
SPALANIE WĘGLA



Paleniska do spalania węgla

Podstawowe typy palenisk:
- rusztowe (z rusztem: stałym, ruchomym)

- fluidalne (ze złoŜem: pęcherzykowym, cyrkulującym),

- pyłowe.

Inne: 

- retortowe, 

- cyklonowe, 

- piece obrotowe.



Typy palenisk do spalanie węgla

WaŜniejsze sposoby 
organizacji spalania 

węgla: 
a) na ruszcie 
ruchomym,

b) w złoŜu stałym
c) w złoŜu 
fluidalnym, 

d) w płomieniu 
pyłowym



Rozdrobnienie węgla dla typowych palenisk 

Rusztowe z rusztem: 

• stałym: muł miał, drobny, groszek, orzech, gruby,

• ruchomym: groszek, orzech (10-30 mm),

Fluidalne ze złoŜem: 

• pęcherzykowe: <25 mm,

• cyrkulujące: 6 mm,

Pyłowe dla węgla:

• kamiennego: R90= 25-30%, R200<8%,

• brunatnego: R90= 48-55%, R200 = 25-32%, R1000<2-3%.



Proces spalania węgla:
- wydzielanie i spalanie części lotnych,
- spalanie pozostałości koksowej.



Spalanie pojedynczej cząstki 
węgla



Spalanie pojedynczej cząstki węgla

Etapy spalania cząstki węgla w płomieniu
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Proces spalania cząstki węgla
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Etapy spalania pojedynczej cząstki węgla

Czas indukcji zapłonu:

- nagrzewanie się cząstki (oddawanie wody),

- dalsze nagrzewanie (zapoczątkowanie pirolizy).

Proces spalania:

- wydzielanie i spalanie części lotnych,

- spalanie pozostałości koksowej.

Stosunek czasów spalania cz. lotnych i koksu: 1:10



Czas indukcji zapłonu pojedynczej cząstki 
węgla

Czas potrzebny na osiągnięcie temperatury zapłonu przez 
cząstkę nazywa się czasem indukcji zapłonu. Zalezy od 
następujących czynników:

- szybkości nagrzewania się cząstki zaleŜnej od masy 
cząstki i temperatury otoczenia,

- temperatury zapłonu węgla,

- udziału wody w weglu.

Znaczenie czasu indukcji zapłonu:

- stabilność płomienia pyłowego,

- oddalenie płomienia od wylotu palnika.



ZaleŜność czasu indukcji zapłonu τz i 
szybkości wydzielania części lotnych z 
cząstki węgla od średnicy i temperatury

τz,s



Skład części lotnych z węgla

Składnik

Węgiel brunatny 
Montana, %

Węgiel kamienny 
Pittsburgh, %

6,9 MPa He
1000 °C, 3–10 s

6,9 MPa He
850–1070 °C, 2–10 s

CO
CO2
H2O
CH4
C2H4
C2 H6
Ciekłe HC
Smoła
Karbonizat

9,0
10,6
12,9
2,5
0,6
0,2
–

3,0
59,9

2,5
1,7
9,5
3,2
0,5
0,9
0,7
12,0
62,4



Mechanizm wydzielania części lotnych z 
węgla

Koks

Części
lotne

Dyfuzyjny

płomień

Produkty
spalania

Ciepło

O2



Rozkład termiczny węgli koksujących



Dynamika wydzielania części lotnych z 
węgla



Struktura karbonizatu                
(pozostałości koksowej, koksu)

Mikroskopowe zdjęcie powierzchni węgla po odgazowaniu

Pory



SPALANIE POZOSTAŁOŚCI 
KOKSOWEJ



Czynniki decydujące o szybkości 
spalania węgla

a) chemiczne: kinetyka chemiczna reakcji
(temperatura, koncentracje reagentów)

b) fizyczne: transport utleniania do powierzchni 
węgla 



Mechanizm chemiczny spalania węgla

Reakcje sumaryczne podczas spalania karbonizatu:

C + O2 = CO2 – 393,5 kJ/mol (I)

C + 0,5O2 = CO – 110,5 kJ/mol (II)

C + CO2 = 2CO + 172,5 kJ/mol (III)

2CO + O2 = 2CO2 – 283,0 kJ/mole (IV)



Modelowy proces spalania pojedynczej, 
sferycznej cząstki karbonizatu

1. Rozpatruje się reagowanie tlenu molekularnego O2 z
sferyczną gładką cząstką karbonizatu ośrednicy d

2. Przyjmuje się w uproszczeniu,Ŝe reakcja chemiczna
przebiega wg. równania

C + O2 = CO2

3. Szybkość reakcji opisana jest wzorem Arrheniusa:

Wc = Ω Ys k,              g/(m2s)

Ys – stęŜenie tlenu na powierzchni, k – stała szybkości 
reakcji,  Ω – współczynnik stechiometrii.



Model procesu spalania cząstki węgla

Cząstka 
węgla

TlenTlen

Dwutlenek węgla

Modelowa reakcja:     C + O2 =  CO2

Szybkość reagowania:  Wc = Ω Ys k, g/(m2s)

Tu zachodzi 
reakcja



Profile koncentracji tlenu przy 
powierzchni cząstki koksu

Y Ys = O

Ys

Ys = 0

YO YO YO

r r r

a) b) c)

a) brak reagowania Ys = Yo,     strumień tlenu qY: ∼ zero

b) mała szybkość reagowania, strumień tlenu qY:              nieduŜy

c) duŜa szybkość reagowania Ys ≈ 0, strumień tlenu qY:    duŜy



Strumień tlenu do powierzchni cząstki

r

Y
Dq O

Y ∂
∂−= 2

W sferycznej geometrii moŜna znaleźć rozwiązanie analityczne i 
wyznaczyć strumień reagenta qY dąŜący do powierzchni cząstki:

( )sODY YYq −= 2α
αD = D·Sh/d współczynnik przekazywania masy, Sh – liczba Sherwooda

Dyfuzyjny

strumień utleniacza 



Warunek równowagi: strumień reagenta do 
powierzchni cząstki qy = szybkości  konsumpcji 

reagenta na powierzchni WY

Z porównania:

qY = WY

otrzymuje się wyraŜenie na wartość stęŜenia reagenta na 
powierzchni cząstki karbonizatu Ys:

( )sODY YYq −= 2α sY kYW =

Nie moŜna obecnie wyświetlić tego obrazu.

Ys = αDYO2 /(k + αD)



sumaryczna szybkość spalania Wc

Z definicji:

Wc = ΩkYs,

stąd otrzymuje się:

Nie moŜna obecnie wyświetlić tego obrazu.
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Wzór ten wyraŜa konkurencję między kinetyką chemiczną k i dyfuzją αD.

k = koexp(-E/RT)



Szybkość sumaryczna
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Obszary spalania cząstki karbonizatu

WC = ΩY0/(1/k + 1/αD)

Ω = 0,375 współczynnik stechiometryczny dla spalania do CO2.

k = k0 exp[–E/(RT)] – szybkość reakcji,

αD = (D/d)Sh – współczynnik przekazywania masy (Sh = CRenPrk )

Obszar kinetyczny (niska temperatura):

1/k >> 1/αD → WC = ΩYO k0 exp[–E/(RT)]

Obszar dyfuzyjny (wysoka temperatura):

1/k << 1/αD → WC = ΩYOαD



Obszary spalania pojedynczej cząstki 
karbonizatu

ReŜimy spalania cząstki pozostałości koksowej: 
a) kinetyczny, b) przejściowy, c) dyfuzyjny

Y Ys = O

Ys

Ys = 0

YO YO YO

r r r

a) b) c)



Rola innych reakcji w spalaniu  pojedynczej 
cząstki węgla

Rozkład stęŜeń produktów pierwotnych i wtórnych produktów 
utleniania koksu

O2

CO2

CO

2CO + O   2C2 → O2

C + CO   2C2 → O



Rola porowatości w spalaniu 
pojedynczej cząstki koksu

Obszary reagowania porowatej cząstki 
pozostałości koksowej z tlenem
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Wpływ temperatury na charakter spalania 
cząstki koksu

650 C 450 C

Wysoka temperatura Niska temperatura



Wpływ aerodynamiki spalania pojedynczej 
cząstki koksu



Łączny wpływ reakcji wtórnych i 
aerodynamiki w spalaniu cząstki koksu

Wpływ konwekcji i temperatury na rolę pierwotnych i wtórnych reakcji 
w spalaniu cząstki pozostałości koksowej



SPALANIE WĘGLA A PROCESY 
śUśLOWNIA



Substancja mineralna węgla

Substancja mineralna węgla:

- związana (z substancji węglotwórczej)

- wolna (glina, piasek i skała płonna).

NajwaŜniejsze cztery grupy minerałów w węglu to:

– glinokrzemiany – głównie kaolinit,

– tlenki – krzemionka SiO2 i hematyt Fe2O3,

– węglany – kalcyt CaCO3, syderyt FeCO3 i dolomit 
CaCO3MgCO3,

– związki siarki – piryt FeS2 i gips CaSO4 2H2O.



Przemiany substancji mineralnej węgla 

Substancja mineralna popiół

Spalanie

Przemiany substancji mineralnej podczas spalania:

- fizyczne (topnienie, parowanie, sublimacja i 
kondensacja),

- chemiczne (dehydratacja, rozkład węglanów i 
utlenianie siarczków).



Przemiany substancji mineralnej węgla 2



Odpady paleniskowe z kotłów pyłowych

Popioły lotne

śuŜle i szlaka



Proces ŜuŜlowania

śuŜlowanie to proces pokrywania ścian (rur) paleniska 
popiołem i ŜuŜlem powstającym w wyniku 
przekształcania substancji mineralnej węgla w procesie 
jego spalania. 

Rodzaje osadów na rurach parownika:

- sypkie,

- związane (spieczone).



Znaczenie procesu ŜuŜlowania

śuŜlowaniem najbardziej zagroŜone w kotle są 
powierzchnie ogrzewalne:

- parownika i przegrzewacza.

śuŜlowanie powoduje:

- zmniejsza zdolność przejmowania ciepła do 
czynnika w rurach parownika i przegrzewacza,

- zwiększa zagroŜenia korozyjne,

zwiększa wydatki na remont kotła.



Czynniki sprzyjające ŜuŜlowaniu

- składniki substancji mineralnej i niskiej 
temperaturze topnienia,

- wysoka temperatura spalania (w miarę wzrostu 
stopnia uwęglenia: 

torf →→→→w. brunatny →→→→w. kamienny →→→→ antracyt

następuje wzrost temperatury płomienia i zwiększenie 
skłonności do ŜuŜlowania,

- długi płomień,

- niewłaściwa aerodynamika paleniska (płomień 
pyłowy zbyt blisko ścian) .



Mechanizmy ŜuŜlowania

1. JeŜeli cząstka popiołu dociera do rury w stanie 
zestalonym, to na jej powierzchni tworzy się osad sypki. 

2. JeŜeli cząstka popiołu dociera do rury w stanie 
stopionym (plastycznym), to zaczyna się proces 
ŜuŜlowania. 

3. Bezpośredni kontakt płomienia pyłowego ze ścianą 
paleniska skutkuje zwykle ŜuŜlowaniem (palniki 
strumieniowe, palniki wirowe).

4. JeŜeli warstwa osadu sypkiego osiągnie znaczną 
grubość, to moŜe nadtapiać się od strony zewnętrznej 
zaczynając proces ŜuŜlowania.



Przykłady osadów kotłowych



Charakterystyczne temperatury ŜuŜlowania

ZagroŜenie ŜuŜlowaniem przy spalaniu danego węgla 
zaleŜy od charakterystyki topnienia popiołu lotnego 
określonej wartościami temperatur przemiany popiołu:

- mięknięcia: TA

- topnienia: TB

- płynięcia: TC



Topliwość popiołów

Nie moŜna przewidzieć o topliwości popiołów tylko na 
podstawie znajomości substancji mineralnej węgla, 
poniewaŜ w zaleŜności od warunków spalania 
otrzymuje się popiół o róŜnym składzie chemicznym i 
fazowym, a więc o róŜnej charakterystyce topliwości. 

Generalnie, związki Ŝelaza (siarczki, węglan, tlenki), wapń 
i magnez w węglu obniŜają temperaturę topnienia, 
natomiast tlenki krzemu i glinu podwyŜszają ją.



Topliwość popiołów

Zasadnicze znaczenie dla topliwości 
popiołów jest stosunek udziałów w 
popiele tlenków zasadowych i 
kwaśnych cm, lub zawartość 
tlenków zasadowych.
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Indeksy (wskaźniki) ŜuŜlowania

• uproszczony wskaźnik cm : R(b/a),

• wskaźnik skłonności do ŜuŜlowania: Rs,

• wskaźnik skłonności do zanieczyszczeń p.o.: Fu

• stosunek SR,

• stosunek Fe2O3/CaO,

• zawartość chlorków,



Graficzne przedstawienie związku między 
składem popiołu i skłonnością do 
ŜuŜlowania

Trójkąt Altmanna dla węgli 
brunatnych



ZaŜuŜlowana ściana kotła OP-650



SPALANIE W PŁOMIENIU 
PYŁOWYM



Płomienia pyłowy w za palnikiem 
szczelinowym w zimnym otoczeniu 



Płomień 
pyłowy w 
gorącym 
otoczeniu



Struktura turbulentnego płomienia 
pyłowego



Szybkość spalania cząstek węgla zaleŜnie od 
stopnia uwęglenia

w. brunatny antracyt



Części palne w popiele lotnym



Wpływ substancji mineralnej na udział 
części palnych w popiele lotnym
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Czynniki wpływające na 
niedopał:

- jakość przemiału węgla,

- reaktywność koksu,

- warunki spalania

Odmiany petrograficzne powodujące niedopał: inertynit, ksylity



PALNIKI i PALENISKA 
PYŁOWE



Dobór palenisk pyłowych 



Palniki wirowe

b
)

Liczba wiru S = 0,4-0,7             

Prędkość wypływu mieszanki: 20-22 m/s 
Prędkość wypływu powietrza: 26-30 m/s



PALNIK WIROWY (40-50 MWt)



TYLNIA CZĘŚĆ PALNIKA WIROWEGO
Skrzynia powietrzna – łopatki zawirowywacza powietrza

Łopatki 
zawirowujące

pyłoprzewód



PALNIKI WIROWE NA ŚCIANIE PRZEDNIEJ 
KOTŁA OP 650



STRUKTURA PŁOMIENIA PYŁOWEGO 
ZA PALNIKIEM WIROWYM



WPŁYW ZAWIROWANIA POWIETRZA NA STRUKTURĘ 

ZAWIROWANEGO PŁOMIENIA PYŁOWEGO



Palniki strumieniowe: na pył węgla 
kamiennego



Palniki strumieniowe: na pył węgla kamiennego



Palniki strumieniowe: na pył węgla kamiennego



Palniki 
strumieniowe: 
na pył węgla 
kamiennego
kocioł OP 430



Palniki strumieniowe: na pył węgla 
brunatnego

dysza powietrza chłodzącego ceramikę

dysza powietrza górnego

dysza pyłowa z powietrzem rdzeniowym

dysza powietrza pośredniego

dysza pyłowa z powietrzem rdzeniowym

dysza powietrza dolnego

dysza powietrza chłodzącego ceramikę



Palniki strumieniowe: prędkości 
czynników

Czynnik nośny pyłu węglowego: 

węgiel kamienny – powietrze,

węgiel brunatny - spaliny

Prędkości wypływu z dysz: (węgiel brunatny)

mieszanki pyłowej 11-13m/s,

powietrza górnego i dolnego 45–55 m/s,

powietrza pośredniego 45–55 m/s,

powietrza rdzeniowego i chłodzącego 20–25 m/s.



Palniki strumieniowe – węgiel brunatny

Liczba dysz pyłowych w palniku strumieniowym zaleŜnie od wentylacji

Wentylacja, m3/h
(strumień spalin)

Liczba dysz pyłowych

do 80 000
80 000–200 000
200 000–300 000
300 000–400 000
400 000–500 000

2
3
4
6
8

Współczynnik wentylacji: 1,6

(strumień spalin/strumień pyłu )



Spalanie w paleniskach tangencjalnych



Kanały w paleniskach tangencjalnych



Spalanie fluidalne



Spalanie w cyrkulującym złoŜu fluidalnych



Skład i temperatura złoŜa fluidalnego 

ZłoŜe fluidalne składa się z:

- materiału inertnego (piasek i popiół),

- sorbentu wapniowego ( i produktów odsiarczania),

- 2-6% węgla.

Temperatura złoŜa fluidalnego: - 800 – 900 oC

Optymalna temperatura ze względu na odsiarczanie: 
850 oC



Spalanie w złoŜu fluidalnym 
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Spalanie w laboratoryjnym palenisku 
fluidalnym 



Spalanie w 
kotłowym palenisku 

fluidalnym



Rozdrobnienie cząstek w paleniskach 
fluidalnych

Rozdrobnienie cząstek koksu w 
złoŜu fluidalnym następuje na 
skutek:

- wzrostu porowatości,

- zderzenia cząstek w 
złoŜu,

- ścierania się cząstek w 
złoŜu.



PALENISKA WĘGLOWE 
MAŁYCH MOCY



SPALANIE DOLNE I GÓRNE



Spalanie dolne

Spalanie dolne (przeciwprądowe) realizowane jest w:

• kominkach, 

• akumulacyjnych piecach ceramicznych, 

• piecach grzewczych stałopalnych, konwekcyjnych, 

• pieco-kuchniach, 

• kotłach komorowych z ręcznym, okresowym dozowaniem paliwa, 
pracujących w warunkach naturalnego ciągu instalacji kominowej, 

• kotłach komorowych z ręcznym, okresowym dozowaniem paliwa, 
z wymuszonym doprowadzeniem powietrza do strefy spalania, z i 
bez jego podziału na pierwotne i wtórne oraz z i bez wstępnego 
stadium odgazowania. 

Źródło: dr Krystyna Kubica



Spalanie dolne

Źródło: dr Krystyna Kubica

Spalanie dolne:  a) przeciwprądowe, b) krzyŜowoprądowe 



Spalanie górne
Spalanie górne (współprądowe) realizowane jest w kotłach:

•palnikowych, retortowych, z ciągłym, mechanicznym 
(regulowanym automatycznie) doprowadzaniem paliwa do palnika, 
retorty oraz z automatycznym, regulowanym doprowadzaniem 
powietrza do strefy spalania;

•palnikowych, z podajnikiem podsuwowym, z automatycznym 
regulowanym dozowaniem paliwa i powietrza, przystosowanych do 
kwalifikowanych sortymentów miałowych, zrębków, pelet;

•komorowych z ręcznym, okresowym załadunkiem paliwa 
drobnoziarnistego (miał, groszek), z wymuszonym doprowadzeniem 
powietrza do spalania wraz z jego podziałem na pierwotne i wtórne i 
rozpałem złoŜa w górnej jego warstwie;

•z rusztem mechanicznym. Źródło: dr Krystyna Kubica



Spalanie górne

Źródło: dr Krystyna Kubica

Spalanie górne - współprągdowe 



PALENISKA RETORTOWE



Palenisko retortowe do małych kotłów

Powietrze pierwotne

Powietrze wtórne



Spalanie węgla w palenisku retortowym



Kocioł z paleniskiem retortowym 



Emisje zanieczyszczeń z kotłów małej mocy



PALENISKA CYKLONOWE



Spalanie w palenisku cyklonowym



Kocioł z paleniskiem cyklonowym



Perspektywy spalania węgla w 
porównaniu do innych nośników energii


