³ym
poziomie oko³o 6 mln ton rocznie. Koksownia PrzyjaŸñ od wielu lat dostarcza na rynek
niemiecki ponad milion ton koksu rocznie. Niemcy s¹ naturalnym rynkiem zbytu dla
Koksowni PrzyjaŸñ, nie tylko ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne, ale tak¿e z racji, i¿ s¹
najwiêkszym producentem stali w Unii Europejskiej. Sprzeda¿ na rynek niemiecki stanowi
oko³o 44% eksportu Koksowni PrzyjaŸñ.

Pozosta³ymi odbiorcami produkowanego w Koksowni PrzyjaŸñ koksu s¹ Austria, Fin-
landia, Francja, Czechy, USA, S³owacja, Szwecja, Wêgry, Rumunia, Hiszpania, Holandia,
Norwegia, Serbia. Odbiorcami niewielkich iloœci koksu s¹ równie¿ firmy z takich krajów, jak
m.in.: Macedonia, Wielka Brytania, Belgia, Brazylia.

Maj¹c na uwadze utrzymanie swojej rynkowej pozycji rynkowej spó³ka ca³y czas zabiega
o nowe kontrakty. W 2005 roku dosz³o do zawarcia strategicznych wieloletnich umów
handlowych z Arcelorem i Voestalpine. Wspomniane koncerny odgrywaj¹ kluczowe rolê
w europejskiej bran¿y stalowej. Kontrakty te w istotny sposób zabezpieczaj¹ d³ugofalowe
interesy Koksowni PrzyjaŸñ. Dostawy w ramach powy¿szych umów d³ugoterminowych
w 2006 roku stanowi³y oko³o 51% ogólnej sprzeda¿y spó³ki.

Oprócz tego spó³ka ma innych sta³ych odbiorców koksu, z którymi ma zawarte umowy
d³ugoterminowe lub odnawiane umowy roczne. S¹ to Ovako – Finlandia, Pont a Mousson –
Francja, Sometra – Rumunia, Moravia Steel – Czechy.

Kierunki eksportu koksu produkowanego w Koksowni PrzyjaŸñ w 2006 r. ilustruje
rysunek 2.
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Rys. 2. Kierunki eksportu koksu produkowanego w Koksowni PrzyjaŸñ w 2006r

Fig. 2. Export destinations of coke produced by Przyjazn Coking Plant in 2006



3.3. K o k s o w n i a P r z y j a Ÿ ñ a k o k s o w n i e e u r o p e j s k i e

Rynek koksu ucierpia³ z powodu niedawnego ogólnego regresu w bran¿y stalowej i na
rynkach powi¹zanych. Obecnie jednak gospodarka œwiatowa jest w fazie wzrostowej i nie
nale¿y spodziewaæ siê do 2008 roku nag³ych zmian tendencji cenowych w bran¿y koksow-
niczej. Œwiatowa produkcja koksu zmniejsza³a siê w ostatnim dziesiêcioleciu w wiêkszoœci
regionów œwiata. Europejska produkcja koksu spada³a œrednio o 3,1% rocznie w latach
1995–2005. Przewiduje siê, i¿ niedawne uruchomienie koksowni Schwelgern (Niemcy),
o zdolnoœci produkcyjnej oko³o 2,5 mln ton koksu rocznie, wp³ynie na odwrócenie tendencji
spadkowej. Dodatkowo ponownie uruchomiono zatrzymane wczeœniej moce produkcyjne
we W³oszech, Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej. Ca³kowita europejska pro-
dukcja koksu w 2006 roku wynios³a 51,3 mln ton.

Polska posiada najwiêkszy potencja³ produkcyjny w Europie, który wynosi 11,4 mln ton
koksu rocznie. Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o. o. zalicza siê do grupy 12 najwiêkszych
koksowni w Europie produkuj¹cych rocznie ponad 15 mln ton koksu. Pod wzglêdem iloœci
produkowanego koksu w 2006 roku, spó³ka jest pi¹t¹ koksowni¹ na starym kontynencie
po ZK Zdzieszowice, w³oskiej Rivi (Taranto), niemieckiej Schwelgern oraz hiszpañskiej
Azeralii (Arcelor).

Zestawienie produkcji najwiêkszych europejskich koksowni w 2005 roku ilustruje ry-
sunek 3.

Atutem Koksowni PrzyjaŸñ jest bezpoœredni dostêp do wysokiej jakoœci wêgla kok-
sowego (pomiêdzy jakoœci¹ surowca wêglowego i jakoœci¹ otrzymanego koksu istnieje
œcis³a wspó³zale¿noœæ) oraz po³o¿enie geograficzne w pobli¿u najwiêkszych importe-
rów koksu. Kraje zachodnioeuropejskie s¹ bowiem obok Stanów Zjednoczonych, Indii
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Rys. 3. Zestawienie produkcji najwiêkszych europejskich koksowni w 2005 roku

Fig. 3. Production output of major European coking plants in 2005



i Japonii najwiêkszym rynkiem zbytu. Europejscy producenci stali m.in. zak³ady Voestalpine
(Austria), huta Fundia Wire (Finlandia) czy te¿ Arcelor Eisenhüttenstandt oraz Stahlwerke
Bremen (Niemcy) nie produkuj¹ koksu i dlatego swoje zapotrzebowanie musz¹ w 100%
zaspakajaæ ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Koksownia PrzyjaŸñ wykorzystuj¹c tak¹ sytuacjê, sta³a
siê jednym z najwa¿niejszych dostawców koksu w Europie.

4. Kierunki rozwoju techniczno-technologicznego Koksowni PrzyjaŸñ

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. to kompleks sk³adaj¹cy siê z piêciu wielkokomorowych
baterii koksowniczych, zespo³u obiektów przygotowania mieszanki wêglowej, instalacji
suchego ch³odzenia koksu i mokrego gaszenia, sortowni koksu, instalacji odzysku wêglopo-
chodnych, oczyszczalni œcieków oraz obiektów energetycznych i pomocniczych, w którym
mo¿na bêdzie docelowo przerobiæ 4,9 mln ton wêgla w ci¹gu roku i wyprodukowaæ
3,5 mln ton koksu oraz odpowiednio produktów wêglopochodnych.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zastosowane w Koksowni rozwi¹zania techniczno-technologiczne,
poza now¹ bateri¹ nr 5 pochodz¹ z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku.
Zwyk³a gospodarka remontowo-odtworzeniowa nie pozwoli³aby osi¹gn¹æ wymaganych
standardów techniczno-technologicznych i ekologicznych.

Zarz¹d podejmuj¹c w ostatnich latach wa¿ne decyzje dotycz¹ce dalszego rozwoju Kok-
sowni opiera³ siê na poni¿szych przes³ankach:

— stan techniczny urz¹dzeñ i instalacji, a szczególnie baterii koksowniczych, wy-
nikaj¹cy z ich naturalnego zu¿ycia (rozpoczêcie 20 roku eksploatacji baterii nr 1)
powodowa³by wzrost kosztów remontowych poszczególnych baterii. Nak³ady na
utrzymanie okreœlonego kontraktami poziomu produkcji koksu wzrasta³yby coraz
bardziej, w niedalekiej przysz³oœci mog¹c zagroziæ istnieniu Spó³ki;

— stan urz¹dzeñ i instalacji Wydzia³u Produkcji Wêglopochodnych gdzie stosowana
obecnie technologia oczyszczania gazu koksowniczego jest przestarza³a, energo-
ch³onna, powoduj¹ca powstawanie odpadów niebezpiecznych i nie spe³nia wymo-
gów Najlepszych Dostêpnych Technik (BAT – Best Available Techniques) dla kok-
sownictwa;

— zak³adowa oczyszczalnia œcieków – dotychczasowa technologia z trudem pozwala³a
utrzymywaæ parametry œcieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym;

— wymogi prawne – koniecznoœæ uzyskania pozwolenia zintegrowanego na eksplo-
atowanie instalacji wynikaj¹ca z ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Œrodowiska (Dz.U. 2001.62.627) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako
ca³oœci. (Dz.U. 2002.122.1055).

Za³o¿one cele strategiczne osi¹gniête zostan¹ poprzez dzia³ania zgrupowane na nas-
têpuj¹cych kierunkach:
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— uzyskanie nominalnej wydajnoœci 0,7 mln ton koksu rocznie z nowo wybudowanej
baterii nr 5, co zapewni: utrzymanie produkcji koksu na poziomie 2,4 mln ton koksu
rocznie, przy sukcesywnym wy³¹czaniu z ruchu wyeksploatowanych baterii kok-
sowniczych oraz ich modernizacjê odtworzeniow¹;

— zastosowanie w odtwarzanych bateriach koksowniczych rozwi¹zañ technicznych
spe³niaj¹cych wymogi œrodowiskowe. Baterie 1–4 oddawane bêd¹ sukcesywnie do re-
montu modernizacyjno-odtworzeniowego, w cyklach piêtnastomiesiêcznych. W przy-
padku baterii 3 i 4 rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ zast¹pienia dotychczas stosowanego
systemu zasypowego osadzania komór, systemem ubijanym. Ubijanie pozwala lepiej
zagêœciæ wsad umo¿liwiaj¹c tym samym wprowadzenie do mieszanki znacznej iloœci
wêgli o s³abszych w³asnoœciach koksotwórczych, bez pogorszenia jakoœci produ-
kowanego koksu. Zastosowanie operacji suchego ch³odzenia wyprodukowanego
pozwoli na uzyskanie produktu o wysokich parametrach wytrzyma³oœciowych. Wa¿-
nym efektem zastosowania systemu ubijanego bêdzie rozszerzenie wêglowej bazy
surowcowej;

— kontynuacja modernizacji odtworzeniowej Wydzia³u Produkcji Wêglopochodnych –
zapewni dostosowanie urz¹dzeñ i instalacji do wymogów Najlepszych Dostêpnych
Technik (BAT) poprzez wprowadzenie amoniakalnej metody odsiarczania gazu kok-
sowniczego, katalitycznego rozk³adu amoniaku i produkcji siarki metod¹ Clausa.
W wyniku modernizacji zlikwidowana zostanie wytwórnia kwasu siarkowego, amo-
niakalnia z produkcj¹ siarczanu amonu oraz regeneracja roztworu wêglanu potasu.
Tym samym spe³nione zostan¹ wymagania ochrony œrodowiska EP.7 zawarte w Naj-
lepszej Dostêpnej Technice (BAT). Zakoñczenie modernizacji Wydzia³u przewi-
dywane jest w pierwszej po³owie 2008 roku;

— zakoñczenie modernizacji zak³adowej oczyszczalni œcieków – zapewni dostosowanie
parametrów œcieków do wymogów zawartych w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodo-
wiska z dnia 8 lipca 2004 r., polegaj¹ca na ca³kowitej przebudowie i rozbudowie
posiadanej infrastruktury z zastosowaniem technologii nitryfikacji i denitryfikacji tj.
usuwania zwi¹zków azotu, oraz prowadzenia kontroli procesu technologicznego
w systemie on-line;

— zakoñczenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja gospodarki energetycznej – bu-
dowa elektrociep³owni z utylizacj¹ gazów nadmiarowych” oraz uruchomienie nowo
wybudowanej elektrociep³owni w 2007 roku zapewni bezpieczeñstwo energetyczne
Koksowni z jednoczesnym zagospodarowaniem nadwy¿ki gazu koksowniczego oraz
utylizacj¹ powstaj¹cego w Instalacji Suchego Ch³odzenia Koksu gazu nadmiarowego
(resztkowego). Spe³nione zostan¹ wymagania metody ochrony œrodowiska PI.7 za-
warte w Najlepszej Dostêpnej Technice (BAT). Ponadto utylizacja gazów nadmia-
rowych spe³ni art. 225 Prawa Ochrony Œrodowiska, obowi¹zuj¹cego w Wojewódz-
twie Œl¹skim oraz obni¿ona zostanie redukcja py³owa.

Reasumuj¹c stwierdziæ nale¿y, ¿e realizacja powy¿szych celów pozwoli na utrzyma-
nie dotychczasowych zdolnoœci produkcyjnych oraz modernizacjê posiadanych œrodków
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produkcji z jednoczesnym dostosowaniem ich do wymogów ekologicznych obowi¹zuj¹cych
w Unii Europejskiej.

Budowa silnej pozycji konkurencyjnej na rynku koksu to nie tylko zmiany w zakresie
techniki i technologii. To równie¿ koniecznoœæ wprowadzania nowoczesnych metod i kon-
cepcji zarz¹dzania. Rozumie to dobrze kierownictwo koksowni, st¹d te¿ zachêca pra-
cowników do udzia³u w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, seminariach, itp.
Wspiera w ró¿nej formie tego typu inicjatywy. G³ówna tematyka dotyczy przede wszystkim :

— zarz¹dzania strategicznego i operacyjnego,
— zarz¹dzania finansami,
— controllingu,
— zarz¹dzania projektami,
— zarz¹dzania kadrami,
— marketingu i negocjacji.
Zdobyta wiedza ma u³atwiæ zarz¹dzanie firm¹ w szybko zmieniaj¹cym siê otoczeniu,

a jednoczeœnie uporz¹dkowaæ zarz¹dzanie innowacjami, zarz¹dzanie zmianami, itp. Ma
równie¿ zwiêkszyæ rozumienie procesów zachodz¹cych w gospodarce œwiatowej.

Podsumowanie

Wzrost œwiatowej produkcji stali, a co siê z tym wi¹¿e równie¿ generuje wzrost popytu na
koks, który w najbli¿szym okresie czasu bêdzie podstawowym paliwem dla hutnictwa.

Nasze koksownictwo jest wa¿nym ogniwem dla gospodarki narodowej, zw³aszcza w seg-
mencie surowcowym, które jako jedyne w Europie ma przysz³oœæ i warto w jego rozwój
inwestowaæ. Polskie koksownie, wykorzystuj¹c rodzim¹ bazê wêglow¹, zmodernizowany
potencja³ produkcyjny, ulepszone technologie procesu produkcyjnego s¹ w stanie pro-
dukowaæ i eksportowaæ po³owê produkcji do krajów Unii Europejskiej. Na tle œwiata polski
potencja³ produkcyjny nale¿y do jednych z najm³odszych.

Koksownia PrzyjaŸñ posiada ugruntowana pozycjê rynkow¹ czo³owego dostawcy koksu
na rynki europejskie, a prowadzone w szerokim zakresie inwestycje stawiaj¹ j¹ w gronie
najnowoczeœniejszych zak³adów spe³niaj¹cych wszelkie stawiane wymogi prawne, w tym
Najlepszych Dostêpnych Technik BAT. Szybkie dostosowanie Koksowni PrzyjaŸñ do wy-
mogów Unii Europejskiej jest wynikiem wieloletniego doœwiadczenia handlowego z part-
nerami zagranicznymi, dobrymi kontaktami z organizacjami i instytucjami technicznymi
w bran¿y koksowniczej oraz konsekwencji w dotrzymywaniu kroku najnowszym trendom
w technologii i w technice. Warunkiem jednak pe³nego wykorzystania posiadanych mocy
produkcyjnych w koksownictwie jest stabilne zaopatrzenie w wêgiel koksowy.
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Nowe szanse technologii wêglowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Wêgiel, technologie, zgazowanie

S t r e s z c z e n i e

Ocenia siê, ¿e w drugiej po³owie XXI wieku nast¹pi zasadnicza zmiana w œwiatowej strukturze zu¿ycia paliw
pierwotnych. Zasoby ropy naftowej bêd¹ na wyczerpaniu, a dostêp do gazu ziemnego znacznie ograniczony.
Nieunikniony bêdzie w zwi¹zku z tym powrót do szerokiego wykorzystania najbardziej zasobnego na œwiecie
surowca energetycznego, jakim jest wêgiel, który odzyskuje tak¿e swoja pozycjê jako surowiec chemiczny.
G³ówne wyzwanie zwi¹zane z rozwojem tzw. „czystych” technologii wêglowych wynika z potrzeby radykalnego
zmniejszenia emisji dwutlenku wêgla w energetyce i z coraz dro¿szej ropy naftowej. Z powodu wymuszonego
postêpu technologicznego powstaj¹ nowoczesne uk³ady zgazowania, które staj¹ siê atrakcyjne dla wytwarzania
gazu syntezowego dla chemii pozwalaj¹cego wytwarzaæ m.in. wodór, metanol i paliwa ciekle. Przedsiêwziêcia ta
maj¹ ci¹gle jednak charakter innowacyjny i z tego powodu oczekuje siê du¿ego wsparcia badawczego dla
przyspieszenia ich rozwoju.

Wprowadzenie

Ocenia siê, ¿e w drugiej po³owie XXI wieku nast¹pi zasadnicza zmiana w œwiatowej
strukturze zu¿ycia paliw pierwotnych. Zasoby ropy naftowej bêd¹ na wyczerpaniu, a dostêp
do gazu ziemnego znacznie ograniczony. Wyczerpywanie siê naturalnych zasobów paliw
wêglowodorowych mo¿e zostaæ znacznie przyœpieszone w wyniku intensywnego wzrostu
zapotrzebowania na noœniki energii pierwotnej, w szczególnoœci w Chinach i Indiach.
Nieunikniony bêdzie w zwi¹zku z tym powrót do szerokiego wykorzystania najbardziej

* Dr in¿., Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, Zabrze.



zasobnego na œwiecie surowca energetycznego, jakim jest wêgiel, który z powrotem staje siê
tak¿e atrakcyjnym surowcem chemicznym. Przy aktualnym jego zapotrzebowaniu wielkoœæ
zasobów wêgla wystarcza na 200–300 lat, a dodatkow¹ jego zalet¹ jest w miarê równomierne
wystêpowanie w œwiecie. Powstaje w zwi¹zku z tym koniecznoœæ przyst¹pienia ju¿ dzisiaj
do wypracowania nowych, bardziej racjonalnych i wysokosprawnych technologii jego
wykorzystania. G³ówne wyzwanie zwi¹zane jest z jednej strony z potrzeb¹ radykalnego
zmniejszenia negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko naturalne procesów wytwarzania
energii elektrycznej i ciep³a, z drugiej zaœ z substytucj¹ czystych produktów chemicznych
otrzymywanych obecnie w g³ównej mierze z gazu ziemnego (wodór, metanol) i ropy
naftowej (paliwa ciek³e silnikowe).

W energetyce wêglowej postêpuje zdecydowanie zjawisko „chemizacji” tradycyjnych
procesów energetycznych poprzez dodanie do dotychczas opracowanych metod usuwania
substancji zanieczyszczaj¹cych œrodowisko takich jak: zwi¹zki siarki i azotu (SO2 i NOx)
oraz py³y tak¿e uk³adów usuwaj¹cych dwutlenek wêgla. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e nie jest to
koniec i nadal wywierana bêdzie presja na dalsz¹ redukcjê emisji, przy czym zwraca siê
uwagê na coraz to inne zanieczyszczenia wystêpuj¹ce w mikro- i nano-koncentracjach (np.
metale ciê¿kie, rtêæ, dioksyny).

W perspektywie wieloletniej rozwój i wdra¿anie zaawansowanych technologii energe-
tycznych, a zw³aszcza rozwijanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych i „czystych” techno-
logii wykorzystania wêgla, ukierunkowanych na efektywne i maksymalne wykorzystanie
energii chemicznej tego paliwa wymaga integracji zadañ przemys³u zwi¹zanego z górni-
ctwem, energetyk¹ oraz chemi¹. W tym nowym podejœciu zmierzaj¹cym do stworzenia
w perspektywie 50 lat gospodarki „wodorowej” wytwarzanie energii elektrycznej w du¿ych
Ÿród³ach winno tak¿e dawaæ mo¿liwoœæ zaopatrywania odbiorców rozproszonych w paliwa
zawieraj¹ce zakumulowan¹ „czyst¹” energiê chemiczn¹ dla zastosowañ lokalnych. W takim
przypadku mo¿liwe bêdzie wytwarzanie energii elektrycznej z du¿¹ sprawnoœci¹ w ogni-
wach paliwowych unikaj¹c strat zwi¹zanych z liniami przesy³owymi.

Coraz czêœciej podstaw¹ procesow¹ zawansowanych technologii wykorzystania wêgla
staje siê zgazowanie g³ównie z powodu potencjalnie mniejszych kosztów usuwania dwu-
tlenku wêgla w porównaniu do klasycznych uk³adów energetycznych opartych o bezpoœred-
nie spalanie wêgla. W konsekwencji stwarza to wyj¹tkow¹ sytuacjê dla rozwoju tej tech-
nologii, osi¹gniêcie jej wysokiej dyspozycyjnoœci oraz wielkoskalowego zastosowania.
Czêsto te¿ w przypadku zgazowania systemy wytwarzaj¹ce „czyst¹” energiê s¹ integrowane
z wytwarzaniem produktów chemicznych i mówi siê wtedy o tzw. „energopleksach” lub
„poligeneracji”. Wi¹¿¹ one wytwarzanie energii elektrycznej oraz produktów chemicznych
z wêgla, g³ównie paliw p³ynnych silnikowych, metanolu lub wodoru. Mo¿na zatem przyj¹æ,
¿e kreatorem rozwoju procesów chemicznego wykorzystania wêgla staje siê w du¿ym
stopniu energetyka, któr¹ cechuje ci¹g³a d¹¿noœæ do maksymalizacji ogólnej sprawnoœci
przetwarzania energii pierwotnej.
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1. Dostêpnoœæ paliw kopalnych i sytuacja energetyczna œwiata

Wed³ug raportów Departamentu Energii (USA) (International… 2006) i Komisji Euro-
pejskiej (World… 2006) œwiatowe zu¿ycie energii wzroœnie o 71 % w okresie 2003–2030.
Paliwa kopalne nadal bêd¹ dominuj¹ce, a wœród nich wêgiel jako podstawowy surowiec dla
energetyki i coraz czêœciej w krajach o du¿ych jego zasobach, jak np. Chiny i Indie, jako
surowiec chemiczny.

Przewiduje siê, ¿e œwiatowe zu¿ycie wêgla wzroœnie z 5,440 mln ton w 2003 do 7,792
mln ton w 2015, przy œrednim tempie 3,0%. Os³abienie tempa wzrostu nast¹pi po 2015 r. do
2% rocznie osi¹gaj¹c poziom 10,561 mln ton w 2030 r. Wêgiel wydobyty w 2003 r. w 67%
stosowany jest w energetyce, a 30% w przemyœle. W skali œwiatowej zu¿ycie wêgla
w przemyœle wzroœnie g³ównie za spraw¹ Chin i ma to zwi¹zek g³ównie z rozwojem przemy-
s³u stalowniczego i gazu syntezowego dla chemii. Prognozê zu¿ycia wêgla w œwiecie przed-
stawiono na rysunku 1.

2. Zgazowanie podstaw¹ rozwoju wspó³czesnych technologii wêglowych

Przegl¹d œwiatowego stanu rozwoju technologii zgazowania przeprowadzony w roku
2004 przez Childress Associates na zlecenie U.S. Department Energy i National Energy
Technology Laboratory (A Current…, Gasification… 2005; Stiegel i in. 2006) pokazuje, ¿e
na œwiecie dzia³a 117 instalacji zgazowania wyposa¿onych w 385 reaktorów o ³¹cznej mocy
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Rys. 1. Prognoza struktury zu¿ywanej energii pierwotnej

Fig. 1. Forecast for primary energy share



45 001 MWth (entalpia chemiczna w produkowanym gazie). Oznacza to, ¿e w okresie
1980–2004 zanotowano ponad dwukrotny przyrost œwiatowej produkcji gazu pozyski-
wanego na tej drodze (z ok. 20 do 45 GW). Kolejny 56% przyrost ma nast¹piæ przed rokiem
2010 (rys. 2), a tempo to mo¿e ulec przyœpieszeniu po wprowadzeniu obowi¹zku usuwania
CO2.

Najwiêkszym inwestorem s¹ obecnie Chiny, w których buduje siê obecnie 24 instalacje
o ³¹cznej wydajnoœci 8478 MWth (A Current…, Gasification… 2005, Stiegel i in. 2006).
Uk³ady te s³u¿¹ g³ównie do produkcji amoniaku, metanolu i energii elektrycznej.

Zasadniczym surowcem wsadowym jest wêgiel, który wykorzystywany jest w obecnie
pracuj¹cych instalacjach zgazowania maj¹cych 49% udzia³ w œwiatowej produkcji gazu
syntezowego. Kolejne miejsca zajmuj¹ uboczne produkty przemys³u petrochemicznego
(37%), a pozosta³e 14% produkowane jest z ró¿nych odpadowych gazów przemys³owych,
koksu naftowego i biomasy. W przypadku instalacji planowanych do uruchomienia (do roku
2010) rola wêgla jako podstawowego paliwa zostanie utrzymana. Bêdzie on wykorzysty-
wany w 30 z 38 budowanych uk³adów (rys. 3).

Gaz procesowy otrzymywany ze zgazowania wêgla stosowany jest aktualnie g³ównie
w syntezie Fischer-Tropsch’a i w produkcji syntetycznego gazu ziemnego (SNG) (68% pro-
dukcji gazu). Zwi¹zane jest to przede wszystkim z pracuj¹cymi w Republice Afryki Po-
³udniowej (RPA) zak³adami produkcji paliw p³ynnych, które wykorzystuj¹ technologie
zgazowania w z³o¿u sta³ym (Sasol Lurgi) i w zak³adzie SNG w Great Plane (USA). Pozosta³e

224

Rys. 2. Œwiatowy rozwój technologii zgazowania paliw (A Current…, Gasification… 2005)

Fig. 2. Development of gasification technology in the world (A Current…, Gasification… 2005)



32% gazu wytwarzanego z wêgla wykorzystywane jest do produkcji ró¿nych substancji
chemicznych (11 %) oraz paliw gazowych (11%) i energii elektrycznej (10%). W przypadku
wdra¿anych instalacji generowany gaz s³u¿yæ bêdzie g³ównie do produkcji substancji che-
micznych (75%) oraz energii elektrycznej (24%).

Dominuj¹c¹ rolê w produkcji gazu w procesie zgazowania odgrywaj¹ technologie ofe-
rowane przez Sasol Lurgi (z³o¿e sta³e), GE Energy (Chevron Texaco; reaktory zawiesinowe)
oraz Shell (reaktory zawiesinowe), które stanowi¹ obecnie 94% rynku œwiatowego. Do
pozosta³ych 6% nale¿¹ m.in. technologie: ConocoPhillips E-Gas, Elcogas S.A. Prenflo,
Siemens Fuel Gasification Technology GmbH GSP (Future Energy GmbH), Koppers-Tot-
zek, (reaktory zawiesinowe), GTI U-GAS, Low Pressure Winkler, Foster Wheeler CFBG
(z³o¿e fluidalne) oraz British Gas Lurgi BGL, Thermoselect (z³o¿e sta³e). Obecnie jednak
najbardziej intensywnie rozwijanymi technologiami zgazowania wêgla s¹ procesy wy-
korzystuj¹ce reaktory zawiesinowe. Znajduje to potwierdzenie w planowanych do roku 2010
wdro¿eniach, z których praktyczne wszystkie dotycz¹ reaktorów tej konstrukcji (Stiegel i in.
2006). Rozpatruj¹c wy³¹cznie technologie zgazowania wêgla w reaktorach dyspersyjnych
(technologie o najwiêkszym potencjale rozwojowym) najwiêkszy udzia³ w produkcji gazu
ma technologia GE Energy/ Texaco (58%) a nastêpnie ConocoPhillips E-Gas (15%), Elco-
gas S.A. Prenflo (15%) oraz Shell (12%). Wœród przewidzianych do uruchomienia instalacji
dominuj¹cy udzia³ (69%) posiada technologia Shell. Pozosta³e 31% to GE Energy/ Texaco
(14%), ConocoPhillips E-Gas (9%) oraz Siemens Fuel Gasification Technology GmbH GSP
(7%).

225

Rys. 3. Sumaryczna wydajnoœæ reaktorów zgazowania w zale¿noœci od stosowanego paliwa – stan obecny

i prognozowany do roku 2010 (Gasification… 2005)

Fig. 3. Total gasification yield in respect of basic fuel used – current and future situation till 2010

(Gasification… 2005)



Zestawienie potencja³u produkcyjnego reaktorów zawiesinowych z uwzglêdnieniem
jednostek planowanych do wdro¿enia do roku 2010 przedstawiono w tabeli 1. Prezentowane
dane zestawiono w trzech kategoriach: sumaryczna produkcja gazu, sumaryczna produkcja
gazu z wêgla oraz produkcja gazu z wêgla dla potrzeb przemys³u chemicznego.

3. Energetyczne kierunki rozwoju w aspekcie koniecznoœci usuwania CO2

Zasadniczo termin „czyste technologie wêglowe” powsta³ w USA, a obecnie zosta³
przyjêty przez Uniê Europejsk¹. Dotyczy on wspó³czeœnie rozwijanych technologii ener-
getycznych, w tym w szczególnoœci posiadaj¹cych wêze³ usuwania CO2 i z tego powodu
okreœlane s¹ one równie¿ terminem „technologie zero-emisyjne”. Udzia³ wêgla w ca³kowitej
emisji CO2 wynosi oko³o 40% i dlatego d¹¿y siê do znacznego obni¿enia tego wskaŸnika,
o co najmniej 80–90%. Oczywiste jest, ¿e osi¹gniêcie ni¿szych emisji przy obecnym stanie
techniki mo¿e zostaæ uzyskane poprzez aplikacjê nowych rozwi¹zañ, które niestety spo-
woduj¹ zwiêkszenie kosztów wytwarzania energii. Energetyczne wykorzystanie wêgla mo¿-
na obecnie rozdzieliæ na dwa g³ówne kierunki, które rozwijaj¹ siê niezale¿nie. S¹ to:
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TABELA 1

Potencja³ produkcyjny reaktorów zgazowania – jednostki eksploatowane i planowane do uruchomienia do
roku 2010 (Gasification… 2005)

TABLE 1

Production potential of gasification reactors – units operational and planned to be commisssioned before
2010 (Gasification… 2005)

Technologia

Produkcja gazu ogó³em Produkcja gazu/wêgiel
Produkcja
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GE/texaco 70 16 708,2 33,10 16 3 925,8 25,73 6 1 599,5 18,87

Shell 50 30 277,2 59,97 20 8 301,3 54,41 18 6 878,5 81,13

ConocoPhillipsE-Gas 7 1 655,4 3,28 5 1 655,4 10,85 - - -

Elcogas S.A. Prenflo 1 587,8 1,16 1 587,8 3,85 - - -

Sasol Lurgi 1 196,9 0,39 - - - - - -

Siemens/GSP 2 951,4 1,88 1 787,4 5,16 - - -

Koppers-Totzek 1 106,4 0,21 - - - - - -

Razem 132 50 483,3 43 15 257,7 24 8 478



1) zaawansowane spalanie, wykorzystywane g³ównie w energetyce zawodowej jako
technologie py³owe i fluidalne realizowane pod ciœnieniem atmosferycznym wzglêdnie
wy¿szym, a w przysz³oœci spalanie w tlenie.

2) zgazowanie, w szczególnoœci zintegrowane uk³ady gazowo-parowe (Integrated Ga-
sification Combined Cycle-IGCC) daj¹ce mo¿liwoœci ukierunkowania na produkcjê energii
elektrycznej i chemicznej skumulowanej w czystych substancjach chemicznych (np. me-
tanol, wodór, paliwa silnikowe).

Pierwszy kierunek jest typowo energetyczny, natomiast drugi zwi¹zany jest ju¿ ze
zintegrowaniem energetyki z przetwórstwem chemicznym, co wydaje siê byæ strategi¹
rozwoju „czystych” technologii wêglowych na pierwsz¹ po³owê XXI w. W dalszej przy-
sz³oœci nale¿y siê spodziewaæ rozwoju ró¿nego rodzaju uk³adów hybrydowych, ³¹cz¹cych
elementy znanych technologii. Rozwój takich uk³adów bêdzie uwarunkowany z jednej
strony, koniecznoœci¹ wdro¿enia tanich metod wydzielania i deponowania CO2, z drugiej zaœ
poziomem rozwoju ogniw paliwowych, które daj¹ perspektywê uzyskania znaczenie wy¿-
szych ni¿ obecnie sprawnoœci wytwarzania energii elektrycznej. „Czyste” technologie wy-
korzystania wêgla daj¹ mo¿liwoœæ ³agodzenia wp³ywu stosowania wêgla na œrodowisko we
wszystkich stadiach cyklu jego przetwarzania poczynaj¹c od zak³adu mechanicznego wzbo-
gacania. Analiza ci¹gniona kosztów œrodowiskowych jak i koñcowej sprawnoœci wyko-
rzystania energii pierwotnej jest wa¿nym zagadnieniem odnosz¹cym siê do analizy cyklu
¿ycia pozyskanego paliwa i winna byæ ona wykonywana w przypadku budowania szcze-
gó³owych strategii inwestycyjnych.

Punktem wyjœcia dla oceny technologii „zero emisyjnych” jest aktualny stan rozwoju
technologii czystego spalania wêgla, do którego mo¿na zaliczyæ obecnie spalanie wêgla
w kot³ach py³owych wytwarzaj¹cych parê o parametrach podkrytycznych. Dalszy rozwój
tego kierunku zwi¹zany bêdzie z podnoszeniem zarówno temperatury jak i ciœnienia pary, co
wymaga jeszcze lepszych materia³ów i konstrukcji. Ocenia siê, ¿e sprawnoœæ wytworzenia
energii elektrycznej mo¿e dochodziæ do 50% w zaawansowanych technicznie rozwi¹-
zaniach.

Bior¹c z kolei pod uwagê integracjê zgazowania z wytwarzaniem energii elektrycznej
i produktów chemicznych uzyskujemy mo¿liwoœæ podniesienia ogólnej sprawnoœci wyko-
rzystania energii pierwotnej przy równoczesnym usuniêciu wszystkich niebezpiecznych dla
œrodowiska zanieczyszczeñ w trakcie procesu, co odró¿nia ten uk³ad od klasycznych tech-
nologii spalania, gdzie zabiegi oczyszczania prowadzone s¹ dopiero na wytworzonych
spalinach.

Kluczowym problemem rozwoju „czystych” technologii wêglowych jest wzrost kosztów
wytwarzania energii, co powoduje znaczne obni¿enie sprawnoœci. Jednoczeœnie te dwa
czynniki s¹ podstawow¹ si³¹ wymuszaj¹c¹ postêp techniczny, mo¿liwy do osi¹gniêcia
jedynie w wyniku realizacji potê¿nych programów badawczo-rozwojowych. W celu przed-
stawienia skali problemu poni¿ej zaprezentowano przyk³adowe wyniki analiz techniczno-
-ekonomicznych ró¿nych uk³adów energetycznych oraz porównano je z wybranymi uk³a-
dami poligeneracyjnymi.
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3.1. S p a l a n i e w ê g l a w k o t ³ a c h p y ³ o w y c h

Analizie porównawczej poddano trzy ró¿ne uk³ady spalania wêgla w kot³ach py³owych
przy parametrach podkrytycznych pary. Pierwszy z nich jest obecnie najbardziej rozpo-
wszechnion¹ technologi¹ spalania z uwzglêdnieniem odsiarczania spalin i palnikami o ni-
skiej emisji tlenków azotu. Jest to wariant odniesienia o mocy elektrycznej 400 MWel.
W drugim przypadku wprowadzony jest modu³ usuwania CO2 metod¹ aminow¹, natomiast
w przypadku trzecim zamiast powietrza do spalania podawany jest tlen, recyrkulowane s¹
spaliny i usuwany CO2. Usuniêty CO2 sprê¿any jest do ciœnienia 10 MPa w celu dalszego
sk³adowania. W ostatnich dwóch przypadkach wydajnoœæ cieplna kot³a by³a taka sama jak
w wariancie pierwszym oraz wytworzono tak¹ sam¹ iloœæ pary. Zasadniczym powodem
znacznego obni¿enia sprawnoœci ca³kowitej uk³adu jest przede wszystkim koniecznoœæ
upustu czêœci niskociœnieniowej pary dla potrzeb regeneracji cieczy absorbuj¹cej i uwol-
nienia skoncentrowanego strumienia CO2. Dodatkowo potrzebna jest energia elektryczna na
zasilanie pomp, sprê¿arki CO2 i zwiêkszenie mocy wentylatora spalin. W wariancie trzecim
zastosowano tlen wydzielony z powietrza metoda kriogeniczn¹ (95% tlenu). W tym uk³adzie
czêœæ spalin jest zawracana, a reszta w postaci skoncentrowanego strumienia CO2 za-
wieraj¹cego domieszki pary wodnej i azotu poddana sprê¿aniu i wyprowadzona z uk³adu.
Uk³ad taki wydaje siê korzystniejszy od poprzedniego z uwagi na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
wy¿szej sprawnoœci ca³kowitej.
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TABELA 2

Porównawcze zestawienie uk³adów spalania wêgla

TABLE 2

Comparison of different options for coal combustion including carbon dioxide capture

Charakterystyka uk³adu

SPALANIE WÊGLA W KOT£ACH PY£OWYCH

Spalanie wêgla +
turbina parowa

Spalanie wêgla +
turbina parowa+
usuwanie CO2

Tlenowe spalanie wêgla
+ turbina parowa+

usuwanie CO2

Moc netto [MWe] 396,8 283 298,4

Sprawnoœæ netto [%] 38,86 27,72 30,5

Koszty inwestycyjne [$/kWe] 1268 2373 2259

Koszt en. elektr. [$/MWh] 42,3 76,6 68,8

Emisja NOx [kg/MWh] 2,04 2,87 0,102

Emisja SOx [kg/MWh] 1,56 2,08 1,49

Produkcja CO2 [kg/MWh]

– emisja do atmosfery 918 64

– usuniêta 1224 1166

Koncentracja CO2 [% mol.] 13,6 99,7 86,6



3.2. Z i n t e g r o w a n e z g a z o w a n i e z c y k l e m p a r o w o - g a z o w y m

Dla porównawczych obliczeñ ró¿nych uk³adów zgazowania przyjêto nastêpuj¹ce za³o-
¿enia: zgazowaniu poddawany jest wêgiel o wartoœci opa³owej 22 MJ/kg, zastosowano
oczyszczanie gazu procesowego na zimno (po och³odzeniu) jak i na gor¹co, wydzielony CO2

sprê¿any jest do stanu ciek³ego. Skala uk³adu jest podobna do analizowanej wczeœniej.
Uzyskane rezultaty wskazuj¹, ¿e zintegrowane zgazowanie z cyklem parowo gazowym
pozwala uzyskaæ wy¿sze sprawnoœci wytwarzania energii elektrycznej ni¿ w przypadku
spalania wêgla w kot³ach py³owych, chocia¿ ju¿ obecnie technologie spalania py³owego przy
warunkach nadkrytycznych pary pozwalaj¹ zbli¿yæ siê do tych wartoœci. Istotna ró¿nica
natomiast wystêpuje w przypadku usuwania CO2. Zgazowanie oferuje znacznie korzy-
stniejsze termodynamicznie warunki procesowe wynikaj¹ce z faktu wydzielania CO2

z mniejszych strumieni gazu przy tych samych mocach energetycznych.

3.3. Z i n t e g r o w a n e z g a z o w a n i e z w y t w a r z a n i e m e n e r g i i
e l e k t r y c z n e j i p r o d u k t ó w c h e m i c z n y c h

Kojarzenie procesów chemicznych i energetycznych mo¿liwe jest aktualnie w oparciu o tech-
nologie dojrza³e komercyjnie i realizowane w du¿ej skali przemys³owej. Wytwarzanie gazu dla
zintegrowanych systemów gazowo-parowych w energetyce oraz dla syntez prowadzone jest
w oparciu o identyczne procesy. Wytworzony gaz mo¿e byæ nastêpnie wykorzystany wy³¹cznie
dla wytwarzania energii elektrycznej oraz wy³¹cznie do syntezy. Istnieje równie¿ korzystna
mo¿liwoœæ równoleg³ej realizacji obu procesów w uk³adzie poligeneracyjnym.
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TABELA 3

Porównawcze zestawienie uk³adów zgazowania wêgla

TABLE 3

Comparison of different options for coal gasification

Charakterystyka uk³adu

ZINTEGROWANY UK£AD PAROWO GAZOWY

ZE ZGAZOWANIEM WÊGLA

Zgazowanie wêgla +
„zimne” oczyszczanie

gazu

Zgazowanie wêgla +
„gor¹ce” oczyszczanie

gazu

Zgazowanie wêgla +
„zimne” oczyszczanie
gazu + usuwanie CO2

Moc netto [MWe] 400,6 400,4 358,6

Sprawnoœæ netto [%] 46,7 49,4 40,1

Koszty inwestycyjne [$/kWe] 1374 1354 1897

Koszt en. elektr. [$/MWh] 40,9 39,1 54,4

Emisja NOx [kg/MWh] 0,165 0,165 1,185

Emisja SOx [kg/MWh] 0,342 0,04 0,113

Produkcja CO2 [kg/MWh]

– emisja do atmosfery 1517 1431 231

– usuniêta 1536



Uznano za interesuj¹ce dokonaæ porównania ekonomiczno-technicznych wskaŸników
ró¿nych uk³adów generacji energii elektrycznej i syntezy chemicznej, a mianowicie:

— zintegrowanego uk³adu generacji elektrycznoœci opartego na zgazowaniu wêgla
(IGCC),

— zintegrowanego uk³adu generacji elektrycznoœci opartego na zgazowaniu wêgla sko-
jarzonego szeregowo z reaktorem syntezy metanolu i spalaniem nieprzereagowanego
gazu w turbinie gazowej.

Analizê porównawcz¹ przeprowadzono dla uk³adów o jednakowej mocy 1000 MWch

okreœlonej iloœci¹ energii chemicznej zu¿ywanego wêgla, co odpowiada oko³o 400MWel

i jest porównywalne z poprzednimi wyliczeniami. Oszacowano bilanse materia³owe i ener-
getyczne analizowanych uk³adów, a obliczone wartoœci zestawiono w tabeli 4.

Z analizy danych wynika, ¿e skojarzenie produkcji energii elektrycznej z syntez¹ me-
tanolu prowadzi do istotnej poprawy sprawnoœci przetwarzania energii oraz ogranicza
emisjê CO2. Jest to oczywiœcie zwi¹zane z wiêksz¹ sprawnoœci¹ energetyczn¹ syntezy
chemicznej oraz wyprowadzeniem czêœci zu¿ytego wêgla pierwiastkowego z produktem
syntezy. Oszacowanie kosztów inwestycyjnych analizowanych uk³adów wskazuje, ¿e koszt
skojarzenia praktycznie nie podwy¿sza kosztów budowy instalacji zintegrowanego uk³adu
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TABELA 4

Wartoœci bilansowe analizowanych uk³adów generacji energii elektrycznej i syntezy chemicznej

TABLE 4

Comparison of coal gasification for power generation and poligeneration

Wielkoœæ bilansowa Jedn.
Uk³ad generacji

IGCC Poligeneracja

Zu¿ycie wêgla:
– wilgotny
– suchy
– energia w paliwie

tys. t/rok
tys. t/rok

MWch

1 130
1 085,6
1 000

1 130
1 085,6
1 000

Zu¿ycie tlenu (94,5%) tys. t/rok 977,4 977,4

Produkcja siarki t/rok 10 500 10 500

Iloœæ gazu syntezowego t/godz. 125,6 125,6

Produkcja metanolu tys. t/rok - 330

Produkcja energii elektrycznej:
– turbina gazowa
– zespó³ parowy
– razem

Mwe

Mwe

MWe

258,6
185,6
444,2

160,8
115,4
276,2

Zu¿ycie energii w³asne MWe 47,2 48,6

Produkcja energii elektrycznej netto MWe 397,0 227,6

Emisja CO2 tys. t/rok 2 648 2 190

Koszty inwestycyjne $/kWch 552 558



generacji energii elektrycznej opartej na zgazowaniu wêgla. Wysokie ceny metanolu po-
woduj¹, ¿e ca³kowita wartoœæ sprzeda¿y produkcji wzrasta o 23%, a jednoczeœnie okres
zwrotu nak³adów inwestycyjnych ulega skróceniu o 18%.

Charakterystyczny dla inwestycji energetycznych wskaŸnik nak³adów inwestycyjnych
liczony w $/kWe nie mo¿e zostaæ bezpoœrednio u¿yty ze wzglêdu na fakt akumulacji energii
w metanolu jako energii chemicznej, dlatego zastosowano porównawczy wskaŸnik od-
niesiony do jednostki mocy dostarczonej w energii chemicznej wêgla.

Wodór mo¿e byæ pozyskany na tak¿e drodze zgazowania wêgla, oczyszczenia uzys-
kanego gazu procesowego, konwersji par¹ wodn¹ zawartego w gazie CO oraz usuniêciu
z tego gazu sk³adników kwaœnych (CO2 i H2S). Uzyskanie wysokiej zawartoœci wodoru
w produkcie koñcowym oraz wysokiej jego czystoœci jest osi¹galne na drodze zastosowania
procesu PSA jako ostatniej operacji technologicznej. Technologia wytwarzanie wodoru
mo¿e byæ realizowana na drodze dostêpnych aktualnie i komercyjnie stosowanych procesów
przemys³owych. Wyniki uproszczonej analizy op³acalnoœci technologii wytwarzania wo-
doru z wêgla, a w³aœciwie z pary wodnej rozk³adanej przy pomocy wêgla przedstawiona jest
w tabeli 5.
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TABELA 5

Podstawowe dane dla technologii wytwarzania wodoru z wêgla

TABLE 5

Basic data for hydrogen production from coal

Lp. Strumieñ technologiczny Jednostka
Uk³ad bez separacji

CO2

Uk³ad z separacj¹
CO2

1. Wêgiel w stanie naturalnym (22 MJ/kg)

t/godz. 137,78 137,78

t/rok 965 556 965 556

MWt (Wd) 842 842

2. Wodór (99,5%)

t/godz. 13,025 13,242

nm3/godz. 144 932 147 346

t/rok 91 280 92 800

mln nm3/rok 1 015,7 1 032,6

MWt (Wd) 432,8 440,0

3.
Kwas siarkowy

(98%)

t/godz. 3,20 3,20

t/rok 22 400 22 400

4. Wydzielony CO2 (99%)
t/godz. - 259,7

t/rok - 1 820 000

5. Energia elektryczna (netto) MWe 38 12

6.
Sprawnoœæ chemiczna wykorzystania paliwa
na produkcjê wodoru

% 51,4 52,3



Inwestycja wytwarzania wodoru i elektrycznoœci jest efektywna ekonomicznie zarówno
w przypadku posiadania odpowiednich uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla jak i w przy-
padku, kiedy nale¿y nabyæ te uprawienia zakupuj¹c prawo emisji CO2 po cenie 20$/t. W tym
ostatnim przypadku cena wytworzenia wodoru wynosi³aby oko³o 4,2 z³/kg, co jest cen¹
konkurencyjn¹ do kosztów pozyskania wodoru z gazu ziemnego.

3.4. P r o b l e m y b a d a w c z o - r o z w o j o w e z g a z o w a n i a

Spoœród metod termochemicznej konwersji wêgla decyduj¹ce znaczenie w perspek-
tywie œrednio i d³ugoterminowej posiadaæ bêd¹ technologie zgazowania. Wynika to g³ównie
z koniecznoœci sta³ego wzrostu sprawnoœci produkcji energii, obni¿ania uci¹¿liwoœci eko-
logicznej procesów energetycznych, w tym radykalnego obni¿enia emisji CO2 oraz powrotu
do szerokiego wykorzystania wêgla, jako surowca dla przetwórstwa chemicznego. G³ów-
nymi kierunkami zastosowania zgazowania bêd¹ uk³ady produkuj¹ce czyst¹ energiê oraz
produkty chemiczne g³ównie paliwa p³ynne, metanol i wodór.

Najbardziej intensywnie rozwijanymi technologiami zgazowania wêgla s¹ procesy wy-
korzystuj¹ce reaktory zawiesinowe, a ich rozwój zwi¹zany jest g³ównie z podniesieniem
sprawnoœci energetycznej procesu, elastycznoœci ze wzglêdu na stosowane paliwo oraz
niezawodnoœæ dzia³ania.

Bior¹c pod uwagê skalê czasu i aktualny stan rozwoju mo¿na wskazaæ na nastêpuj¹ce
etapy wdra¿ania nowych technologii:

— w perspektywie krótkoterminowej:
– spalanie w kot³ach py³owych przy parametrach nadkrytycznych i ultra- nad-

krytycznych,
– spalanie w kot³ach fluidalnych cyrkulacyjnych przy parametrach podkrytycznych

lub nadkrytycznych z ograniczeniem lokalizacyjnym zwi¹zanym z blisk¹ do-
stêpnoœci¹ wêgli o wiêkszej zawartoœci popio³u (pow. 25%),

– zgazowanie wêgla w zintegrowanych uk³adach parowo-gazowych po³¹czonych
z wytwarzaniem metanolu lub wodoru. Obydwa s¹ noœnikiem energii chemicznej
i mog¹ byæ m.in. paliwem dla ogniw paliwowych;

— w perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej:
– zgazowanie wêgla w celu produkcji wodoru dla przemys³u chemicznego,
– zgazowanie wêgla dla zasilania gazem kombinowanego uk³adu parowo-gazowe-

go z mo¿liwoœci¹ wydzielania dwutlenku wêgla i jego sekwestracj¹,
– spalanie wêgla bezpoœrednio w tlenie w kot³ach py³owych nowej konstrukcji

i usuwanie dwutlenku wêgla.
Wymienione kierunki daj¹ potencjalnie istotny impuls dla prowadzenia prac badaw-

czo-rozwojowych w zakresie: optymalizacji procesowej stosowanych rozwi¹zañ, opty-
malizacji struktur technologicznych, modelowania procesowego i modelowania na poziomie
atomowym je¿eli chodzi o reakcje syntezy, nowych metod czyszczenia gazu procesowego
i rozdzia³u ró¿nych gazów (wodór, tlen, dwutlenek wêgla), zastosowania nowych mate-
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ria³ów, opracowania nowych technologii katalitycznego zgazowania w warunkach niskich
temperatur, opracowania bardziej selektywnych i efektywnych katalizatorów dla syntez
chemicznych. Istotnymi staj¹ siê równie¿ zagadnienia wi¹¿¹ce rozwój j¹drowych reaktorów
wysokotemperaturowych z procesami konwersji wêgla. Wyniki takich prac przys³u¿yæ siê
mog¹ niew¹tpliwie do rozwoju technologicznego i stworzyæ pomost dla szerokiego sto-
sowania paliw wodorowych prognozowanych na II po³owê XXI w.

LITERATURA

A Current Perspective on the Gasification Industry — Robust Growth Forecast, Department of Energy USA,
National Energy Technology Laboratory (www.netl.doe.gov/coal/gasification/index.html).

C o c a M.T., Elcogas – Integrated gasification combined cycle technology: IGCC. Its actual application in Spain:
ELCOGAS. Puertollano, Elcogas S.A., Club Español de la Energía.

C o l l o t A.G., 2006 – Matching gasification technologies to coal properties. International Journal of Coal Geology
65, s. 191–212.

Communication from the Commission to the Council, The European Parliament, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, 2006.

Gasification Database (7/2005) DOE, NETL
(www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/database/ GASIF2004.xls).

International Energy Outlook, Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, 2006.
M i n c h e n e r A.J., 2005 – Coal gasification for advanced power generation. Fuel 84, s. 2222–2235.
P a r e k h R.D., 1982 – Handbook of gasifiers and gas treatment systems. Prepared for the United States De-

partment of Energy (Contract No. DE-ACO1-78ET10159).
R a t a f i a - B r o w n J., M a n f r e d o L., H o f f m a n n J., R a m e z a n M., SAIC, 2002 – Major environmental

aspects of Gasification-based power generation Technologies. Final Report. Project Prepared for Gasification
Technologies Program, National Energy Technology Laboratory, U.S. Department of Energy.

S t i e g e l G. J., D e r V., C l a y t o n S., 2006 – Gasification Technologies Project Portfolio, U.S. Dept. of Energy,
National Energy Technology Laboratory.

World Energy Technology Outlook — WETO H2, European Commission, Directorate-General for Research,
2006.

233



MAREK ŒCI¥¯KO

NEW CHANCE FOR COAL TECHNOLOGIES

K e y w o r d s

Coal, technology, gasification

A b s t r a c t

It is expected that in the second half of XXI century a substantial change will take place in the world structure
of primary fuels used. Resources of petroleum will be depleted, and the access to the natural gas will be
considerably limited. Therefore return to the wide use of coal for energy production will be unavoidable and
moreover coal is going to take back his position in chemical industry. Main challenge related to the development of
„clean” coal- technologies arise from the necessity to reduce drastically the emission of carbon dioxide in power
production and to substitute crude oil products. As a result of the forced technological progress a modern
gasification processes are in use, which attract chemical industry particularly due to possibility to develop
competitive technologies for hydrogen, methanol or liquid fuels production. Those undertakings have still an
innovative character and from that reason they need extensive involvement of R&D component to become mature
technologies.
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Rola i znaczenie py³u wapiennego w systemie zabezpieczeñ

przeciwwybuchowych w kopalniach wêgla kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Py³ wapienny, zapory przeciwwybuchowe, py³ wêglowy

S t r e s z c z e n i e

Nieszczêœliwe wypadki, które wydarzy³y siê w ostatnim okresie w górnictwie wêglowym wskazuj¹, ¿e
pomimo szerokich dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie bezpieczeñstwa nadal istnieje zagro¿enie ¿ycia i wy-
st¹pienia strat spowodowanych wybuchami. Wiele prac wskazuje, ¿e efektywnie na przerywanie przenoszenia
wybuchu dzia³aj¹ zapory z py³u kamiennego wodoodpornego, wytwarzanego podczas mielenia kamienia wapien-
nego. Jednak¿e zmiany zachodz¹ce w kamienio³omach mog¹ zmniejszyæ liczbê ewentualnych producentów py³u.
Niedopuszczenie do tego stanu wymaga znalezienia innej metody jego wytwarzania. We wstêpnych badaniach
konieczne jest poznanie roli i znaczenia py³u w systemie zabezpieczeñ kopalñ. Py³ wapienny musi posiadaæ
w³aœciwoœci hydrofobowe. Te zaœ wynikaj¹ z iloœci osadzonego kwasu stearynowego i sposobu hydrofobizacji.
W³aœciwoœci hydrofobowe py³u powinny utrzymywaæ siê przez jak najd³u¿szy czas. Py³ powinien charak-
teryzowaæ siê odpowiedni¹ lotnoœci¹ oraz nisk¹ cen¹.

Wprowadzenie

Wybuchy py³u wêglowego, choæ dobrze rozpoznane ci¹gle nale¿¹ do najwiêkszych
zagro¿eñ w górnictwie wêglowym. Nieszczêœliwe wypadki, jakie mia³y miejsce w ostatnim
okresie wskazuj¹, ¿e pomimo szeroko zakrojonych dzia³añ maj¹cych na celu zapewnienie
bezpieczeñstwa pracy w tym przemyœle, nadal istnieje du¿e zagro¿enie ¿ycia i wyst¹pienia
strat materialnych. W 1974 roku w Kopalni Silesia dosz³o do najwiêkszej katastrofy w pol-
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skim górnictwie – podczas wybuchu py³u wêglowego zainicjowanego przez wybuch
metanu, zginê³o 34 górników. W 1987 w wyniku wybuchu py³u wêglowego w kopalni KWK
Mys³owice zginê³o 19 górników. Py³ wêglowy wybuch³ równie¿ w lutym 2002 roku,
zabijaj¹c 10 górników z Kopalni Jas-Mos w Jastrzêbiu-Zdroju. Skutki wypadku w Kopalni
Halemba, w listopadzie 2006, zdaniem specjalistów, nie by³yby tak tragiczne, gdyby nie
zainicjowany przez wybuch metanu póŸniejszy wybuch py³u wêglowego. To krótkie przy-
pomnienie z kroniki wypadków uœwiadamia nam, jak bardzo wybuchy py³u s¹ nadal nie-
bezpieczne. Niebezpieczeñstwo to mo¿e nawet wzrosn¹æ, jeœli weŸmie siê pod uwagê
zmiany, jakie pojawiaj¹ siê w procesach wydobywczych. Prowadzone prace zwi¹zane
z restrukturyzacj¹ polskiego górnictwa d¹¿¹ w kierunku zwiêkszenia rentownoœci produkcji
wêgla w wyniku skupienia wydobycia na w¹skim obszarze wystêpowania wysokowy-
dajnych kompleksów œcianowych. Ta tak zwana wysoka koncentracja wydobycia mo¿e
powodowaæ zwiêkszenie poziomu zagro¿enia wybuchowego czy wrêcz byæ przyczyn¹
pojawienia siê nowych zagro¿eñ naturalnych (Cybulski 2005). Pomimo ¿e zagadnieniom
wybuchu oraz przenoszenia fali wybuchu przez py³ wêglowy poœwiêcono wiele prac (Wo-
lañski 1992; Field 1982; Lebecki 1993; Cybulski 2003), to w œwietle przedstawionych
faktów temat wydaje siê byæ nadal istotny i aktualny. Istnieje potrzeba poszukiwania nowych
oraz udoskonalania znanych sposobów walki z niebezpieczeñstwami, jakie wystêpuj¹ w ko-
palniach. Badania w tym kierunku musz¹ byæ oparte na znajomoœci mechanizmów oraz
warunków sprzyjaj¹cych powstawaniu wspomnianych zagro¿eñ.

1. Rola py³u wapiennego w procesie hamowania wybuchu

Prekursor zwalczania zagro¿enia py³owego w polskim górnictwie W.B. Cybulski (Cy-
bulski 1973; Hirsch i in. 1997) podzieli³ system zabezpieczeñ przed wybuchem na tzw. linie
obrony, na które sk³ada siê zarówno zapobieganie przysz³ym wybuchom, jak i niwelowanie
skutków tych ju¿ powsta³ych. Pierwsz¹ lini¹ obrony okreœla siê metody s³u¿¹ce do zwal-
czenia py³u wêglowego w miejscu jego wytwarzania. G³ównie sprowadzaj¹ siê one do
zmniejszenia iloœci wytwarzanego py³u i usuwania powsta³ego. Opylanie py³em kamiennym
przed strza³ami w przodku to jedna z form zabezpieczeñ stanowi¹cych drug¹ liniê obrony.
Trzecia linia obronny zajmuje siê przeciwdzia³aniem rozwojowi zaistnia³ego ju¿ wybuchu
py³u wêglowego. Przy tego typu zabezpieczeniu stosuje siê najczêœciej metodê opylania
wyrobiska py³em kamiennym. Istot¹ tej metody jest hamowanie wybuchu przez py³ wa-
pienny, który podwy¿sza zawartoœæ czêœci niepalnych w przewidywanych strefach wybu- chu.
Ostatnia ze wspomnianych linii obrony to zapory przeciwwybuchowe, które zdaniem autorów
(Koz³owski i in. 1988), gdy zawiod¹ inne zabezpieczenia, stanow¹ najbardziej skuteczn¹ broñ
przed przenoszeniem fali wybuchu – jednym z najgroŸniejszych zjawisk towarzysz¹cych
samemu wybuchowi. Jak pokazuje doœwiadczenie zaniedbanie na którymkolwiek etapie
ochrony mo¿e byæ tragiczne w skutkach. Wiadomo bowiem, ¿e py³ wêglowy jako naturalnie
powstaj¹cy podczas urobku produkt jest w kopalni wszechobecny. Przy tak du¿ych iloœciach
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nie mo¿na go skutecznie usuwaæ. Dla jego ca³kowitego unieruchomienia nie wystarczaj¹ te¿
metody zraszania i opylania py³em kamiennym. Przy metodzie past (pasty i proszki hi-
groskopijne) w warunkach intensywnego osadzania siê py³u wêglowego istnieje tak¿e okres,
w którym py³ nie jest jeszcze zabezpieczony przez zwi¹zanie go i uczynienie nielotnym
(Cybulski 1973). Tym samym niezale¿nie od starañ za³ogi spe³nienie wymagañ przepisów
bezpieczeñstwa staje siê praktycznie niemo¿liwe, ale zawsze nale¿y ograniczaæ zasiêg i skutki
zaistnia³ego wybuchu. Liczne badania potwierdzaj¹, ¿e bardzo efektywne na tym etapie
ochrony s¹ zapory wodne lub z py³u kamiennego, wykorzystuj¹ce do uruchomienia siê
zjawisko podmuchu wyprzedzaj¹cego p³omieñ. Zauwa¿ono, ¿e ju¿ nieznaczne zawartoœci
py³u wapiennego w pyle wyrobiska przyczyniaj¹ siê do widocznego obni¿enia prêdkoœci
wybuchu. Dodatek oko³o 40% py³u kamiennego zmniejsza prêdkoœæ p³omienia do 50–90%
(Koz³owski i in. 1988). Przeprowadzono równie¿ badania skutecznoœci py³u wapiennego na
hamowanie wybuchów metanu. Doœwiadczenia realizowano przy stosowaniu mniejszej ni¿
przepisowa iloœci py³u na zaporach, a uzyskano skrócenie d³ugoœci p³omienia wybuchu (20–50
m w zale¿noœci od umiejscowienia zapory oraz iloœci pó³ek) w stosunku do d³ugoœci bez zapór
(w tych samych warunkach doœwiadczalnych), która wynosi³a przeciêtnie od 50 do 60 m.
Udowodniono równie¿, ¿e zapory z py³u kamiennego hamuj¹ rozwój wybuchu py³u wê-
glowego nawet, je¿eli znajduj¹ siê one w bezpoœrednim s¹siedztwie zagazowanej strefy.
Stwierdzono tak¿e, ¿e iloœæ py³u wapiennego na zaporze, uniemo¿liwiaj¹ca rozwój wybuchu
py³u wêglowego pod wp³ywem inicjatora wybuchu metanu, mo¿e stanowiæ tylko 22,5–45%
przepisowej iloœci py³u wymaganego dla pok³adów niegazowych i gazowych (Cybulski 1953).

1.1. W y p e ³ n i e n i a z a p ó r

Jako wype³nienie zapór stosuje siê pojemniki z wod¹ oraz ró¿ne rodzaje py³ów ka-
miennych. Najpospolitsze s¹: py³ wapienny oraz py³ i³o³upkowy. Oprócz nich stosowane
by³y: py³ gipsowy, dolomitowy, ziemia okrzemkowa oraz py³ piaskowy. Py³ i³o³upkowy
u¿ywany dawniej w kraju, a tak¿e w innych pañstwach zosta³ wycofany z u¿ytku z uwagi na
du¿¹ zawartoœæ szkodliwej krzemionki oraz pewn¹ zawartoœæ substancji palnych. Te ostatnie
zwiêksza³y ogóln¹ sumê czêœci palnych wystêpuj¹cych w ob³oku py³owym (py³ wêglowy,
py³ kamienny), co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoœæ stosowania wiêkszych iloœci py³u w celu
zwiêkszenia zawartoœci czêœci niepalnych w ob³oku. Jeœli bowiem py³ wêglowy zawiera 20%
czêœci niepalnych (przeciêtna iloœæ w wyrobisku), to na 1 kg takiego py³u nale¿y dodaæ oko³o
700 g py³u kamiennego, ¿eby zawartoœæ czêœci niepalnych wynosi³a 70% (polskie przepisy
wymagaj¹ do zabezpieczenia przed przenoszeniem wybuchu 70 lub 80% czêœci niepalnych
sta³ych w zale¿noœci od typu pok³adu). Chc¹c zwiêkszyæ zawartoœæ czêœci niepalnych do
80% na jeden kg py³u wêglowego (20% czêœci niepalnych), trzeba dodaæ a¿ 3 kg py³u
kamiennego, co znacznie zwiêksza ciê¿ar oraz obni¿a lotnoœæ warstwy py³u na zaporze. Taka
analiza jednoznacznie przemawia na korzyœæ py³ów wapiennych, które nie zawieraj¹ czêœci
palnych, lotnoœæ py³u jest bowiem niezmiernie wa¿n¹ w³aœciwoœci¹, która decyduje o uru-
chomieniu siê, lub nie, zapory.
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1.2. M e c h a n i z m h a m o w a n i a w y b u c h u

Jak ju¿ wspomniano, czynnikiem bezpoœrednio uruchamiaj¹cym zaporê jest si³a pod-
muchu. Rolê zapór sprowadza siê do powstrzymania zainicjowanego wybuchu py³u wêglo-
wego poprzez wytworzenie gêstego ob³oku py³u kamiennego. Powsta³y ob³ok powinien
zaj¹æ ca³y przekrój chodnika oraz odpowiednio d³ug¹ jego czeœæ (Cybulski 1973). Doœwiad-
czenia prowadzone w chodniku kopalnianym pozwoli³y okreœliæ parametry zapór jak: iloœæ
pó³ek, iloœæ py³u kamiennego, odleg³oœæ rozstawu zapór. Ka¿dy z tych parametrów ma
okreœlone znaczenie dla jakoœci powsta³ego ob³oku py³u i wp³ywa na jego gêstoœæ. Wiêksza
iloœæ pó³ek nie wi¹¿e siê z wiêksz¹ skutecznoœci¹ zapory, dlatego dobrano ich optymaln¹
iloœæ w liczbie od 5 do 7. Na ka¿dej pó³ce musi siê znajdowaæ okreœlona iloœæ py³u
kamiennego. W Polsce wartoœæ ta wynosi 400 kg/m2 dla pok³adów metanowych i 200 kg/m2

dla pok³adów niegazowych (Cybulski 1973). Najwa¿niejsze jest jednak rozstawienie zapór,
gdy¿ badaj¹c szybkoœæ p³omienia zauwa¿ono, ¿e ten osi¹ga du¿¹ prêdkoœæ dopiero po
przebyciu pewnej drogi od miejsca inicjacji, dlatego odleg³oœæ umieszczenia zapory z py³em
kamiennym powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 60 m (Cybulski 1973).

Bior¹c pod uwagê wodê i py³ kamienny efektywniejsze s¹ zapory z py³u. Zapory
wodne (rys. 1) s¹ rzadziej u¿ywane, co wynika z ich znacznie mniejszej skutecznoœci przy
okreœlonych warunkach wybuchu.

W trakcie badañ doœwiadczalnych, w Kopalni Doœwiadczalnej Barbara wykazano bo-
wiem, ¿e rozrzut liczby pó³ek wystarczaj¹cych do zahamowania wybuchu z py³u wapien-
nego by³ mniejszy, ni¿ rozrzut liczby stosowanych zestawów pojemników z wod¹ (Cybulski
1973).Wyniki takie mo¿na t³umaczyæ faktem, ¿e nawet niewielki podmuch wybuchowy jest
w stanie regularnie uruchamiaæ pó³ki z py³em kamiennym, a nie jest skuteczny w przypadku
pó³ek wodnych. Po uruchomieniu zapory raptownie wysypany w du¿ej iloœci py³ wapienny
stawia podmuchowi bardzo silny opór bezw³adny.

Przebieg procesu uruchamiania zapory przedstawiono na rysunku 2.
Py³ wapienny mo¿e hamowaæ przenoszenie fali wybuchu nie tylko w sposób fizyczny,

na skutek jej zatrzymania na powsta³ym ob³oku, ale równie¿ chemicznie. Pod wp³ywem
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Rys. 1. Sposoby umieszczania pojemników z wod¹ (Cybulski 1973)

Fig. 1. Directions for water barriers construction (Cybulski 1973)



temperatury p³omienia bêdzie dochodziæ do rozk³adu wapienia na tlenek wapnia i ditlenek
wêgla.

CaCO3
temp.

� ��� CaO + CO2 (1)

Ta endotermiczna reakcja zu¿ywa czêœæ energii p³omienia, a powsta³y niepalny CO2

równie¿ powoduje obni¿enie wybuchowoœci uk³adu. Tej w³aœnie reakcji badacze brytyjscy
przypisuj¹ wiêksz¹ skutecznoœæ hamowania wybuchu przez py³ wapienny ni¿ innym œrod-
kom (Cybulski 1953).

1.3. W a d y p y ³ u w a p i e n n e g o

Py³ wapienny posiada jednak pewne wady. Najwa¿niejsza to utrata lotnoœci powodowana
jego zbrylaniem siê na skutek naturalnie wystêpuj¹cej w kopalniach wilgoci (Koz³owski,
Sobala 1970). W wilgotnym powietrzu kopalnianym, o wilgotnoœci wzglêdnej zbli¿onej do
100%, powierzchniowa warstwa py³u kamiennego wyraŸnie traci lotnoœæ, ju¿ po up³ywie
oko³o dwóch tygodni. Utrata lotnoœci jest bardzo szybka, jeœli znajduje siê on na wilgotnym
pod³o¿u. W takich warunkach py³ poch³ania wilgoæ zarówno z pod³o¿a, jak i powierzchni¹
wystawion¹ na dzia³anie powietrza. Okazuje siê, ¿e do utraty lotnoœci py³u wystarczaj¹
niewielkie iloœci zasorbowanej wody. Zjawisko to t³umaczy siê dzia³aniem wilgoci na
powierzchni cz¹stek py³u. W rezultacie py³ zawieraj¹cy stosunkowo niewielk¹ iloœæ wilgoci
np. 2%, robi wra¿enie py³u wilgotnego, poniewa¿ nie wykazuje lotnoœci; nazywa siê go
py³em martwym (Cybulski 1973). Zastosowanie py³u kamiennego w wilgotnych strefach
nastrêcza trudnoœci praktyczne, poniewa¿ py³ nasypany w tych wyrobiskach traci bardzo
szybko lotnoœæ i staje siê zupe³nie nieskuteczny, co wymaga ponownego opylania. Po-
dobnie zapory z py³u kamiennego usytuowane w miejscach wilgotnych niejednokrotnie
wymagaj¹ wymiany py³u, nawet po up³ywie dwóch tygodni. Utrzymanie w tych warunkach
w³aœciwego zabezpieczenia przed wybuchem jest nie tylko kosztowne, ale równie¿ bardzo
nieskuteczne.
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Rys. 2. Przebieg uruchamiania zapory z py³em kamiennym (Cybulski 1973)

Fig. 2. Dust barrier activation process (Cybulski 1973)



1.4. P y ³ w d o o d p o r n y

Aby przeciwdzia³aæ temu zjawisku, opracowano w Kopalni Doœwiadczalnej Barbara
metodê wytwarzania py³u wodoodpornego (PN-G-11020). Py³ taki uzyskuje siê w wyniku
powlekania powierzchni zwyk³ego py³u warstw¹ kwasu stearynowego. Typowym sposobem
produkcji py³u wodoodpornego jest dodawanie w odpowiednich iloœciach kwasu stea-
rynowego do m³yna, w którym nastêpuje rozdrabnianie kamienia wapiennego na py³.
Wodoodpornoœæ py³u wapiennego jak i innych py³ów kamiennych mo¿na osi¹gaæ przez
dodanie w czasie mielenia niewielkich iloœci ró¿nych substancji hydrofobowych jak: stea-
ryna, pak syntetyczny, kwasy ³ojowe. Substancje hydrofobowe pokrywaj¹ cienk¹ warstw¹
cz¹stki py³u i nie dopuszczaj¹ przez d³u¿szy czas do ich zawilgocenia. Py³ wodoodporny
wykazuje przez d³ugi okres lotnoœæ w warunkach wysokiej wilgotnoœci np. na zaporach
zachowuje on du¿¹ lotnoœæ po up³ywie trzech miesiêcy. W stanie suchym py³ wodoodporny
ma wiêksz¹ lotnoœæ od py³u wapiennego zwyk³ego. W masie jest bardziej luŸny ni¿ py³
zwyk³y, bowiem odznacza siê mniejsz¹ kohezj¹.

Metoda hydrofobizacji stosowana od lat (dodatek stearyny do m³yna) nie daje mo¿liwoœci
precyzyjnej kontroli zawartoœci kwasu stearynowego w koñcowym produkcie (pyle wodo-
odpornym). Tym samym otrzymywany py³ mo¿e zbyt ³atwo nasi¹kaæ wod¹, trac¹c swoj¹
lotnoœæ (zbyt ma³a zawartoœæ stearyny) lub uzyskiwaæ zbyt du¿¹ lotnoœæ (za du¿a zawartoœæ
stearyny) (PN-G-11020). W drugim przypadku py³ mo¿e byæ usuwany z pó³ek zapór w wyniku
naturalnych ci¹gów powietrza wystêpuj¹cych w kopalni, co jest zjawiskiem niekorzystnym.
(Koz³owski, Sobala 1970). Inny problem pojawiaj¹cy siê podczas produkcji py³u wodood-
pornego zwi¹zany jest z faktem, ¿e py³ wapienny stanowi jedynie niewielki udzia³ w ca³ko-
witej produkcji kamienio³omów. Znaczna czêœæ produkcji (bardziej op³acalna finansowo),
znajduj¹ca zastosowanie w przemyœle budowlanym oraz jako adsorbent do neutralizacji
tlenków siarki, nie mo¿e zawieraæ dodatku kwasu stearynowego. Tym samym nawet okresowe
zanieczyszczanie m³ynów t¹ substancj¹ nie jest korzystne. Coraz czêœciej w wyniku moder-
nizacji przedsiêbiorstw obrotowe m³yny rurowe o starej konstrukcji zostaj¹ zastêpowane
nowoczesnymi m³ynami o bardziej z³o¿onej budowie i wysokich wymaganiach eksploatacyj-
nych. Ich zanieczyszczanie kwasem stearynowym staje siê wiêc praktycznie niedopuszczalne.

Podsumowanie

Próby zast¹pienia py³u innym œrodkami by³y ju¿ uprzednio czynione (Lebecki 1993).
Specyficzne zastosowanie wodoodpornego py³u, zwi¹zane z ochron¹ ¿ycia ludzkiego powo-
duje, ¿e u¿ycie innych materia³ów poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wykonywania d³ugo-
trwa³ych i kosztownych badañ przydatnoœci produktu w warunkach kopalni. W Niemczech
u¿ycie œrodków higroskopijnych dopuszczono ju¿ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. W Polsce pomimo, ¿e badania nad opracowaniem w³asnych œrodków by³y prowa-
dzone od po³owy lat szeœædziesi¹tych to dopuszczenia ich do eksploatacji w latach dziewiêæ-
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dziesi¹tych nie zrealizowano. Badania nad adaptacj¹ pylistych substancji odpadowych
(fosfogipsy, popio³y lotne) jako œrodków inertyzuj¹cych nie doprowadzi³y do ich stoso-
wania, pomimo spe³nienia przez nie wielu wymagañ dla takiego zastosowania. Py³ wapienny
jest jednym z najstarszych œrodków przeciwwybuchowych stosowanych w górnictwie
i wed³ug Lebeckiego pozostanie nim jeszcze przez d³ugi czas (Lebecki 1993). Z tego te¿
powodu istotne jest, aby zabezpieczyæ siê przed ewentualnym problemem zmniejszenia siê
liczby jego wytwórców, poszukuj¹c nowych metod jego wytwarzania. Na wstêpnym etapie
takich badañ istotne jest dok³adne poznanie roli i znaczenia py³u wapiennego w systemie
zabezpieczeñ przeciwwybuchowych. Wiedza taka jest niezbêdna, aby w trakcie nowego
sposobu wytwarzania otrzymywany produkt nie traci³ którejkolwiek, wa¿nej dla jego u¿yt-
kowania w³aœciwoœci. W przypadku py³u wapiennego najistotniejsze wydaje siê, ¿eby
produkt posiada³ w³aœciwoœci hydrofobowe. Te zaœ miêdzy innymi bêd¹ wynika³y z iloœci
kwasu stearynowego, jaka zostanie osadzona na pyle, ale nie tylko. Analiza metod hydro-
fobizacji (Buczek, Vogt 2006) materia³ów sta³ych pozwala przypuszczaæ, ¿e na uzyskiwane
w³aœciwoœci wodoodporne bardzo du¿y wp³yw ma technika prowadzenia procesu hydro-
fobizacji. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e uzyskane w³aœciwoœci hydrofobowe py³u powinny
utrzymywaæ siê przez jak najd³u¿szy okres czasu. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ u¿ytkow¹ py³u jest
lotnoœæ. Zapory winny byæ uruchamiane tylko w przypadku wybuchu. Zbyt du¿a lotnoœæ
py³u (bardzo drobne ziarna) bêdzie sprzyja³a jego porywaniu z zapór przez naturalny ci¹g
powietrza wentylacyjnego w kopalni (Koz³owski, Sobala 1970). Py³ bardzo drobny mo¿e
wykazywaæ wiêksz¹ sk³onnoœæ do aglomeracji. Wczeœniejsza norma opisuj¹ca w³aœciwoœci
py³u BN-65/6791-08 wymaga³a, aby ten nie zawiera³ wiêcej ni¿ 10% frakcji ziarnowej
poni¿ej 10 �m. W nastêpnej edycji normy zapis ten pominiêto, bo by³a to norma zak³adowa,
tworzona dla jedynego wówczas producenta i warunki technologiczne zapewnia³y od-
powiednie uziarnienie py³u (Lebecki 1993). Dobór niew³aœciwej metody hydrofobizacji
mo¿e powodowaæ nadmierne rozdrabnianie py³u, a co za tym idzie zmieniaæ jego w³aœ-
ciwoœci m.in. lotnoœæ. W czasach gospodarki wolnorynkowej nie nale¿y równie¿ zapominaæ
o ekonomicznych aspektach prowadzenie procesu. Koszty nowej metody produkcji, bior¹c
pod uwagê iloœci zu¿ywanego py³u, powinny byæ na tyle niskie, aby nawet w najbardziej
oszczêdnych opcjach wydobycia nie powsta³a myœl o zmniejszeniu iloœci zu¿ywanego
w kopalniach py³u.

Praca finansowana przez MNiSW – projekt N524 036 32/3934.
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EL¯BIETA VOGT, BRONIS£AW BUCZEK

FUNCTION AND MEANING OF LIMESTONE DUST IN PROTECTION SYSTEM AGAINST EXPLOSION AT COAL MINES

K e y w o r d s

Limestone dust, dust barrier, coal dust

A b s t r a c t

Industrial accidents, which have taken, place recently at coal mining show that in spite of many operations
ensuring safety, the menace of life and occurrence of losses caused by explosions is steel possible. In many works
one can read that the dust (water-proof hydrophobized limestone dust) barriers very effective interrupt the flame
propagation. Such limestone dust has been produced by coating regular dust with stearic acid during grinding in
stone mills. In the consequence of modernization of quarries the quantity of possible producers of such dust could
be reduce. For this reason new methods of manufacture of water-proof dust should be searched. In preliminary
studies it is necessary to obtain the knowledge of the function and meaning of limestone dust in protection system
against explosion at coal mine. Limestone dust must have hydrophobic properties. These are the consequence of
quantity of stearic acid coated on dust particles and of used hydrophobisation method. Waterproof properties
of dust should be kept for a long time. Hydrophobized limestone dust must be featured by certain floatage and must
be cheap.

242



GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tom 23 2007 Zeszyt specjalny 3

KATARZYNA ZARÊBSKA*, KAROLINA PERNAK-MIŒKO**

Zgazowanie wêgla – perspektywa dla gospodarki wodorowej

S ³ o w a k l u c z o w e

Gospodarka wodorowa, zgazowanie wêgla

S t r e s z c z e n i e

Zgazowanie wêgla i wykorzystanie go do produkcji wodoru jako powszechnego noœnika energetycznego jest
zgodne z priorytetem bezpieczeñstwa energetycznego Unii Europejskiej. Opracowanie d³ugofalowej strategii
energetycznej dla Europy wymaga uwzglêdnienia ró¿nych Ÿróde³ energii oraz równoleg³ego wykorzystania wielu
dostêpnych zasobów surowców energetycznych. Do tej pory wiêkszoœæ wodoru produkowano z gazu ziemnego
i by³ to jeden z najtañszych sposobów otrzymywania tego pierwiastka na skalê przemys³ow¹. Ocenia siê jednak, ¿e
w drugiej po³owie XXI wieku nast¹pi znacz¹ca zmiana w œwiatowej strukturze zu¿ycia paliw pierwotnych.
Niestety na dzieñ dzisiejszy potrzebne iloœci wodoru s¹ znacznie wiêksze ni¿ jego produkcja.

S¹ dwa g³ówne powody, dla których wodór wzbudzi³ zainteresowanie pod wzglêdem
wykorzystania go w celach energetycznych: potrzeba oszczêdzania z³ó¿ energetycznych
oraz redukcja emisji ditlenku wêgla, ditlenku siarki i tlenków azotu pochodz¹cych z prze-
mys³u energetycznego i sektora transportu, wp³ywaj¹cych szkodliwie na œrodowisko na-
turalne i warunki ¿ycia cz³owieka (Novelli i in. 1999; Tromp 2003; Agrawal i in. 2007).
Wodór jest tak¿e surowcem wielu syntez chemicznych, jak równie¿ wchodzi w sk³ad
licznych substancji, zarówno organicznych jak i nieorganicznych (Moore, Pearce 2006).

* Dr, ** Mgr in¿., Katedra Chemii Wêgla i In¿ynierii Adsorpcyjnej, Wydzia³ Paliw i Energii, Akademia
Górniczo-Hutnicza, Kraków.



W przeliczeniu na jednostkê zawartej w nim energii jest l¿ejszy o 64% od benzyny i o 61% od
gazu ziemnego, przez co jednak zajmuje wiêksz¹ objêtoœæ. Sprê¿any nawet pod ciœnieniem
17 MPa zawiera jedynie 6% tej energii co benzyna o tej samej objêtoœci. Przewodnoœæ
cieplna wodoru wynosz¹ca 0,175 W/(m·K), jak równie¿ ciep³o w³aœciwe maj¹ce 14,195 kJ/(kg·K)
w temperaturze 273 K s¹ najwiêksze ze wszystkich gazów. Wartoœæ opa³owa wodoru jest
tak¿e wysoka i wynosi 120 MJ/kg. Wodór dyfunduje przez materia³y porowate, gumê,
a w podwy¿szonej temperaturze mo¿e nawet przenikaæ przez stal, co stanowi jeden z wiêk-
szych problemów w czasie jego magazynowania.

Znanych jest wiele metod, zarówno laboratoryjnych jak i przemys³owych otrzymywania
wodoru, jednak wci¹¿ istnieje potrzeba ich udoskonalania i rozwijania nowych koncepcji.
Z tego te¿ powodu niektóre z procesów otrzymywania tego surowca s¹ ci¹gle na etapie
badañ. Technologia procesu zgazowania wêgla znana jest prawie od dwustu lat. Stosowana
by³a w g³ównej mierze do otrzymywania gazu miejskiego i opa³owych gazów przemys³o-
wych. Jest to jeden z wa¿niejszych procesów technologicznych przeróbki wêgla, spraw-
dzony w skali przemys³owej. W wyniku zgazowania mo¿na przetworzyæ wêgiel w bardziej
uniwersalne paliwo gazowe, którego cena zale¿y zarówno od ceny wêgla jak i od kosztów
energii zu¿ytej w procesie (Œci¹¿ko, Zieliñski 2003; Gawdzik, German 1996).

Do procesów zgazowania zalicza siê m.in.: zgazowanie biomasy, zgazowanie odpadów
tworzyw sztucznych, zgazowanie wêgli kopalnych. W przypadku pierwszej metody mo¿na
uzyskaæ produkt gazowy zawieraj¹cy oko³o 46% obj. wodoru i 39% obj. metanu, który mo¿e
byæ przedmiotem dalszej konwersji do gazu syntezowego i wodoru. Proces ten mo¿e byæ
brany pod uwagê jako metoda utylizacji odpadów przemys³u leœnego i drzewnego, gdy¿
zgazowaniu podlegaj¹ drewno, s³oma itp. Zgazowanie biomasy nie stanowi istotnej alter-
natywy do zgazowania wêgli kopalnych, gdy¿ teoretyczna wydajnoœæ wodoru z ich prze
twarzania, w przeliczeniu na emisjê ditlenku wêgla jest zbli¿ona (Kurzepa i in. 2005;
Grabarczyk, Urbaniec 2005). Rodzaj u¿ytego czynnika zgazowuj¹cego ma znaczny wp³yw
na sk³ad otrzymanego gazu. Na proces zgazowania wêgla wywiera tak¿e wp³yw szereg
innych czynników, takich jak: prêdkoœæ przep³ywu gazów, czas kontaktu paliwa z czyn-
nikiem zgazowuj¹cym, wymiana ciep³a i masy, rozdrobnienie i w³asnoœci samego paliwa
poddawanego zgazowaniu (Wasilewski, Kobel-Najzarek 1977; Lewandowski 2002).

Rozpatruj¹c kinetykê procesu zgazowania wêgla trzeba uwzglêdniæ, ¿e kopalne paliwa
sta³e, czyli wêgiel kamienny oraz brunatny w temperaturze zgazowania ulegaj¹ zespo³owi
ró¿nych przemian fizycznych i reakcji chemicznych. Mamy wówczas do czynienia ze
zjawiskiem pirolizy. Powstaje koks, gazy a tak¿e substancje ciek³e: smo³a, olej i woda.
W wy¿szych temperaturach piroliza zaczyna przebiegaæ równoczeœnie z procesem zgazo-
wania, dlatego te¿ substancje ciek³e i gazy zaczynaj¹ reagowaæ z czynnikiem zgazowuj¹cym.
To samo dzieje siê z koksem (Tengler 1978).

Reakcja wêgla z par¹ wodn¹ tak¿e sk³ada siê z kilku etapów. Najpierw nastêpuje
zaadsorbowanie cz¹steczki wody na powierzchni, póŸniej cz¹steczka wody ulega roz-
k³adowi z uwolnieniem siê wodoru i tlenu. Nastêpnie tlen ³¹czy siê na powierzchni z wêglem,
a nastêpnie zostaje uwalniany w postaci tlenku lub dwutlenku wêgla. Szybkoœæ reakcji
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zgazowania uzale¿niona jest wiêc zarówno od szybkoœci reakcji chemicznej, jak i szybkoœci
dyfuzji czynnika zgazowuj¹cego do porów wêgla. Przygotowanie wêgla do zgazowania jest
bardzo szerokim pojêciem i dotyczy najczêœciej obróbki fizycznej. Mo¿e to byæ zarówno
zwyk³e rozdrobnienie, ale tak¿e wzbogacenie, które mo¿e czêœciowo usun¹æ substancje
mineralne czy siarkê. Aby odpowiednio dobraæ parametry zgazowania wêgla nale¿y znaæ
nastêpuj¹ce jego cechy: zwartoœæ popio³u, zawartoœæ siarki, zawartoœæ wody, w³asnoœci
spiekania, sk³ad ziarnowy, reakcyjnoœæ, zachowanie siê wêgla podczas ogrzewania, tem-
peraturê topnienia popio³u. Wczeœniejsze procesy zgazowania nie obejmowa³y w czasie
operacji przygotowawczej wzbogacania wêgla. Wychodzono z za³o¿enia, ¿e wszelkie dodat-
kowe czynnoœci bêd¹ zwiêkszaæ i tak ju¿ wysokie koszty otrzymywania gazu. Jednak nie
brano pod uwagê faktu, i¿ konieczne jest wówczas zwiêkszenie nak³adów oczyszczania
gazu. Ostatnie badania nad popraw¹ realizacji przemys³owej procesu zgazowania wêgli
dowiod³y, ¿e prowadzenie wstêpnej operacji wzbogacania wêgla doskonale wp³ywa na
efektywnoœæ samego procesu, który polega na obni¿eniu w wêglu zawartoœci substancji
balastowych. W koñcowym rezultacie zmniejsza ca³kowit¹ masê wêgla, ale równoczeœnie
zachowuje tê sam¹ lub wiêksz¹ wartoœæ energetyczn¹. Dodatkowo zmniejszenie zawartoœci
substancji mineralnej b¹dŸ zwi¹zków siarki w wêglu kierowanym do procesu, eliminuje
czêœciowo niepo¿¹dane sk³adniki w lotnych produktach zgazowania. Dziêki temu mo¿na
obni¿yæ koszty odsiarczania i odpylania takiego gazu.

W zale¿noœci od warunków lokalnych operacje zwi¹zane ze wzbogacaniem wêgla mo¿na
realizowaæ bezpoœrednio w kopalni, jak równie¿ dopiero w zak³adach zgazowania. Bez
wzglêdu na sposób przeprowadzania, warto braæ pod uwagê wstêpne operacje wzbogacania,
nie tyle ze wzglêdów technologicznych, co przede wszystkim ekonomicznych i gospo-
darczych. Wiele ró¿nych czynników wp³ywa na zakres oraz koszty systemu przygotowania
wêgla. S¹ to miêdzy innymi: typ procesu zgazowania, wielkoœæ rocznej produkcji, loka-
lizacja zak³adu zgazowania oraz kopalni, w³asnoœci wêgla surowego, w³asnoœci wêgla
wzbogaconego, koszty zagospodarowania odpadów i popio³u, koszty wêgla suchego i oczy-
szczonego.

Metody, stanowi¹ce tzw. grupê pierwszej generacji to technologie zgazowania o dzia-
³aniu ci¹g³ym, wprowadzone w szerokim zakresie do praktyki przemys³owej to metoda:
Lurgi, Koppers-Totzek i Winklera. Wytrzyma³y one próbê czasu, jako dojrza³e rozwi¹zania
technologiczne, zapewnia³y zadowalaj¹c¹ pewnoœæ dzia³ania przy jednoczeœnie wysokiej
sprawnoœci przemiany. Jednak fakt, i¿ wêgiel stanowi skomplikowany surowiec o szerokim
i zmiennym zakresie w³asnoœci chemicznych oraz fizycznych, stwarza³ okreœlone trudnoœci
w czasie jego przerobu, zmuszaj¹c naukowców do opracowania nowych technik zgazowania
wêgla. Tak powsta³a grupa metod tzw. drugiej generacji. Mimo ¿e metody drugiej generacji
ró¿ni¹ siê od wymienionych wczeœniej, to podstawowe reakcje chemiczne zachodz¹ce
w czasie procesu zgazowania pozostaj¹ niezmienione. Zasadnicze ró¿nice polegaj¹ na
zmianie warunków realizacji procesu tzn. ciœnienia i temperatury, a tak¿e s¹ zwi¹zane
z nowoczesnymi konstrukcjami reaktorów. Do wspomnianych metod zalicza siê metoda
Shell-Koppers, Texaco, Synthane, BI–GAS, U–GAS, Agglomerating Burner, Saarberg-
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-Otto, Kellogg CO, Atgas i Patgas, katalitycznego zgazowania Exxon oraz metoda hy-
brydowego zgazowania Hitachi. Procesy te wykorzystuj¹ energiê, niezbêdn¹ do realizacji
zgazowania, ze spalenia czêœci wêgla przeznaczonego do przeróbki.

Nowsze technologie zainteresowa³y siê zupe³nie innymi mo¿liwoœciami jakie otworzy³y
siê dziêki wysokotemperaturowym reaktorom j¹drowym. Zastosowanie ich pozwoli³o na
zaoszczêdzenie surowca wêglowego oraz przyczyni³o siê do korzystnych zmian w przebiegu
samego procesu, eliminuj¹c koniecznoœæ usuwania znacznych iloœci CO2 z gazu. Procesem
takim, jednoczeœnie zaliczonym do metod trzeciej generacji jest zgazowanie parowe, a rea-
lizowane mo¿e byæ w dwojaki sposób. Pierwsza wersja polega na przeprowadzaniu procesu
w jednostopniowym reaktorze zgazowania. Ciep³o dostarczane jest przez medium o wysokiej
temperaturze. Mo¿e to byæ zarówno hel jak i para podgrzana w reaktorze j¹drowym przez
stopiony o³ów. Gor¹cy gaz przep³ywa rurkami wbudowanymi do fluidalnego reaktora zga-
zowania i st¹d po obni¿eniu temperatury z 1373 K do oko³o 1173 K wêdruje do turbiny
gazowej i dalej do reaktora j¹drowego. Tu nastêpuje ponowne jego ogrzanie i zawrócenie do
reaktora zgazowania. Metoda przeznaczona jest g³ównie do zgazowania wêgla kamiennego.
Druga wersja zachodzi w reaktorze fluidalnym dwustop- niowym. Polega na wstêpnym
odgazowaniu wêgla, a nastêpnie na zgazowaniu pó³koksu. Jest przeznaczona do zgazowania
wêgla brunatnego. Opieraj¹c siê na metodzie dwustopniowej stworzono proces, w którym
zastosowano reaktor zaprojektowany tak, aby stanowi³ on segment reaktora. Jest to metoda
Bergbau–Forschung GmbH. Ciep³o do realizacji procesu dostarcza ogrzany energi¹ elek-
tryczn¹ hel. Uzyskuje siê wysoki stopieñ przereagowania wêgla, oko³o 96%. Otrzymany suchy
gaz ze zgazowania pó³koksu z wêgla brunatnego zawiera 67,1% objêtoœciowych wodoru,
a z wêgla kamiennego 57,5% (Michalik, Szuba 1983).

W rozpatrywanych wczeœniej procesach zgazowania podstawowymi czynnikami zgazo-
wuj¹cymi by³y para wodna i tlen albo tlen zawarty w powietrzu. Jednak istniej¹ tak¿e
procesy, w których do zgazowania u¿ywa siê wodoru. Istniej¹ dwie metody przeprowadzania
tego procesu. W pierwszej nastêpuje ca³kowite uwodornienie wêgla pierwiastkowego za-
wartego w paliwie, a póŸniej reforming parowy po³owy wytworzonego metanu w celu
otrzymania wodoru do hydrozgazowania. Drugi sposób polega na czêœciowym uwodor-
nieniu wêgla zawartego w surowcu, a potem zgazowaniu przy u¿yciu pary wodnej i tlenu
resztkowego wêgla jakim jest koksik, co prowadzi do otrzymania gazu bogatego w wodór,
który zawraca siê do procesu. Do g³ównych metod hydrozgazowania nale¿¹: metoda Hygas,
metoda Hydrane. Zgazowanie wodorem przy wykorzystaniu ciep³a z wysokotemperatu-
rowego reaktora j¹drowego. Proces Hygas prowadzi do powstania gazu o du¿ej zawartoœci
metanu czyli jest to gaz wysokokaloryczny.

1. Podziemne zgazowanie

W XIX w. powsta³a idea podziemnego zgazowania wêgla. Dziêki niej mo¿liwe sta³o siê
uzyskiwanie gazu z wêgla bez koniecznoœci jego wydobywania i przetwarzania. Metoda ta
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znajdowa³a siê d³ugo w polu zainteresowania wielu oœrodków badawczych oraz prze-
mys³owych, szczególnie w przypadkach gdy niemo¿liwe by³o eksploatowanie wêgla me-
todami górniczymi z powodu zalegania ich w trudnych do wydobycia warunkach lub
w przypadku cienkich pok³adów. Metoda ta ma jednak pewne wady, miêdzy innymi:
niemo¿noœæ zapewnienia sta³ych w³asnoœci produkowanego gazu, znaczne straty czynnika
zgazowuj¹cego, a tak¿e otrzymywanego gazu oraz mo¿liwoœæ wyst¹pienia zawa³ów zgazo-
wywanych z³ó¿. Zgazowanie podziemne mo¿na niejako porównaæ do zgazowania w z³o¿u
stacjonarnym, w naturalnym reaktorze jakim jest górotwór. Przez planowo umieszczone
otwory wprowadza siê czynnik zgazowuj¹cy i odbiera siê gaz. Wyró¿nia siê dwa g³ówne
sposoby podziemnego zgazowania wêgla:

— szybowy – wymaga pracy ludzkiej pod ziemi¹, co jest wad¹ tego systemu, choæ
pozwala na rozeznanie warunków zalegania pok³adów, lepsze rozmieszczenie gene-
ratorów oraz okreœlenie przebiegu wypalania siê pok³adu; zalicza siê tu metody:
op³ywow¹, otworów otwartych i otworów œlepych,

— bezszybowy – ca³kowicie eliminuje prace ludzk¹ pod ziemi¹; dla udostêpnienia
pok³adu wierci siê tzw. otwory wiertnicze, a dla ich po³¹czenia wykonuje siê kana³y.
Steruje siê przy tym z powierzchni ziemi jedn¹ z na stêpuj¹cych metod: filtracyjno-
-ogniow¹, eleltrokarbonizacyjn¹, ³¹czenia otworów wierceniem sterowanym (Wasi-
lewski, Kobel–Najzarek 1977).

Gazy, otrzymywane w najprostszym procesie zgazowania wêgla powstaj¹ przy u¿yciu,
jako czynnika zgazowuj¹cego, powietrza. Dlatego te¿, s¹ one ubogie w wodór, a zawieraj¹
znaczne iloœci azotu, stanowi¹cego balast. Taki gaz mo¿na wykorzystywaæ g³ównie jako
opa³owy, ale jego przydatnoœæ do wydzielania czystego wodoru jest ju¿ ograniczona.
Stosuj¹c jako czynniki zgazowuj¹cy parê wodna i tlen znacznie poprawia siê jakoœæ pozys-
kiwanych gazów. Niestety pomimo wysi³ków wielu krajów nie uda³o siê jak dot¹d opra-
cowaæ i wdro¿yæ procesu, w którym ekonomicznie op³acalnie mo¿na by produkowaæ wodór
w z³o¿u wêgla (Kijeñski 2005).

2. Nowoczesne metody zgazowania wêgla

Wspó³czesne technologie dotycz¹ce przeróbki wêgla nawi¹zuj¹ do koncepcji skojarzo-
nych systemów energetyczno-chemicznych, prowadz¹c do jednoczesnego otrzymywania
energii oraz paliw. Ponadto powstaj¹ uk³ady zgazowania ukierunkowane na produkcjê
okreœlonych substancji z otrzymanego gazu. Dzisiejszy rozwój technologii zgazowania
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ podniesienia efektywnoœci energetycznej wykorzystania paliw,
a tak¿e z wymogami ekologicznymi jakie s¹ stawiane przed producentami energii. Coraz
czêœciej tak¿e proces zgazowania wêgla jest wykorzystywany w chemii jako Ÿród³o cennych
surowców do syntez.

Powszechnie wiadomo, ¿e nasz system energetyczny w ponad 90% oparty jest na
spalaniu wêgla brunatnego i kamiennego. Chocia¿ jest to najtañszy sposób wytwarzania
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energii w naszym kraju, to istniej¹ jednak okreœlone zagro¿enia zwi¹zane z tym procesem.
Najwiêkszym z nich jest emisja py³ów i toksycznych gazów do atmosfery, a tak¿e ge-
nerowanie olbrzymich iloœci CO2, który powoduje efekt cieplarniany. W jakim kierunku
powinna zatem rozwijaæ siê energetyka krajowa? Ma³o prawdopodobne w naszym kraju jest
korzystanie z energii j¹drowej, szczególnie bior¹c pod uwagê decyzje rz¹du o planowaniu
rozwoju energetyki na przestrzeni ostatnich kilku lat. �ród³a odnawialne jakimi s¹ energia
wiatrowa, s³oneczna, czy wodna tak¿e nie znajd¹ szerszego zastosowania na skalê krajow¹.
W tym przypadku mo¿liwoœci¹ do wykorzystania s¹ nowoczesne rozwi¹zania elektrowni
kondensacyjnych spalaj¹cych wêgiel, po³¹czone z wysokosprawnymi instalacjami eliminu-
j¹cymi emisjê SOx i NOx lub te¿ obiegi kombinowane gazowo-parowe. Te drugie s¹ obecne
najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cymi siê i szeroko wprowadzanymi do systemów elektro-
energetycznych wielu krajów.

Tworzenie zaawansowanych technologii karbo-energetycznych oraz karbo-chemicz-
nych, a zw³aszcza rozwijanie wysokosprawnych, niskoemisyjnych oraz „czystych” techno-
logii wykorzystania wêgla jest procesem wieloletnim i wymaga integracji zadañ górnictwa,
energetyki jak i przemys³u chemicznego. W³aœnie w tym nowym podejœciu zmierzaj¹cym do
utworzenia na przestrzeni nastêpnych 50 lat gospodarki wodorowej, wytwarzanie energii
w du¿ych Ÿród³ach powinno dawaæ równie¿ mo¿liwoœæ zaopatrywania odbiorców rozpro-
szonych w paliwa zawieraj¹ce zakumulowan¹ „czyst¹” energiê chemiczn¹ dla u¿ytku lokal-
nego. W taki sposób mo¿na wytwarzaæ energiê z du¿¹ sprawnoœci¹ w ogniwach paliwowych
i dodatkowo unikn¹æ kosztów zwi¹zanych z liniami przesy³owymi. Rozwa¿aj¹c kierunki
rozwoju procesów wytwarzania „czystej” energii ga³¹Ÿ przemys³u chemicznego oraz energe-
tykê coraz czêœciej integruje siê i powstaj¹ tzw. „energopleksy”. Wi¹¿¹ one wytwarzanie
energii elektrycznej oraz produktów chemicznych z wêgla jakimi s¹: wodór, metanol, jak
równie¿ p³ynnych paliw silnikowych (Œci¹¿ko, Tramer 2005).

3. Kierunki wykorzystywania wodoru

Jak wskazuj¹ dane statystyczne, roczna œwiatowa produkcja wodoru do 2005 roku,
wynosi³a oko³o 400 mld m3, z czego prawie 20% w USA. Równoczeœnie obserwuje siê
ci¹g³y wzrost zapotrzebowania na wodór w granicach od kilku do kilkunastu procent
rocznie. Rozwa¿aj¹c temat wykorzystania wodoru nale¿y zastanowiæ siê dlaczego jest on
w dzisiejszych czasach coraz bardziej po¿¹dany w wielu dziedzinach przemys³u energe-
tycznego, chemicznego i rafineryjnego (Borowiecki, Go³êbiowski 2005).

Jeœli chodzi o energetykê mo¿na stwierdziæ, ¿e wodór spe³nia wszystkie wymagania
stawiane paliwom. Jest gazem ³atwym w pos³ugiwaniu siê o du¿ej entalpii spalania. Pro-
duktem spalania wodoru jest ekologicznie akceptowalna woda, a poza tym spala siê on
bezp³omieniowo w obni¿onej temperaturze, co zapobiega zatruciu katalizatora i pozwala na
unikniêcie tworzenia siê tlenków azotu. Wodór mo¿e byæ efektywnie wykorzystywany do
zasilania ogniw paliwowych. Oko³o 15 % zu¿ywanego w œwiecie wodoru pochodzi ze Ÿród³a

248



jakim jest wêgiel. Jednak ta liczba ci¹gle wzrasta wraz z rozwojem nowoczesnych procesów
zgazowania. Gaz syntezowy, który jest g³ównym produktem procesu zgazowania mo¿e byæ
z kolei pó³produktem miedzy innymi dla silnikowych paliw p³ynnych, surowców dla prze-
mys³u chemicznego w oparciu g³ównie o syntezê Fischera-Tropscha, syntezy metanolu, dla
ogniw paliwowych, do otrzymywania czystego wodoru.

We wspó³czesnych rafineriach najwiêkszymi konsumentami wodoru s¹ niew¹tpliwie
procesy hydrokrakingu. Ju¿ od lat szeœædziesi¹tych XX w. prowadzono w Instytucie Chemii
i Technologii Nafty i Wêgla prowadzono badania nad hydrokrakingiem pozosta³oœci naf-
towych. Celem tego procesu jest maksymalizacja produkcji paliwa silnikowego, w szcze-
gólnoœci oleju napêdowego. Jeœli chodzi o hydrokraking destylatów pró¿niowych, to zapo-
trzebowanie na wodór waha siê w granicach 2–2,5% mas. w odniesieniu do wsadu. Ca³-
kowite zu¿ycie wodoru roœnie proporcjonalnie do stopnia konwersji uzyskiwanego w pro-
cesie (Gardziñski, Molenda 2005).

W przypadku wodoru dla sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw – SMEs (small and

medium – size enterprises), g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ tu procesy wodorowe zwi¹zane z uszla-
chetnieniem ciek³ych frakcji paliwowych z termokatalitycznego rozk³adu odpadowych po-
liolefin. Nie ma dzisiaj wiêkszej zgodnoœci co do tego, jak¹ iloœæ wodoru rocznie mog¹
wykorzystaæ SMEs. Dla oko³o 55 tys. t produktu jakim jest KTS-F (Katalityczne Tworzywa
Sztuczne – Frakcja), wymagana iloœæ œwie¿ego wodoru wynosi 300 t/r. Podobna iloœæ
wymagana jest dla projektu uwodorniania nonylofenolu. Dlatego te¿ jako próg dla SMEs
zapotrzebowanie na wodór znajduje siê na poziomie ko³o 500 t/r. W zwi¹zku z zaostrzonymi
wymogami jakoœci paliw silnikowych jakimi s¹ benzyna silnikowa i olej napêdowy, procesy
wymagaj¹ wodoru o du¿ej czystoœci.

4. Wodór jako paliwo przysz³oœci

Wodór jest paliwem niezale¿nym od naturalnych zasobów ziemi, ³atwo dostêpnym
i w skali przemys³owej spe³niaj¹cym wysokie kryteria ekologiczne. Zalety wodoru wyko-
rzystywanego jako paliwo s¹ bardzo du¿e. S¹ to:

— najwy¿sza wartoœæ energii spalania z jednostki masy,
— ma³a energia inicjacji zap³onu,
— szeroki zakres zapalnoœci,
— paliwo proekologiczne,
— mo¿liwoœæ i tañszy koszt magazynowania ni¿ dla energii elektrycznej,
— niewyczerpalne zapasy,
— mo¿liwoœæ pozyskania przez rozk³ad wody, gdy¿ stanowi jej sk³adnik i wraz z ni¹

kr¹¿y w obiegu zamkniêtym.
W styczniu 2004 roku Komisja Europejska powo³a³a Europejsk¹ Platformê Wodoru

i Ogniw Paliwowych, której zadaniem jest opracowanie zasad przejœcia na nowe paliwo.
Planuje siê, ¿e w roku 2020 bêdzie mo¿na oczekiwaæ ogólnodostêpnych aut osobowych
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z ogniwami paliwowymi. Ponad sto firm m.in.: Shell, ChevronTexaco, BMW, DaimlerChry-
sler, Ford, GM i inne jest zaanga¿owanych w te dzia³ania.

5. Problemy zwi¹zane z wykorzystywaniem wodoru

Najwiêkszym problemem zwi¹zanym z wykorzystywaniem wodoru jest jego przecho-
wywanie. Oczywiœcie magazynowanie wodoru nie stanowi wiêkszego ograniczenia jego
stosowalnoœci w przemyœle syntezy chemicznej. Dzieje siê tak dlatego, i¿ w najnowoczeœ-
niejszych rozwi¹zaniach wodór jest zazwyczaj wytwarzany na miejscu w iloœciach nie-
zbêdnych do bezpoœredniego wykorzystania i dostarcza siê go do instalacji gdzie jest
nastêpnie przetwarzany. Z tego te¿ powodu nie ma potrzeby jego przechowywania. Inaczej
jest w przypadku zastosowania wodoru jako paliwa napêdowego. Tutaj konieczne jest
transportowanie pewnych iloœci „zatankowanego” wodoru tak, aby wystarczy³ on na po-
konanie przez pojazd drogi co najmniej 500 km (Czepirski 2006). Obecnie znanych jest kilka
metod magazynowania wodoru:

— sprê¿ony w postaci gazowej – przechowywany jest w zbiornikach ciœnieniowych,

niestety mo¿e byæ stosowany jedynie w rozwi¹zaniach stacjonarnych z powodu
niebezpieczeñstwa wybuchu oraz ze wzglêdu na ciê¿ar zbiorników;

— skroplony – magazynowany w silnie opancerzonych i termostatowanych zbiornikach;
— poch³oniêty w metalach ziem rzadkich – (tytanowce, wanadowce, stopy ¿elaza, niklu,

glinu, magnezu i wapnia); jedna jednostka objêtoœci tych metali o odpowiednio
rozwiniêtej budowie poch³ania nawet do kilkuset jednostek objêtoœci wodoru;

— w postaci wodorków – s¹ to zwi¹zki wodoru z innymi pierwiastkami, wi¹zanie
wodoru w cia³ach sta³ych jest najbardziej atrakcyjn¹ perspektyw¹ dla prostego oraz
bezpiecznego magazynowania tego gazu (Kijeñski 2005);

— w postaci zwi¹zków miêdzymetalicznych – ze stopem lantanu z kobaltem albo samaru
z niklem; proszki wykonane z takich stopów w zbiorniku pod ciœnieniem ok. 0,4 MPa
poch³aniaj¹ tyle wodoru, ile mieœci siê w pustym zbiorniku, ale pod ciœnieniem
100 MPa;

— w nanomateria³ach – jest to jedna z najnowszych metod magazynowania wodoru.
Idea magazynowania w tych zwi¹zkach opiera siê na s³abych oddzia³ywaniach po-
miêdzy powierzchni¹ a cz¹steczk¹ wodoru (si³y van der Waals`a, adsorpcja fizyczna).

Innym problemem zwi¹zanym z wykorzystywaniem wodoru szczególnie w przemyœle,
o którym wspomniano wczeœniej jest jego negatywne oddzia³ywanie podczas magazyno-
wania na materia³ konstrukcyjny. W przypadku stali czy stopów nierdzewnych ¿elaza
zjawisko to jest czêsto okreœlane jako korozja lub kruchoœæ wodorowa (hydrogen em-

brittlement). Intensywnoœæ degradacji zale¿y g³ównie od zdolnoœci rozpuszczania oraz od
szybkoœci dyfuzji wodoru. Stosowane materia³y do konstrukcji w instalacjach przemy-
s³owych takich jak energetyka, rafinerie czy petrochemia, ulegaj¹ degradacji wodorowej
w czasie eksploatacji.
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Prawdopodobnie w okresie nastêpnych kilkudziesiêciu lat sektor transportu mo¿e staæ siê
sektorem ca³kowicie zale¿nym od wodoru stanowi¹cego paliwo. Dodatkowo wodór spo-
wodowa³by, ¿e sektor transportu sta³by siê ca³kowicie niezale¿ny od importu ropy naftowej.
Jednak czy na pewno paliwo wodorowe nie wp³ynie negatywnie na œrodowisko? To pytanie
stawia sobie coraz wiêcej naukowców.

Opieraj¹c siê na przyk³adzie sektora transportu napêdzanego wodorem, przeprowadzono
obliczenia iloœci emitowanej pary wodnej w wyniku spalania tego gazu. Iloœæ tê porównano
z iloœci¹ ditlenku wêgla, któr¹ wyeliminowano z atmosfery wskutek zastosowania wodoru.
Okaza³o siê, ¿e iloœæ moleku³ emitowanych w postaci pary wodnej jest niemal taka sama jak
w przypadku ditlenku wêgla. Poniewa¿ moleku³y pary wodnej absorbuj¹ wiêcej promie-
niowania podczerwonego ni¿ moleku³y ditlenku wêgla, s¹ wiêc bardziej efektywnym gazem
cieplarnianym. Z punktu widzenia ochrony œrodowiska nale¿a³oby porównaæ iloœci wye-
liminowanego ditlenku wêgla oraz pary wodnej powsta³ej w wyniku spalania wodoru.
W przypadku USA iloœæ party wodnej emitowanej w ci¹gu roku przez sektor transportu,
730.10 6 t H2O zawiera tyle moleku³ ile jest w 1,8.109 t CO2, czyli prawie tyle ile wczeœniej
wyeliminowano (oko³o 2.109 t CO2). Dok³adne okreœlenie wp³ywu emitowanej do atmosfery
pary wodnej nie jest mo¿liwe, ale sam problem nie jest nowy. Jak wiadomo meteorolodzy od
lat staraj¹ siê przewidzieæ wtórny wzrost temperatury jaki nastêpuje wskutek obserwo-
wanego obecnie wzrostu temperatury globu oraz wiêkszego w zwi¹zku z tym parowania
mórz i oceanów. W takiej sytuacji nale¿a³oby siê krytycznie odnieœæ do has³a „gospodarka
wodorowa” lub ewentualnie planowaæ zastosowanie paliwa wodorowego tylko w wyselek-
cjonowanych, niewielkich skaterach gospodarki (Kreith 2004; Marzec 2004).

6. Perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej i technologii zgazowania w Polsce

i na œwiecie

W pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych XX w. œwiatem wstrz¹sn¹³ kryzys, jaki
pojawi³ siê na rynku paliwowym. Poniewa¿ k³opoty energetyczne zwi¹zane z wzrastaj¹cymi
cenami paliw narasta³y bardzo szybko, zaczêto zastanawiaæ siê nad wykorzystywaniem
energii wodorowej. Wyczerpywanie siê z³ó¿ paliw naturalnych oraz nasilaj¹cy siê negatyw-
ny wp³yw zwiêkszonego efektu cieplarnianego przyczyni³y siê do powstania w 1974 roku
Miêdzynarodowej Agencji Energetyki IEA. W tym te¿ roku zosta³ zainicjowany niefor-
malny ruch na rzecz wykorzystania energii wodorowej, a rok póŸniej utworzono Miê-
dzynarodowe Stowarzyszenie Energii Wodorowej. Minê³o oko³o30 lat i Yokohamie 2 lipca
2004 roku odby³a siê 15 Œwiatowa Konferencja Energii Wodorowej w obradach, podczas
prezentacji swych osi¹gniêæ uczestniczy³o ok. 100 wystawców. Du¿¹ role odgrywali te¿
przedstawiciele odpowiednich agend rz¹dowych Japonii, USA, Kanady i in. Wszyscy obecni
podkreœlali znaczenie przejœcia od tradycyjnych paliw do metod wykorzystywania odna-
wialnych Ÿróde³ energii. Swoje przemówienia popierali odpowiednimi kwotami przezna-
czonymi przez organizacje rz¹dowe na rozwój „gospodarki wodorowej” w nastêpnych
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latach. Kolejna Konferencja Wodorowa odby³a siê w listopadzie w 2005 roku. Japonia
przewiduje, ¿e w 2010 roku po drogach mo¿e poruszaæ siê nawet oko³o 50 tys. pojazdów
zasilanych wodorowymi, a w latach 2020 i 2030 odpowiednio 5 i 15 mln. Dodatkowo do tego
okresu ma powstaæ oko³o 8,5 tys. stacji z wodorem. USA na rozwój technologii wodorowej
do 2008 roku przeznaczy³o 1,2 mld USD, a 1,7 mld USD na rozwój motoryzacji opartej na
ogniwach paliwowych. Rok 2020 ma byæ prze³omowym, gdy¿ rozpocznie siê wtedy masowa
produkcja pojazdów o napêdzie wodorowym i przejœcie do „ekonomii wodorowej”. Kanada
zapewni³a, ¿e wszystkie pojazdy obs³uguj¹ce zimow¹ olimpiadê w 2010 roku w Whistler
bêd¹ zasilane wy³¹cznie z wodorowych ogniw paliwowych. Obecnie badane s¹ te¿ lo-
komotywy górnicze na wodór zmagazynowany w wodorkach. Poza tym istniej¹ koncepcje
zastosowania ogniw paliwowych w latach 2012–2015 do pierwszych samolotów. Prowadzi
siê te¿ prace nad wykorzystaniem ogniw paliwowych w jednostkach morskich i na statkach.

W œlad za inicjatyw¹ Komisji Europejskiej od 2004 roku w Polsce zaczê³y powstawaæ
Polskie Platformy Technologiczne. W 2005 roku w Warszawie zosta³a utworzona Polska
Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych. Jej podstawowymi celami s¹
(Bajdor 2005):

— w³¹czenie siê w realizacjê g³ównych dzia³añ Europejskiej Platformy Technologicznej
Wodoru i Ogniw Paliwowych,

— wypracowanie wizji rozwoju sektorów: paliwowo-energetycznego, chemicznego
oraz rolnictwa w zakresie wytwarzania i wykorzystywania wodoru,

— budowanie strategii rozwoju nowoczesnych technologii wytwarzania i stosowania
wodoru jako paliwa i surowca chemicznego,

— prowadzenie wspó³pracy miêdzynarodowej w regionach przygranicznych i wiele
innych.

Je¿eli chodzi o rozwój technologii zgazowania wêgla to Firma General Electric jest
liderem w tej dziedzinie. Na chwilê obecn¹ posiada 50 lat doœwiadczenia w stosowaniu
technologii zgazowania wêgla oraz 20 lat doœwiadczenia w pracy turbin gazowych zasi-
lanych gazem syntezowym. Obecnie firma GE kontynuuje i rozszerza inwestowanie w roz-
wój technologii zgazowania wêgla z zespo³em oko³o piêæ razy wiêkszym ni¿ w momencie
nabycia technologii IGCC w 2004 roku. Proces staje siê coraz bardziej atrakcyjny dziêki
pracy naukowców, chemików i in¿ynierów, którzy zwi¹zuj¹ swoj¹ przysz³oœæ z rozwojem tej
technologii (Christie, Iwañski 2006). Firma GE zainteresowa³a siê tak¿e polskim rynkiem
energetycznym. Anga¿uj¹c siê w rozwój technologii IGCC w Europie, zaanonsowa³a utwo-
rzenie „Centrum Doskona³oœci” European Cleaner Coal (Europejskie Centrum Czystego
Spalania Wêgla ) w Warszawie. Utworzenie centrum zosta³o zapowiedziane we wrzeœniu
2006 roku podczas spotkania w Waszyngtonie premiera Kaczyñskiego z Krynickim, pre-
zesem GE Energy. „Decyzja GE o stworzeniu swojego centrum czystego spalania wêgla
w Polsce jest g³ównym krokiem w kierunku wykorzystania naszego najbardziej obfitego
Ÿród³a energii, wêgla, w sposób, który jest spójny zarówno z polityk¹ naszego kraju, jak i ze
œwiatow¹ polityk¹ zarz¹dzania œrodowiskiem” oznajmi³ w czasie spotkania premier. „Tech-
nologie, które firma GE rozwinie w tym nowym centrum bêd¹ niezbêdne nie tylko aby
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pomóc Polsce spe³niæ jej energetyczne wyzwania, lecz równie¿ w spe³nieniu wyzwañ
energetycznych w ca³ej poszerzonej Unii Europejskiej” (Christie, Iwañski 2006). Thyssen-
Krupp oraz Shell tak¿e planuj¹ inwestycje w zgazowanie wêgla w Polsce. Budowa ma mieæ
miejsce na Œl¹sku, a jej koszty wynios¹ od 1 do 3 mld euro. Na przygotowanie konkretnego
biznesplanu potrzebne jest piêæ miesiêcy, na projektowanie i zamkniêcie finansowania oko³o
piêtnastu miesiêcy, a sama budowa potrwa ponad trzy lata. Bêdzie to instalacja zgazowania
wêgla kamiennego na potrzeby energetyki oraz przemys³u chemicznego i paliwowego.
Wed³ug ekspertów, w zale¿noœci od proporcji wytwarzanych produktów, instalacja mog³aby
zu¿ywaæ od 2 do 3 mln ton wêgla rocznie, dzia³aj¹c w oparciu o jedn¹ kopalniê. G³ównymi
odbiorcami energii by³yby zak³ady azotowe miêdzy innymi w Pu³awach i Kêdzierzynie oraz
rafinerie takie jak Orlen czy Lotos.

7. Konkluzje

Z powodu zaostrzenia standardów dotycz¹cych ochrony œrodowiska, zwi¹zanych z po-
ziomem emisji, energetyka œwiatowa próbowa³a odejœæ od stosowania wêgla i u¿ywaæ
g³ownie gazu ziemnego jako paliwa do elektrowni. Niestety jednak z powodu wyczer-
pywania siê zasobów gazu oraz ze wzglêdu na nieprzewidywalnoœæ jego cen, na nowo
zainteresowano siê wêglem jako Ÿród³em energii. W zwi¹zku z tym zaistnia³a koniecznoœæ
opracowania nowych technologii bardziej racjonalnych i wysokosprawnych, które pozwol¹
na wykorzystywanie wêgla w przemyœle chemicznym i energetycznym. Obecnie producenci
energii oczekuj¹ komercyjnie op³acalnego zastosowania paliwa wodorowego w rozwi¹za-
niach energetycznych, które pozwoli³oby na zapewnienie lepszych mo¿liwoœci w dziedzinie
ochrony œrodowiska w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami spalania wêgla.
W po³¹czeniu z potencjaln¹ potrzeb¹ obni¿enia emisji ditlenku wêgla w przysz³oœci, IGCC
staje siê najbardziej po¿¹dan¹ technologi¹ wykorzystania wêgla do produkcji energii elek-
trycznej. Jest to proces prawie „zero emisyjny”, ³¹cz¹cy w sobie energetykê z przetwórstwem
chemicznym, co mo¿e byæ strategi¹ rozwoju „czystych” technologii wêglowych. Produktem
jest tu gaz syntezowy, z którego doœæ prosto daje siê wyizolowaæ wodór, bêd¹cy surowcem
energetycznym (ogniwa paliwowe) lub chemicznym, przeznaczonym dla wielu syntez.
Jednak wykorzystywanie wodoru ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Ci
pierwsi zachwalaj¹ zalety tego gazu jako paliwa zupe³nie proekologicznego, o wysokiej
wartoœci opa³owej. Ponadto z racji tego, i¿ jest on sk³adnikiem wody, uwa¿aj¹ go za dostêpne
i niewyczerpalne Ÿród³o energii. Niestety przeciwnicy stosowania wodoru do produkcji
energii próbuj¹ obaliæ te teorie. Twierdz¹, ¿e wodór nie jest Ÿród³em energii, a jedynie jej
noœnikiem. Mimo i¿ jest wszechobecny w œwiecie, nie wystêpuje w stanie mo¿liwym do
bezpoœredniego wykorzystania, natomiast aby go otrzymaæ niezbêdna jest energia, co mija
siê z celem. Z ironi¹ tak¿e pytaj¹, kto bêdzie wykonywa³ tzw. crash – testy samochodów
wodorowych, uwa¿aj¹c takie pojazdy za „je¿d¿¹ce bomby”. Poza tym wodór wcale nie jest
obojêtny œrodowisku, gdy¿ para wodna powsta³a z jego spalenia powoduje efekt cie-

253



plarniany. Mimo takich opinii wodór zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ i musimy siê
liczyæ, z tym ¿e ju¿ nied³ugo mo¿e staæ siê powszechnie stosowanym paliwem.

Praca finansowana z badañ WPiE AGH umowa nr 10.10.210.52.
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KATARZYNA ZARÊBSKA, KAROLINA PERNAK-MIŒKO

GASIFICATION OF THE COAL – PROSPECT OF A HYDROGEN ECONOMY

K e y w o r d s

Hydrogen economy, gasification

A b s t r a c t

It is the gasification of coal and conversion him to production of hydrogen as general energetistic carrier
peaceable with priority of energetistic safety of European Union. The study of long-wave – energetistic strategy for
Europy requires the regards the different sources of energy as well as parallel utilization of many accessible
supplies of energetistic materials. It times hereinto were produced was the majority of hydrogen from earth gas and
one of the cheapest ways of obtention on industrial scale this element was this. It values oneself however, that in
second half XXI age will happen in world structure of waste of primitive fuels significant change. Unfortunately on
present day the necessary quantities of hydrogen are considerably larger than his production.
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Wykorzystanie energii ze z³ó¿ naturalnych paliw wêglowych

S ³ o w a k l u c z o w e

Paliwa gazowe, wodór, metan, reforming, konwersja, metoda PSA

S t r e s z c z e n i e

W pracy omówiono w zarysie metody otrzymywania wodoru w procesie zgazowania wêgla w atmosferze tlenu
i pary wodnej oraz procesach reformingu metanu w obecnoœci pary wodnej. Zwrócono równie¿ uwagê na
stosowanie metody odzysku cennych paliw gazowych: H2 i CH4 z gazów poprodukcyjnych uzyskiwanych
w rafineriach i koksowniach. W z³o¿ach wêgla kamiennego wodór wystêpuje w œladowych iloœciach, nie zawsze
wykrywalnych metod¹ chromatografii gazowej. Natomiast wystêpuj¹cy w niektórych z³o¿ach wêglowych metan
mo¿e byæ interesuj¹cym Ÿród³em wodoru.

Wprowadzenie

Rozwój komunikacji samochodowej i lotniczej oraz nowoczesnego przemys³u pali-
wowego, przy równoczesnym zmniejszaniu siê zasobów surowców energetycznych, pro-
wadzi do szerokich dyskusji naukowców z tych dziedzin, jak równie¿ ekonomistów, nad
wykorzystaniem aktualnych zasobów surowców energetycznych w sposób jak najbardziej
wydajny, a zarazem ekologiczny. Powszechnie znane przepisy, nak³adaj¹ce obowi¹zek
ograniczenia emisji gazów szkodliwych dla cz³owieka, jak i ca³ej przyrody oraz budowli,
szczególnie tych zabytkowych, a tak¿e urz¹dzeñ technicznych, pobudzi³y wysi³ki naukowe
pewnych doœwiadczalnych oœrodków badawczych w kierunku zmiany noœników energii na
takie, które w procesie spalania nie wydzielaj¹ szkodliwych gazów. St¹d powsta³a koncepcja
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zast¹pienia szeregu dotychczas stosowanych paliw jednym paliwem gazowym, charak-
teryzuj¹cym siê wydzielaniem du¿ej iloœci energii podczas spalania. Za takie paliwo zosta³
uznany gazowy wodór, który okreœlono mianem „paliwa XXI wieku”. Fakt ten skutkowa³
licznymi opracowaniami naukowymi w tym zakresie, a w wielu wypadkach wybudowaniem
nowoczesnych laboratoriów przeznaczonych do przetwarzania dotychczasowych wêglo-
wych Ÿróde³ energii na paliwo wodorowe. W licznych opracowaniach naukowych mo¿na
wyró¿niæ opracowania dotycz¹ce: a) otrzymywania wolnego wodoru, b) odzyskiwania
czystego wodoru z gazów poprodukcyjnych, c) nowoczesnego zagospodarowania zwi¹zków
o du¿ym znaczeniu energetycznym, znajduj¹cych siê w gazie koksowniczym, oraz d) mo¿-
liwoœci zagospodarowania gazów energetycznych znajduj¹cych siê w pok³adach wêgla
kamiennego.

1. Zasoby energetyczne

Wodór jest podstawowym pierwiastkiem zwi¹zków wystêpuj¹cych w gazie ziemnym,
ropie naftowej oraz w wêglach: brunatnym i kamiennym. Przyjmuje siê, ¿e oko³o 80%
energii w skali œwiatowej uzyskuje siê z paliw wêglowych. Jest to niemal 12-krotnie wiêcej
od iloœci energii, któr¹ uzyskuje siê w elektrowniach j¹drowych. Zasadnicz¹ uci¹¿liwoœci¹
zwi¹zan¹ z wykorzystywaniem paliw wêglowych dla celów energetycznych jest wydzielanie
siê w procesach spalania du¿ych iloœci ditlenku wêgla, prowadz¹ce do tworzenia siê dziur
w warstwie ozonowej. Dla przeciwdzia³ania temu zjawisku wprowadzono ograniczenia
w emisji CO2 do atmosfery. Rozwa¿ania metod uzyskiwania przysz³oœciowego paliwa, to
jest wodoru, musz¹ preferowaæ metody, w których tworzenie siê ditlenku wêgla jest jak
najmniejsze. Z danych zawartych w pracy (Srogi 2000) wynika, i¿ procesy oparte na
zgazowaniu wêgla kamiennego za pomoc¹ pary wodnej i tlenu mog¹ prowadziæ do wy-
dzielania siê wodoru. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na efekt cieplny tych procesów:

C+ 2H O CO 2H2 2 2� � �H298 78� kJ/mol
2C O 2CO H2 2 2� � � �H298 187� � kJ/mol

Procesy oparte na zgazowaniu wêgla za pomoc¹ pary wodnej i tlenu nale¿¹ do naj-
wa¿niejszych technicznych procesów wytwarzania wolnego wodoru (Srogi 2000).

Dalsze metody uzyskiwania wodoru to procesy reformingu parowego gazu ziemnego,
g³ównie metanu. Metody te stosowane s¹ ju¿ od oko³o 70 lat (Molenda 1997). Analiza reakcji
prowadz¹cych do uzyskania wolnego wodoru i CO2 (Molenda 1997) z zastosowaniem
ró¿nych surowców energetycznych, wskazuje, ¿e najlepszym „dawc¹” wodoru jest metan.
Stosowany w praktyce reforming parowy metanu pozwala uzyskaæ wodór i ditlenek wêgla
w stosunku molowym 4:1. Ni¿sze wartoœci stosunku molowego H2/CO2, wynosz¹ce 3,
charakteryzuj¹ reforming ropy naftowej i metanolu. Nastêpnie, nieco gorsz¹ wartoœæ równ¹
2,5 obserwuje siê w przypadku reformingu wêgla kamiennego.
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W praktyce przemys³owej du¿e uznanie znajduje reforming metanu w reakcji z par¹
wodn¹ i ditlenkiem wêgla. Z przebiegu procesu chemicznego wynika koniecznoœæ
dostarczenia w tym celu du¿ej iloœci ciep³a:

CH + H O CO 3H4 2 2� � �H298 206� kJ/mol
CO CH 2CO H2 4 2� � � 2 �H298 247� kJ/mol

Podane powy¿ej procesy prowadz¹ce do uzyskania du¿ych iloœci wodoru s¹ chêtnie
stosowane w Zak³adach Azotowych w Kêdzierzynie, pomimo koniecznoœci dostarczania
znacznej iloœci energii cieplnej do uk³adu. Jednak¿e metody te nie s¹ w stanie zaspokoiæ
prognozowanego zapotrzebowania na paliwo wodorowe. Byæ mo¿e wprowadzenie napêdu
wodorowego w samochodach w postaci wodorków metali, np. MgH2 lub LaNi5H6 (Bielañski
2004), które pod wp³ywem niewielkiej iloœci ciep³a ulegaj¹ procesowi rozk³adu z wydzie-
leniem wolnego wodoru, przyczyni¹ siê do pewnego z³agodzenia deficytu paliwa wo-
dorowego. Zu¿yte wodorki metali mo¿na w prosty sposób regenerowaæ, wprowadzaj¹c do
nich czysty wodór. Prawdopodobnie, pomimo pewnych k³opotów w stosowaniu w praktyce,
paliwem dla komunikacji lotniczej stanie siê ciek³y wodór (Bielañski 2004). Odnotowuje siê
równie¿ wstêpne wyniki w aspekcie komercjalizacji produkcji wodoru, czego przyk³adem
mo¿e byæ firma Hydrogenics, wytwarzaj¹ca wodór w procesie unowoczeœnionej elektrolizy
wody. W tej metodzie ogniwa wodorowe generuj¹ energiê elektryczn¹, przy czym, z punktu
widzenia odbiorcy, cena produkowanej energii jest przystêpna (Waligórska, £aniecki 2005).
Na uwagê zas³uguj¹ te¿ szybko rozwijaj¹ce siê metody biotechnologicznych procesów
produkcji wodoru (Waligórska, £aniecki 2005). Przysz³oœciowe metody, g³ównie fermen-
tacyjne, wykorzystuj¹ce organiczne odpady oraz biofotoliza, w której wodór produkowany
jest w wyniku fotosyntetycznego rozk³adu wody (Waligórska, £aniecki 2005; Urbaniec,
Grabarczyk 2005) s¹ równie¿ opracowaniami interesuj¹cymi. Wspó³czesne metody pro-
dukcji wodoru wyczerpuj¹co podano w pracy (Surga³a 2006).

2. Metody odzysku wodoru i metanu z gazów poprodukcyjnych

W Polsce od szeregu lat prowadzone s¹ prace dotycz¹ce odzysku paliw gazowych,
wystêpuj¹cych w znacz¹cym stê¿eniu w gazach poprodukcyjnych. Szczególnie du¿ym
uznaniem ciesz¹ siê prace prowadzone w PKN Orlen w P³ocku, Zak³adach Azotowych
w Kêdzierzynie oraz w zak³adach koksowniczych o wyraŸnie zaawansowanej in¿ynierii
chemicznej.

W przypadku rafinerii PKN Orlen znaczne iloœci wodoru znajduj¹ siê w gazach popro-
dukcyjnych powsta³ych w procesie otrzymywania paliw lekkich z wy¿szych wêglowodorów
metod¹ hydrokrakingu oraz w procesie hydroodsiarczania i rafinacji olejów surowych
(Gardziñski, Molenda 2005). Wstêpnie oczyszczony gaz, zawieraj¹cy od 20 do oko³o 80%
wodoru i prawie 20% metanu kierowany jest do aparatury adsorpcyjnej, gdzie zachodzi
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proces zwany popularnie PSA (Pressure Swing Adsorption). Jest to sorpcyjna metoda wzbo-
gacania gazów, w której adsorbery wype³nione s¹ wêglem aktywnym, silika¿elem, aktywnym
tlenkiem glinu oraz tzw. sitami molekularnymi o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach. Adsorber
w ca³oœci jest wype³niony blisko trzema tonami ró¿nych adsorbentów o odpowiednio dobr-
anych w³aœciwoœciach sorpcyjnych. W uk³adzie pracuje 10 adsorberów o okreœlonym w da-
nym przedziale czasu zadaniu. Adsorbenty w adsorberze zmieniane s¹ co 10 lat, jednak¿e co 2
lata s¹ regenerowane strumieniem czystego wodoru. Produktem koñcowym jest wodór
o bardzo wysokiej czystoœci (99,7%). Minimalne zanieczyszczenia stanowi¹: 0,3% CH4 oraz
œladowe iloœci CO2 i CO. W metodzie tej obok bardzo czystego wodoru otrzymuje siê równie¿
gaz opa³owy o sk³adzie: 81,5% CH4, 8,5% H2, 9,7% C2H6 oraz 0,3% C3H8. Metod¹ PSA
odzyskuje siê rocznie oko³o 70 tys. ton wodoru (99,7-procentowego) i oko³o 30 tys. ton gazu
opa³owego. W metodzie PSA wa¿ne s¹ nastêpuj¹ce czynniki: odpowiedni dobór adsorbentów,
okreœlenie czasu procesu sorpcji, natê¿enie strumienia dop³ywaj¹cego surowego gazu oraz
rozmiary cz¹steczek poszczególnych sk³adników surowego gazu. W rafinerii PKN Orlen
odzyskany wodór i gaz opa³owy wykorzystywany jest do bie¿¹cej produkcji.

W Zak³adach Azotowych Kêdzierzyn wodór, potrzebny do produkcji amoniaku, uzys-
kuje siê w wyniku pó³spalania metanu zawartego w gazie ziemnym i w procesie reformingu
metanu w atmosferze pary wodnej (Grzybek, Grochowski 2005). Konieczn¹ w reakcji
reformingu wysok¹ temperaturê uzyskuje siê dziêki wczeœniej przeprowadzanej reakcji
pó³spalania metanu. Otrzymany w wyniku reformingu gaz zawiera: 66,9% H2, 18,8% CO,
12% CO2, 0,6% CH4 i 1,7% N2. Potrzebny do produkcji amoniaku wodór musi odznaczaæ siê
wysokim stopniem czystoœci. Szczególnie niepo¿¹danymi zanieczyszczeniami s¹ tlenek
i ditlenek wêgla, które jednak¿e mo¿na bardzo dok³adnie usun¹æ metod¹ PSA, zapewniaj¹c
odpowiedni dobór sit molekularnych (Paderewski 1999), wzglêdnie metod¹ chemiczn¹.
Stosowany do produkcji amoniaku gaz zawiera od 99 do 100% wodoru. W Zak³adach
Azotowych w Kêdzierzynie produkcja wodoru pokrywa nie tylko w³asne zapotrzebowanie,
lecz wodór kierowany jest tak¿e do innych zak³adów przemys³owych.

3. Nowe perspektywy wykorzystania gazu koksowniczego

Od dawna podstawowymi produktami przemys³u koksowniczego s¹ koks, gaz koksow-
niczy oraz smo³a pogazowa. Z punktu widzenia zapotrzebowania gospodarczego i równo-
czeœnie aspektu ekonomicznego najwiêksz¹ wartoœæ rynkow¹ posiada koks, który jest
podstawowym reduktorem w przemyœle metalurgicznym. Natomiast gaz koksowniczy o znacz-
nej zawartoœci wodoru, metanu i tlenku wêgla by³ produktem niedocenionym, chocia¿
sk³adniki palne tj. H2, CH4 i CO sumarycznie stanowi¹ ponad 65% wszystkich produktów
gazowych. Z chwil¹ wycofania gazu koksowniczego z instalacji miejskich znaczenie tego
gazu znacznie zmala³o. Obecnie, jak podaj¹ dane literaturowe (Karcz i in. 2006), po³owê
iloœci surowego gazu koksowniczego zu¿ywa siê do ogrzewania w³asnych baterii koksow-
niczych, nastêpnie pewna czêœæ jest przekazywana innym zak³adom, a oko³o 20% poddaje
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siê utylizacji. Obecnie nadmiarowy gaz wykorzystuje siê do nagrzewania kot³ów energe-
tycznych oraz do napêdzania silników elektrycznych. W krajach, które cechuje nowoczesny
przemys³ przy koksowniach buduje siê elektrownie zasilane gazem koksowniczym, wy-
twarzaj¹ce pr¹d o mocy kilku tysiêcy kW. Do zasilania silników stosowany jest gaz o wy-
sokiej wartoœci opa³owej dochodz¹cej do 17,6 MJ/m3 (Karcz i in. 2006). Warunkiem
stosowania gazu koksowniczego jest dok³adne jego odsiarczenie i usuniêcie naftalenu.

Wartoœæ procentowego udzia³u wodoru w gazie koksowniczym stwarza przes³anki do
wyodrêbnienia go na skalê przemys³ow¹ (Tramer i in. 2005; Karcz, Tramer 2003). Takie
próby wyselekcjonowania wodoru przeprowadzone zosta³y trzema metodami: a) niskotem-
peraturowego rozfrakcjonowania, b) membranow¹ oraz c) metod¹ PSA. Porównanie efek-
tów zastosowania wymienionych metod wypad³o na korzyœæ metody adsorpcji zmiennociœ-
nieniowej (PSA).

Jak wiadomo, gaz koksowniczy znalaz³ równie¿ zastosowanie jako surowiec do pro-
dukcji paliw silnikowych otrzymywanych metod¹ Fischera-Tropscha. Stanowi on, w za-
stêpstwie koksu, doskona³y reduktor tlenków metali (Karcz i in. 2006). Inn¹ mo¿liwoœci¹
wykorzystania surowego gazu koksowniczego jest konwersja zawartych w nim wêglo-
wodorów. Proces ten mo¿e byæ prowadzony na z³o¿u gor¹cego koksu (1400�C) lub w reakcji
pó³spalania z u¿yciem katalizatora w temperaturze 800–1000�C. Dopracowanie metod
rozdzielania sk³adników gazowych spowoduje w przysz³oœci, ¿e gaz koksowniczy stanie siê
cennym surowcem paliwowym do uzyskiwania paliwa XXI wieku tj. wodoru. Nale¿y przy
tym podkreœliæ wagê metody PSA i badania, których celem jest okreœlanie w³aœciwoœci
adsorbentów stosowanych w tej metodzie.

4. Wodór w z³o¿ach wêgla kamiennego

Ju¿ w 1975 roku autorzy pracy (Street i in. 1975) zwrócili uwagê na wydzielanie siê
wodoru podczas rozdrabniania wêgla kamiennego przeznaczonego do spalania w elek-
trowniach. W owych czasach nie oznaczano iloœci wodoru wydzielaj¹cego siê w procesie
mielenia, ale zachowywano ostro¿noœæ, maj¹c na uwadze zagro¿enie wybuchem. Nie okreœ-
lono Ÿród³a powstaj¹cego wodoru, przypuszczano jednak, ¿e jest to wodór uprzednio
zaadsorbowany, który w procesie mielenia, pod wp³ywem podwy¿szonej temperatury, ulega
desorpcji. Dalsze obserwacje pozwoli³y stwierdziæ, ¿e wzrost temperatury ma wyraŸny
wp³yw na iloœæ wydzielaj¹cego siê wodoru. Pierwsze iloœci emitowanego wodoru by³y
zauwa¿alne ju¿ w temperaturze 90�C. Pocz¹wszy od temperatury 100�C iloœæ wydzielanego
wodoru wyraŸnie wzrasta³a. Opracowano teorie powstawania wodoru w z³o¿ach wêgla,
zak³adaj¹c reakcjê nagrzanego wêgla z wod¹, mianowicie: C + H2O � CO + H2.

Przyjmowano równie¿ mo¿liwoœæ rozk³adu wêglowodorów wystêpuj¹cych w wêglu
kamiennym, opisuj¹c ten proces reakcj¹: CnH2n+2 � CnH2n + H2. Wykazano obecnoœæ
wodoru w powietrzu kopalnianym, a w otamowanych (tj. zamkniêtych) obszarach kopalni
zawartoœæ wodoru w powietrzu kopalnianym dochodzi³a do 6, a nawet 10 procent.
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Zagadnieniem wodoru w z³o¿ach wêgla ¿ywo zainteresowali siê Samuel L. Grossman
i wspó³pracownicy (Grossman i in. 1993; Davidi i in. 1995; Grossman i in. 1994), którzy na
podstawie wielu doœwiadczeñ wykazali i¿ g³ównym Ÿród³em wodoru s¹ towarzysz¹ce
reakcjom utleniania wêgla zjawiska desorpcji wczeœniej zaadsorbowanego wodoru, jak
równie¿ reakcja: CO + H2O � CO2 + H2 z udzia³em katalizatora w temperaturze 80�C.
Istnieje równie¿ du¿e prawdopodobieñstwo powstawania wolnego wodoru na drodze elimi-
nacji tlenowych grup zawieraj¹cych wodór, które mog¹ siê przekszta³ciæ w aldehyd mrów-
kowy.

W Polsce prace prowadzone przez S.L. Grossmana rozwinê³a A. Marzec (Czajkowska,
Marzec 2001), która przeprowadzi³a badania wydzielania siê wodoru z polskich wêgli
kamiennych. Próbki wêgla ogrzewano w atmosferze azotu i tlenu w temperaturach 50 i 95�C.
Wêgiel ogrzewany w atmosferze azotu w temperaturze 50 i 95�C nie wydziela³ nawet
œladowych iloœci wodoru. Wydzielanie wodoru z wêgla ogrzewanego w atmosferze tlenu
stwierdzono tylko w przypadku ogrzania do temperatury 95�C. W pracy równie¿ wykazano
doœwiadczalnie, ¿e na powierzchni wêgli kamiennych powstaj¹ karboksytlenki, których
iloœæ zale¿na jest od stopnia metamorfizmu wêgla. Karboksytlenki w odpowiednich wa-
runkach fizykochemicznych mog¹ przekszta³caæ siê w aldehyd mrówkowy. Najbardziej
prawdopodobnym procesem tworzenia siê wodoru jest rozpad aldehydu mrówkowego pod
wp³ywem tlenu z powietrza (przy katalitycznym dzia³aniu wêgla pierwiastkowego), zgodnie
z reakcj¹: 2CH2O + O2 � 2CO2 + 2H2.

Analiza próbek gazów pobranych z polskich kopalñ nie wykazuje obecnoœci w nich
wodoru. Nawet zak³adaj¹c obecnoœæ œladowych iloœci wodoru w kopalniach wêgla ka-
miennego odzyskiwanie tego wodoru by³oby ca³kowicie nieop³acalne. W odwiertach wyko-
nanych w pok³adach wêgli wysokouwêglonych stwierdzono natomiast oko³o 50-procentowy
udzia³ metanu w analizowanym powietrzu. Wyodrêbnienie tego metanu metod¹ PSA mo¿e
byæ w pe³ni op³acalne. Metan nastêpnie móg³by pos³u¿yæ do uzyskania znacznych iloœci
wodoru.

Podsumowanie

Z zebranych informacji dotycz¹cych Ÿróde³ i metod pozyskiwania paliw, mog¹cych
zapewniæ w przysz³oœci bezpieczeñstwo energetyczne, du¿¹ wagê nale¿y przy³o¿yæ do
metod uzyskiwania paliwa przysz³oœci, jakim jest wodór. Istnieje szereg istotnych ogra-
niczeñ w mo¿liwoœci stosowania wodoru w pojazdach samochodowych, które wynikaj¹
z bardzo niskiej temperatury ciek³ego wodoru (Marzec 2007), jednak mo¿na ¿ywiæ nadziejê,
¿e w przysz³oœci zostan¹ opanowane. Nale¿y równie¿ doceniæ osi¹gniêcia w zakresie
in¿ynierii chemicznej, które spowodowa³y istotny postêp odnoœnie wyodrêbniania wodoru
oraz metanu i innych ni¿szych wêglowodorów z gazów poprodukcyjnych. Niezbêdne s¹
zatem wysi³ki w celu dalszego rozwiniêcia nowoczesnej in¿ynierii chemicznej z uwzglêd-
nieniem zagadnienia sit molekularnych. Nie bez znaczenia s¹ prace dotycz¹ce wykorzystania
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biomasy do produkcji paliw, a szczególnie metody fermentacyjne prowadz¹ce do uzyskania
paliwa alkoholowego. Odnotowaæ nale¿y znaczne osi¹gniêcia, zarówno w produkcji, jak
i zastosowaniach mikroporowatych adsorbentów wêglowych i nieorganicznych wykorzysty-
wanych do wyodrêbnienia i otrzymywania bardzo czystych paliw gazowych.

Autorzy tej pracy odnosz¹ wra¿enie, ¿e przez najbli¿sze 30–40 lat g³ównymi Ÿród³ami
energii bêd¹: wêgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny, a szczególnie zawarty w nim
metan. Równie¿ du¿e perspektywy zwi¹zane s¹ z energi¹ j¹drow¹ i energi¹ wód geoter-
malnych. Wa¿nym zagadnieniem jest wykorzystanie wodoru z elektrolizy wody, pod wa-
runkiem zastosowania w procesie nagrzanej wody z elektrowni j¹drowych. Bardzo obiecu-
j¹ce wyniki mo¿e równie¿ daæ wspó³praca energochemii z fizyk¹ j¹drow¹ odnoœnie pro-
dukcji wodoru w znacznych iloœciach (Taczanowski 2007).

Praca zosta³a wykonana w ramach badañ statutowych AGH nr 11.11.210.117.
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MIECZYS£AW ¯Y£A, KRYSTYNA KREINER

UTILIZATION OF ENERGY FROM THE COAL BEDS

K e y w o r d s

Gas fuel, hydrogen, methane, reforming, conversion processes, PSA method

A b s t r a c t

Hydrogen production during gasification of coal in oxygen and steam, as well as reforming process of methane
in steam was discussed. The attention was also paid to the method of recovery of valuable gas fuels (H2, CH4) from
gases obtained during refinery and coking plant processes. On the hand, hydrogen is present in coal beds in very
small amounts usually not detected by gas chromatography, while the concentration of methane in several coal beds
may be an interesting hydrogen source.
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