Aglomeracja paliw w kotłach z rusztem wibracyjnym

Praca doktorska
Mgr inż. Krzysztof Rosenberger

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

GLIWICE 2016

STRESZCZENIE
Regulacje prawne oraz strategia rozwoju energetyki odnawialnej spowodowały w ostatnich
latach wzrost zainteresowania kotłami rusztowymi jako obiektami w pełni zdolnymi do
spalania i współspalania biomasy. Duża elastyczność paliwowa sprawia, że kotły z rusztem
wibracyjnym doskonale się nadają jako obiekty energetyczne małych mocy dedykowanych
rozproszonej energetyce zawodowej, ciepłownictwu oraz w przemyśle. Zawartość w biomasie
pierwiastków alkalicznych obniżających temperaturę mięknięcia popiołu powoduje pewne
komplikacje eksploatacyjne ze względu na proces aglomeracji złoża. Kotły z rusztem
wibracyjnym, ze względu na charakterystykę swojej pracy, umożliwiają bezpieczne spalanie
paliw biomasy leśnej i zielnej. W pracy dokonano szczegółowej identyfikacji procesu
aglomeracji poprzez przeprowadzenie następujących badań:
• Przeprowadzenie analizy chemicznej paliw i popiołów z: węgla kamiennego, biomasy
leśnej, biomasy zielnej oraz odpadów z kurzych ferm a także przetworzonej biomasy jak
na przykład DDGS.
• Przeprowadzenie analizy termograwimetrycznej paliw wytypowanych do testów spalania.
• Wyznaczenie charakterystycznych temperatur topliwości popiołu.
• Wyznaczenie wartości określających tendencję popiołu do żużlowania.
• Badanie profilu temperatury złoża na ruszcie w czasie postoju i uruchomionych wibracji.
• Analiza fizykochemiczna powstałych spieków. Określenie zawartości tlenków w
aglomeratach.
• Wyznaczenie charakterystycznych temperatur topliwości żużli powstałych w czasie testów
spalania.
• Badanie rozkładu ziarnowego aglomeratów.
• Badanie za pomocą mikroskopu optycznego oraz elektronowego struktur
powierzchniowych wybranych aglomeratów. Przeprowadzenie analizy SEM/EDS
powstałych aglomeratów.
• Zastosowaniu nowatorskiej metody do badania podatności przemiałowej powstałych
aglomeratów w celu określenia ich trwałości. Wykorzystanie testu Hardgrove`a.
Otrzymane wyniki z powyższych badań pozwolą zmniejszyć zagrożenie powstania
aglomeracji złoża w trakcie spalania paliw biomasowych zwiększając tym samym
dyspozycyjność pracy kotła. Aspekt naukowy niniejszej pracy istotnie wpływa na rozeznanie
procesu spalania węgla i biomasy w kotłach z rusztem wibracyjnym, wpływu pierwiastków
alkalicznych na wielkość i trwałość powstałych aglomeratów. Praca ta prezentuje
charakterystykę pracy rusztu wibracyjnego w zależności od rodzaju stosowanego paliwa.
Przedstawiono również w jaki sposób zmienia się skład powstałego żużla w zależności od
zmiany warunków spalania. Po raz pierwszy zastosowano test podatności przemiałowej
Hardgrove`a do określenia trwałości powstałych aglomeratów. Rezultatem praktycznym
niniejszej pracy doktorskiej jest również stworzenie sekwencji badawczej dla
przeprowadzania testów spalania biomasy na ruszcie wibracyjnym. Istotą tej pracy jest
również budowa samego stanowiska badawczego kotła z rusztem wibracyjnym. Realizacja
tego przedsięwzięcia odbywa się we współpracy ośrodka naukowego jakim jest Instytut
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej i przedstawicielem przemysłu firmą
AMEC Foster Wheeler Energia Polska.

