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Spalanie w tlenie a emisja tlenków azotu
Stan wiedzy i perspektywy badawcze2)
Oxy-fuel combustion and NOx emission
State of knowledge and research perspectives
Rosnąca wrażliwość na efekty emisji zanieczyszczeń powoduje tworzenie nowych lub doskonalenie istniejących metod
konwersji energii. Energetyka oparta na spalaniu węgla odgrywa wciąż dominującą rolę w tym procesie mimo nieustannego
rozwoju tzw. alternatywnych źródeł energii. Większość konstruowanych lub planowanych obecnie elektrowni na świecie zasilana będzie węglem kamiennym [1], przyjęte zaś uregulowania
prawne w ramach Unii Europejskiej (Dyrektywa z 07.07.2010 [2])
nakazują radykalne obniżenie emisji tlenków azotu do 2016 roku,
co zintensyﬁkowało badania, których celem jest doskonalenie niskoemisyjnych metod konwersji energii.
Technologia spalania w tlenie, określana w literaturze zagranicznej jako oxy-fuel, oxy-combustion, posiada wiele zalet.
Do głównych zaliczyć można:
³
ac]YU UYXMOX^\KMT¤ -92 w spalinach, co pozwala na jego
łatwiejsze wychwytywanie,
³
WXSOT]dO SVYĿMS ^aY\d McMR ]S¤ ]ZKVSX MY Z\dcMdcXSK ]S¤ NY
obniżenia emisji szkodliwych gazów jak NOx czy SO2,
³
SX^OX]caXc \KNSKMcTXc ^\KX]ZY\^ MSOZ¨K dO adQV¤N_ XK ZYNwyższone koncentracje CO2 i H2O.
Zastosowanie tlenu i wychwytywanie dwutlenku węgla
powoduje wzrost wielkości potrzeb własnych układu energetycznego, co wpływa na zmniejszenie sprawności energetycznej procesu przetwarzania energii, aczkolwiek wskaźniki
ekonomiczne mogą być znacznie poprawione przy założeniu,
iż odseparowany w jednostce wytwarzającej tlen (Air Separation Unit, ASU) azot potraktowany będzie jako produkt uboczny, a nie odpadowy [3]. Ostatnio podkreśla się następujące
korzyści wynikające z zastosowania ciśnieniowego spalania
w tlenie [4]:
³
acŞ]d ]Z\KaXYĿø Z\dO^aK\dKXSK OXO\QSS a ZY\éaXKXS_
z procesem przeprowadzanym w warunkach ciśnienia atmosferycznego,
³
WYŞVSaYĿø LOdZYĿ\ONXSOQY acUY\dc]^KXSK ]ZKVSX a ^_\LSXSO
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³

TONXYMdO]Xc S ¨K^aSOT]dc NY Z\dOZ\YaKNdOXSK Z\YMO] _]_wania SO2 i NO (transformacja w kierunku NO2),
³
acŞ]d ]Z\KaXYĿø _]_aKXSK -92.
Zagadnienia dotyczące tworzenia i eliminacji tlenków azotu (NOx) są jednymi z najintensywniej badanych obszarów w ramach analiz dotyczących procesu oxy-spalania [1, 5]. Uważa się,
iż technologia ta pozwala na ograniczenie emisji NOx od ѿ do ½
w porównaniu ze spalaniem w powietrzu, co jest związane z doborem różnych scenariuszy metod usuwania tego zanieczyszczenia. Stosunkowo szeroki zakres proponowanych sprawności
eliminacji NOx związany jest z tym, iż procesy konwersji NOx
w warunkach spalania tlenowego nie są w pełni poznane. Obecnie prowadzi się intensywne prace badawcze w wielu ośrodkach
naukowych.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie stanu
obecnej wiedzy na temat tworzenia oraz metod usuwania NOx
w ramach technologii oxy-fuel. Dodatkowo zostaną zaprezentowane kierunki oraz możliwości dalszych badań, mających na
celu zwiększenie sprawności procesu usuwania tlenków azotu
z procesów spalania w tlenie.
W literaturze zagranicznej można wskazać na kilka obszernych publikacji przeglądowych [1, 5-6] dotyczących spalania tlenowego (również w aspekcie emisji tlenków azotu). Liczba pojawiających się publikacji świadczy o ogromnym zainteresowaniu
i dynamice rozwoju technologii oxy-fuel. Chociaż problematyka
emisji NOx była już wcześniej podejmowana [7-8], przedstawiony
artykuł uzupełnia niedobór tego typu pozycji w polskim piśmiennictwie. Szczególny nacisk położono na omówienie i porównanie
głównych czynników determinujących tworzenie i redukcję tlenków azotu w warunkach spalania w tlenie i powietrzu.

Emisja NOx w wyniku procesów
spalania w tlenie
W literaturze [1,5-6] podkreśla się znaczenie technologii
spalania w tlenie w celu obniżenia emisji NOx. Trzeba jednakże
zaznaczyć, iż obniżenie emisji oznacza niższe wartości wyrażone w mgNOx/MJ, czyli ilości zawartych NOx w spalinach (przeliczone na określoną zawartość tlenu, zwykle 6%) odniesione do
ilości energii chemicznej paliwa. Natomiast udziały (wyrażone
np. w ppmv) tlenków azotu w spalinach pochodzących z procesu
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oxy-fuel są zazwyczaj wyższe w porównaniu ze spalaniem
w powietrzu. W zależności od przyjętych warunków i zastosowania pierwotnych metod eliminacji NOx, udział tych gazów mieści
się w zakresie 200-5000 ppm [1,10]. Badania przeprowadzono
głównie na stanowiskach o skali laboratoryjnej (laminarne reaktory przepływowe (laminar ﬂow reactors), pionowe reaktory
strumieniowe (entrained-ﬂow reactors), palniki wirowe, reaktory
ﬂuidalne [1,11-12]), ale coraz częściej można znaleźć informacje dotyczące obiektów półtechnicznej, pilotowej skali [1,13-15].
Próbuje się również szacować emisje z planowanych w budowie
komercyjnych jednostek dużej skali [5].

Czynniki wpływające
na tworzenie i eliminację tlenków azotu
w procesie spalania w tlenie
Podczas spalania tlenki azotu mogą tworzyć się w wyniku [6]:
_^VOXSKXSK KdY^_ dKaK\^OQY a ZYaSO^\d_ L NŜ _^VOXSKMd_
_^VOXSKXSK KdY^_ dKaK\^OQY a ZKVSaSO KXQ N-fuel).
Wyróżnia się dwie podstawowe grupy mechanizmów tworzenia się tlenków azotu:
³
WOMRKXSdWc ^O\WSMdXO
³
WOMRKXSdWc Z¨YWSOXSYaO
Mechanizmy termiczne obejmują tzw. klasyczny mechanizm Zeldowicza wraz z jego uzupełnieniami, które uwypuklają
rolę podtlenku azotu (N2O) w tworzeniu termicznych NO [9-11].
Mechanizmy płomieniowe stanowią rozbudowane układy
reakcji. W literaturze można znaleźć kilka propozycji mechanizmów płomieniowych (reakcje homogeniczne), w których akcentuje się dominującą rolę poszczególnej reakcji lub pewnej grupy
reakcji. Przykłady mechanizmów płomieniowych to: mechanizm
Fenimorego (tzw. szybki, ang. prompt) [7], mechanizm NNH
[13], mechanizm z udziałem N2O [8], uproszczony mechanizm
z udziałem NCN [9] i inne. Tlenki azotu mogą powstawać na
różnych etapach procesu spalania (np. podczas odgazowania
w przypadku spalania węgla kamiennego).
Należy zaznaczyć, iż przedstawione pojęcia (źródła azotu
oraz mechanizmy: termiczny i płomieniowy) nie są równoważne, jak to niekiedy jest niewłaściwie interpretowane. Pierwsze
dwa terminy wskazują na pochodzenie azotu wprowadzanego
do komory reakcyjnej, drugie opisują mechanizmy tworzenia
NO. Przykładowo, podczas spalania czystego metanu w powietrzu tlenki azotu tworzone są w wyniku oddziaływania dwóch
wymienionych mechanizmów: termicznego i płomieniowego,
chociaż azot jest jedynie doprowadzany z powietrzem. Natomiast podczas spalania węgla kamiennego, w którym występuje azot zawarty w paliwie, tlenki azotu tworzą się zarówno
wg mechanizmu termicznego i płomieniowego. Równocześnie
można stwierdzić, iż wydzielają się tzw. paliwowe tlenki azotu
oraz te, które powstały w wyniku utleniania z azotem zawartym
w powietrzu.
Atmosfery spalinowe tworzące się podczas spalania paliw
w tlenie znacząco różnią się od tych, które obserwuje się w przypadku spalania w powietrzu. Zasadniczą różnicą są wysokie
koncentracje CO2 oraz H2O przy blisko zerowej zawartości azotu cząsteczkowego. Różnice te powodują zmianę ilości tworzonych NOx przy zbliżonych warunkach cieplno-przepływowych.
Obecnie prowadzi się intensywne badania nad szczegółowym

poznaniem mechanizmów tworzenia się NOx w procesie spalania
tlenowego wraz z weryﬁkacją stałych kinetycznych charakterystycznych reakcji [16-18].
Oddziaływanie elementarnych mechanizmów tworzenia
NOx jest uzależnione od panujących warunków. Możliwe jest
przyjęcie różnych kryteriów podziału czynników determinujących tworzenie i eliminację NOx. W niniejszym artykule zdecydowano się na wyszczególnienie czynników procesowych, które przedstawiono schematycznie na rysunku 1. Przy niektórych
parametrach zaznaczono schematycznie oddziaływanie na
emisję NOx, które zostanie szczegółowo omówione w dalszej
części artykułu. Strzałki na zewnętrznych stronach pola danego
czynnika oznaczają tendencję emisji NOx przy wzroście wartości tego czynnika.

³
³

lipiec

2011

Rys. 1. Wpływ głównych parametrów na tworzenie i redukcję
tlenków azotu podczas spalania tlenowego

Rodzaj utleniacza
Zamiana rodzaju utleniacza z powietrza na mieszankę
CO2/O2 jest istotą procesu oxy-fuel, aczkolwiek dopuszcza się
w pewnych sytuacjach zastosowanie powietrza w instalacjach
projektowanych na spalanie w tlenie. W literaturze zaproponowano koncepcję „elastycznego spalania” (Flexi-Burn) [28-29]
polegającą na płynnym przejściu ze spalania w powietrzu na
spalanie tlenowe (i odwrotnie) w czasie rzeczywistym. Metoda
Flexi-Burn pozwala na uniknięcie postojów pracy w przypadku
unieruchomienia pracy jednostki dostarczającej tlen (Air Separation Unit, ASU) lub konserwacji bądź awarii instalacji sekwestracji CO2. Dlatego też porównanie emisji NOx z procesów spalania
w tlenie i powietrzu ma duże znaczenie.
Temperatura
Wpływ temperatury na redukcję i tworzenie NO podczas
oxy-spalania nie jest jednoznaczny. W pewnych warunkach
wzrost temperatury powoduje zwiększenie szybkości utleniania azotu zawartego w paliwie (względnie karbonizacie)
(N-fuel, N-char), co pociąga za sobą wzrost emisji NOx. Istnieje jednak pewien zakres warunków, w których podwyższenie temperatury może prowadzić do intensyﬁkacji destrukcji
NO. W literaturze [5, 9] podkreśla się rolę odwróconego mechanizmu Zeldowicza (reakcje (1)-(3)), który opisuje powstawanie tzw. termicznych tlenków azotu. Należy zaznaczyć, iż
obecnie postulowane jest kryterium, wg którego dana reakcja
może być zaklasyﬁkowana do mechanizmu termicznego, jeżeli
przebiega w układzie „azot + tlen + ciepło”. Reakcja (3), choć
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zaproponowana pierwotnie przez Zeldowicza, nie odpowiada
temu kryterium [6]. O szybkości tworzenia się NO decyduje
najwolniejsza reakcja (1):

N22ļ121
N + O2ļ122
12+ļ12+

(1)
(2)
(3)

W pewnych warunkach szybkość procesu utleniania azotu
zawartego w paliwie przechodzi z obszaru kinetycznego w dyfuzyjny. Oznacza to, iż o całkowitej szybkości procesu nie decydują reakcje powierzchniowe, ale szybkość wnikania tlenu. W przeciwieństwie do tego przypadku, szybkość redukcji NO na powierzchni
karbonizatu, której ogólne równanie można zapisać jako:

12&ĺ12 + CO

Rys. 2. Model konwersji azotu w warunkach spalania węgla w tlenie
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(4)

nie jest uzależniona od wnikania tlenu do zewnętrznej powierzchni cząstki paliwa. Zatem w pewnych warunkach szybkość redukcji NO wg reakcji (4) będzie intensywniej wzrastać wraz z temperaturą niż szybkość utleniania azotu zawartego w paliwie.
W rezultacie, ustalająca się ilość tlenków azotu powstających
w procesie spalania zmniejszy się, co schematycznie przedstawiono na rysunku 3.

Szybkość tworzenia i eliminacji NO, mol/s

W warunkach spalania w powietrzu podwyższenie temperatury powoduje wzrost szybkości tworzenia NO. W warunkach
spalania tlenowego, przy zachowaniu wysokiej czystości tlenu
(brak azotu), skutecznej eliminacji wnikania powietrza do komory
spalania oraz odpowiednio długiego czasu przebywania reagentów w wysokotemperaturowej streﬁe reakcji, może wystąpić redukcja NO ze względu na specyﬁczny charakter warunków równowagowych (niskie stężenie azotu cząsteczkowego w streﬁe reakcji). Stężenie równowagowe NO wzrasta wraz z temperaturą,
dlatego jej podwyższenie sprzyja redukcji NO przy założonych
warunkach. Reakcje Zeldowicza przebiegają w tym przypadku
w kierunku z prawej do lewej strony równania. Przedstawiony
mechanizm może przyczynić się do intensyﬁkacji redukcji NO,
jednakże w warunkach rzeczywistych kluczową rolę odgrywa raczej znaczenie ograniczenia termicznego tworzenia NO niż jego
redukcję w odwróconych reakcjach Zeldowicza.
Uprzywilejowane warunki równowagowe nie dają gwarancji
pełnego wykorzystania zjawiska z powodu ograniczonej szybkości reakcji i stosunkowo krótkiego czasu przebywania reagentów w wysokotemperaturowej streﬁe reakcji. W tych warunkach
nie dochodzi jednakże do tworzenia się NO w wyniku utleniania
azotu zawartego w powietrzu, co jest niewątpliwą zaletą procesu
spalania w tlenie. Szacuje się, iż podczas spalania węgla w powietrzu udział mechanizmu termicznego w całościowy wkład
emisji tlenków azotu wynosi do 20% [1, 10].
Istnieje możliwość intensyﬁkacji redukcji NO na powierzchni karbonizatu przy wzroście temperatury. Ustalająca
się wartość netto tlenków azotu powstających z konwersji azotu
zawartego w paliwie jest uwarunkowana dwoma przeciwstawnymi tendencjami [1]: utleniania N-paliwowego oraz redukcji NO na powierzchni karbonizatu. Szybkości obu procesów
wzrastają wraz z temperaturą, jednakże szybkość utleniania
N-paliwowego uzależniona jest również od transportu tlenu
z atmosfery otaczającej cząstkę paliwa do jej powierzchni poprzez zewnętrzną warstewkę przyścienną, co schematycznie
przedstawiono na rysunku 2.

Temperatura

Rys. 3. Wpływ temperatury oraz procesów cząstkowych
zachodzących na powierzchni karbonizatu na ogólną szybkość
tworzenia się NO podczas spalania węgla w tlenie

Przedstawiony scenariusz redukcji tlenku azotu został potwierdzony eksperymentalnie [11]. W cytowanych badaniach szybkość konwersji N-paliwowego do NO wzrastała wraz z temperaturą, aż do momentu, w którym proces zaczął być kontrolowany
dyfuzją tlenu przez warstewkę przyścienną, otaczającą cząstkę paliwa. Dalszy wzrost temperatury powodował obniżenie szybkości
utleniania N-paliwowego do NO. Dodatkowo, Lin i inni [12] zaobserwowali, iż wzrost ciśnienia spowodował znaczną intensyﬁkację
redukcji NO na powierzchni karbonizatu przy jednoczesnym „przejściu procesu” do obszaru dyfuzyjnego. Grupa badaczy wykorzystała mieszanki tlenu o udziałach 5-21% w azocie; zakresy temperatury i ciśnienia wynosiły odpowiednio 700-900°C i 0,1-1,6 MPa.
Podwyższenie temperatury oraz zastosowanie cząstek
paliwa o większych rozmiarach spowodowało omawiane wyżej
przejście procesu spalania z obszaru kinetycznego do dyfuzyjnego, natomiast wzrost ciśnienia przyczynił się do wydłużenia czasu przebywania tlenków azotu w obrębie cząstki paliwa i w konsekwencji wyższą redukcję NOx w reakcjach na powierzchni
karbonizatu. Mechanizm przedstawionego procesu (rys. 2 i 3)
określono na podstawie rozważań teoretycznych dla oxy-spalania; należy potwierdzić go poprzez obliczenia modelowe i badania eksperymentalne. Technologią, w której redukcja NO na
powierzchni karbonizatu może odgrywać znaczącą rolę jest spalanie z wykorzystaniem warstwy ﬂuidalnej.
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Nadmiar tlenu (Ȝ)
Liczba nadmiaru utleniacza do spalania Ȝ wpływa znacząco
na tworzenie i redukcję NO. W procesie spalania w powietrzu
wykorzystuje się często dokładną kontrolę liczby Ȝ, jako metodę
samą w sobie pomocną dla obniżenia emisji NOx. Dysponując
odpowiednim układem regulacji zaworów, pozwalających na dokładną nastawę strumieni substratów, można uzyskać obniżenie
emisji NOx bez praktycznie żadnej dodatkowej ingerencji w infrastrukturę układu spalania. Na podstawie analizy wyników badań
płomieni pochodzących ze spalania gazu ziemnego Tomeczek
[13] zaproponował równanie pozwalające ocenić wpływ nadmiaru powietrzaȜ na emisję tlenków azotu.

(

NOx(Ȝ)

= exp

NOx max

– K (Ȝ – Ȝmax)2
Ȝ

)

(5)

CO2 = 20%obj. oraz O2 = 80%obj. W tych warunkach, dla Ȝ≈0,5
i Ȝ≈1,3 udziały NOx wynosiły odpowiednio około 1000 ppm oraz
około 5000 ppm. Wpływ Ȝ na emisję NOx badano zarówno dla
paliw stałych (węgli) [10, 32-33], jak i gazowych (metan) [15-16].
Udziały O2 i CO2 w mieszance utleniającej
Obecność CO2 oddziałuje na tworzenie i redukcję tlenków
azotu. Stosunek CO2/O2 nie jest tożsamy z wartością liczby nadmiaru tlenu Ȝ, choć parametry te mogą wzajemnie na siebie oddziaływać. Udziały O2 i CO2 traktowane są także w badaniach
jako parametry pozwalające zamodelować stopień recyrkulacji
spalin w rzeczywistych warunkach spalania tlenowego.
Badania eksperymentalne wykazały, iż spalanie w atmosferach bogatych w CO2 prowadzi do znacznego podwyższenia
koncentracji CO w spalinach, mimo występowania współczynnika nadmiaru tlenu Ȝ>1. Tłumaczy się to [1, 17-18] występowaniem reakcji Boudouarda:

Liczba K jest zależna od panujących warunków: K = 6 dla
Ȝ< Ȝmax, K = 0,5 lub 0,8 dla Ȝ> Ȝmax. Wartości Ȝmax , przy których obserwuje się najwyższą emisję NOxmax, są funkcją temperatury podgrzewania powietrza do spalania. Przy zastosowaniu powietrza
bez podgrzania Ȝmax≈1,1, przy podgrzaniu powietrza do 1000°C
Ȝmax≈1,3. Porównanie stosunku NOx(Ȝ)/NOxmax dla dwóch temperatur przedstawiono na rysunku 4. Jak wynika z przedstawionych
obliczeń na rysunku 4, dokładna kontrola liczby Ȝ do poziomu 1,05
pozwala na ograniczenie emisji NOx do 30% w stosunku do maksymalnych wartości obserwowanych dla danych warunków.

CO2& V ļ&2

(6)

reakcji z udziałem rodnika wodorowego [5, 35]

CO2+ļ&22+

(7)

oraz dysocjacji CO2 w warunkach jego wysokiego ciśnienia
cząstkowego i wysokiej temperatury wg silnie endotermicznej
reakcji (8)[1, 36]

CO2ļ&222

(8)

1.2
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Rys. 4. Wpływ nadmiaru powietrza do spalania Ȝ na emisję
tlenków azotu podczas spalania gazu ziemnego. Obliczenia
przeprowadzono z wykorzystaniem równania (5)[13] dla dwóch
temperatur powietrza do spalania T = 25°C (Ȝmax≈1.1) --Ɣ-oraz T = 1000°C (Ȝmax≈1.3) —Ÿ—

Nadmiar utleniacza (kontrola Ȝ) odgrywa także kluczową
rolę w technologiach stopniowania powietrza i paliwa stosowanych w celu obniżenia emisji NOx (reburning, dysze OFA, palniki
niskoemisyjne i inne).
W warunkach spalania tlenowego zaobserwowano liniowy wzrost emisji i koncentracji NO w zakresie Ȝ 0,9-1,4 [1,14].
Dodatkowo, charakter tych zależności był uwarunkowany temperaturą oraz udziałem CO2 i O2 w utleniaczu. Największe różnice w udziałach NOx mierzonych na wylocie pionowego reaktora strumieniowego (entrained-ﬂow reactor), zasilanego pyłem
węglowym obserwowano przy temperaturze 1300°C i udziałach
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Efektem opisanych reakcji było zaobserwowanie przez
Glarborga i Bentzena [19] znacznie podwyższonych udziałów
CO podczas spalania metanu w warunkach wysokich koncentracji CO2 mimo utrzymania nadmiaru tlenu powyżej jedności
(uboga mieszanka).
Zwiększony udział tlenku węgla sprzyja redukcji NOx, jednakże
w reakcji (7) powstające rodniki OH mogą zintensyﬁkować powstawanie NO [5, 24]. O tym, które reakcje (redukcyjne bądź sprzyjające
tworzeniu się NO) dominują, decydują warunki panujące w streﬁe
reakcyjnej. Hu i inni [14] zaobserwowali pewne ekstremum emisji
NOx w zależności od udziału CO2. Najwyższe emisje obserwowano
(przy zachowaniu innych warunków na zbliżonym poziomie) przy
50-procentowym udziale CO2 w utleniaczu. Charakter tych zależności jest również uwarunkowany wartością Ȝ. Mendiara i Glarborg
[15-16] podali, iż obecność CO2 sprzyja tworzeniu się NO podczas
odgazowania w warunkach bogatej mieszanki (podstechiometrycznej), natomiast podczas spalania z nadmiarem tlenu CO2 osłabiało
tworzenie się NO. Eksperymenty wykonano w laminarnym reaktorze przepływowym. Spalanym paliwem był metan domieszkowany
gazami NH3 lub NO. Celem domieszkowania było modelowanie warunków panujących podczas odgazowania.
Wnikanie fałszywego azotu
Obecność azotu w atmosferze spalin wpływa niekorzystnie na emisję NOx ze względu na możliwość powstawania tlenków azotu na skutek utleniania N2. Ilość azotu obecnego w komorze spalania jest uwarunkowana głównie czystością tlenu,
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produkowanego w jednostce separacji powietrza (ASU) oraz
wnikaniem fałszywego powietrza do komory spalania. Seepana
i Jayanti [20] wykazali poprzez obliczenia modelowe, iż „zanieczyszczenie” mieszanki palnej azotem powoduje nieproporcjonalny wzrost udziału NO w spalinach. Największe przyrosty powstających NO obserwowano w zakresie 0-10% wag. N2. Obliczenia
numeryczne wykonano dla warunków podwyższonego ciśnienia
(1-30 atm) i spalania metanu. Wpływ „zanieczyszczenia” tlenu
azotem na emisję NOx badano także podczas spalania węgla
kamiennego. Udział azotu w „znaczonym” tym gazem utleniaczu
wynosił 10%obj. Różnice pomiędzy emisjami podczas spalania
w czystym i „zanieczyszczonym” tlenie wynosiły 5-20% [1].

Zaobserwowano, iż wzrost ciśnienia całkowitego, panującego w reaktorze nie powoduje znaczących zmian szybkości
tworzenia NO, ale intensyﬁkuje redukcję tego gazu na powierzchni karbonizatu [25-26]. Szybkość redukcji NO (równanie (4)) jest
liniową funkcją ciśnienia, której postać przedstawia równanie (9).

dnNO
dt

(9)

= – kNO nC ȘNO pNO

kNO= (Pa·s)-1 to stała szybkości, zależna od temperatury i niezależna od ciśnienia,

nC – liczba moli węgla zawartych w próbce,
ȘNO – efektywny współczynnik wyrażony jako ułamek objętości
próbki, która bierze udział w reakcji,

Rodzaj paliwa

pNO – parcjalne ciśnienie NO w reaktorze.
Parametrami paliwa, które szczególnie mogą wpłynąć na
ilość tworzących się tlenków azotu są jego rodzaj (np. węgle, biomasa), zawartość azotu oraz zawartość części lotnych. Wpływ
właściwości paliwa na konwersję NOx w warunkach oxy-spalania nie został jak dotąd dostatecznie poznany. W szczególności dotyczy to paliw stałych. Przeprowadzone badania wskazują
na występowanie pewnych rozbieżności otrzymanych wyników.
Powodem tych niejasności jest podwyższona wrażliwość reakcji
tworzenia NOx na zmiany temperatury podczas spalania karbonizatu w atmosferach charakterystycznych dla spalania tlenowego. Temperatura panująca na powierzchni karbonizatu jest dość
silnie uzależniona od składu atmosfery gazowej (w szczególności udziału tlenu), co znacznie utrudnia analizy. Przypuszcza się,
iż parametrem paliwa, który bezpośrednio wpływa na zwiększenie emisji NOx jest wzrost reakcyjności karbonizatu [1]. Stąd też
prowadzi się badania porównawcze tej cechy w atmosferach
N2/O2 oraz CO2/O2 [21].
Oddziaływanie rodzaju paliwa na emisję NOx badano w różnych aspektach, w powiązaniu z innymi parametrami, jak przykładowo recyrkulacja spalin [22-23] czy nadmiar tlenu do spalania [24]. Dane literaturowe [10] wskazują ponadto, iż współspalanie węgli z biomasą (trociny) prowadziło do obniżenia emisji
tlenków azotu w procesie spalania tlenowego.
Ciśnienie
Wpływ ciśnienia na tworzenie i redukcję NOx w warunkach
oxy-spalania nie jest w pełni rozpoznany. Zazwyczaj badania
przeprowadzano w modelowych atmosferach gazowych, charakterystycznych dla spalania w powietrzu. Jedynie Seepana
i Jayanti [20] przeprowadzili obliczenia modelowe, których celem było określenie wpływu ciśnienia na emisję NO, stabilność
płomienia, temperaturę oraz koncentracje pozostałych produktów spalania metanu w atmosferze typowej dla procesu oxy-fuel
(20 lub 23,3 %wag. O2 w CO2 „zanieczyszczonym” azotem N2
o udziale 1 %wag.).
Wyniki obliczeń wskazują, iż w pewnych, uprzywilejowanych warunkach, podwyższenie ciśnienia spowodowało ponad
dwukrotne obniżenie koncentracji NO. Dodatkowo wzrost ciśnienia wskazywał na polepszenie stabilności płomienia w warunkach obniżonych koncentracji tlenu w mieszance palnej. Badacze, przeprowadzając dyskusję literaturową, wskazali na niedobór publikacji obejmujących tworzenie i destrukcję tlenków azotu
w warunkach ciśnieniowego spalania w tlenie.
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Ponieważ badania zostały przeprowadzone w atmosferze
modelowej 100 ppm NO/He nie jest do końca jasne, jaki wpływ
na przebieg reakcji (4) będą miały gazy obecne w atmosferach
spalin pochodzących z procesu spalania tlenowego. Uwaga ta
dotyczy w szczególności CO2, mającego duży wpływ na powstawanie CO w atmosferze reakcyjnej, które z kolei determinuje
szybkość redukcji NO, jak wynika z analizy równania (4). Dodatkowo zaobserwowano, iż wzrost ciśnienia powoduje zwiększenie
udziału N2O powstających podczas spalania [27].
Aho i inni [28] badali wpływ ciśnienia na tworzenie się tlenków azotu (NO, NO2, N2O) podczas spalania węgla w mieszankach
tlenu i azotu o różnych udziałach objętościowych. Eksperymenty
były przeprowadzone w reaktorze przepływowym, w warunkach
temperatury 800-1300°C i ciśnieniu 1-20 barów. W konkluzji badacze stwierdzili, iż wzrost ciśnienia wpłynął na ilości tworzących się
tlenków azotu. Zaobserwowano obniżenie koncentracji NO i N2O
oraz jej wzrost w odniesieniu do NO2. Podwyższenie temperatury
spowodowało obniżenie emisji ostatniego z wymienionych tlenków.
Przeprowadzona analiza porównawcza wyników eksperymentalnych i obliczeń modelowych wykazała duże rozbieżności,
co skłoniło do prowadzenia dalszych badań. Wspomniani badacze stwierdzili, iż zastosowanie ciśnieniowego procesu spalania
przyczyni się do obniżenia emisji tlenków azotu, przy założeniu,
że proces będzie prowadzony przy niewielkim nadmiarze tlenu
potrzebnego do całkowitego i zupełnego spalania, a także przy
ograniczeniu termicznego tworzenia się NO. Ostatnia uwaga
może być łatwo spełniona przy zastosowaniu procesu spalania
tlenowego. Lu [29] badał emisję tlenków azotu w ciśnieniowym
reaktorze ﬂuidalnym, w którym utleniaczem było powietrze. Eksperymenty zostały przeprowadzone dla dziesięciu rodzajów paliw (węgli, torfów oraz koksu) w temperaturze 850°C i ciśnieniu
do 11 barów. Wzrost ciśnienia spowodował obniżenie emisji NO
przy jednoczesnym wzroście NO2. Hämäläinen i Aho [30] zaobserwowali znaczące podwyższenie koncentracji N2O oraz NO2
podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu.

Metody usuwania NOx
z procesów spalania tlenowego
Metody eliminacji tlenków azotu stosowane w przypadku
spalania w powietrzu mogą być z powodzeniem wykorzystane
w technologii spalania tlenowego. Dotyczy to zarówno pierwotnych jak i wtórnych metod usuwania NOx. Normann i inni [17]
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Tabela 1
Porównanie metod usuwania NOx planowanych w procesie spalania tlenowego [17]
Metoda

Zalety

Wady

Skuteczność

Metody pierwotne
Stopniowanie paliwa (reburning)

opanowana technologia

zużycie dodatkowego paliwa, korozja
wysokotemperaturowa

60%a

Stopniowanie utleniacza (staging)

opanowana technologia

obniżenie sprawności spalania, korozja
wysokotemperaturowa

40%a

Palniki niskoemisyjne

opanowana technologia

obniżenie sprawności spalania, korozja
wysokotemperaturowa

60%a

Recyrkulacja spalin

zawarta w technologii spalania tlenowego

Redukcja wysokotemperaturowa

podwyższenie sprawności spalania,
uzyskanie zwartej i małej komory spalania

65%b
topienie popiołu, konieczność niskiego udziału N2,
korozja niskotemperaturowa

90%c

Metody wtórne
Selektywna redukcja katalityczna
(SCR)

opanowana technologia

konieczność zastosowania katalizatora i amoniaku
(wycieki), dodatkowa instalacja

95%a

Selektywna redukcja niekatalityczna

opanowana technologia

Konieczność zastosowania amoniaku i jego wycieki

50%a

Absorpcja

równoczesne usuwanie SOx, umiejscowione
w części wysokociśnieniowej

dodatkowa instalacja, odpady (słaby kwas azotowy)

90%c

Współ-składowanie

zawarte w technologii spalania tlenowego

zanieczyszczenie CO2 poprzez NO2

95%c

Destylacja

równoczesne usuwanie SOx, umiejscowione
w części wysokociśnieniowej

zużycie energii, dodatkowa instalacja, odpady (ciekły NOx)

95%c

a
b
c

oparte na eksperymentach przeprowadzanych dla spalania w powietrzu
oparte na eksperymentach przeprowadzanych w warunkach spalania w tlenie
oparte na modelowaniu procesu spalania w tlenie

przeprowadzili analizę porównawczą tych metod, którą przedstawiono w tabeli 1. Zarówno szansą jak i zagrożeniem jest występowanie podwyższonej temperatury podczas spalania tlenowego w porównaniu ze spalaniem w powietrzu. Z jednej strony
zauważalne są korzyści wynikające z zwiększenia szybkości
usuwania NO, z drugiej strony są problemy technologiczne pojawiające się wraz z podwyższeniem temperatury, jak żużlowanie
czy korozja elementów umiejscowionych w komorze spalania.
Powszechnie [31] uważa się, iż wzrost ciśnienia sprzyja
zwiększeniu szybkości konwersji NO do NO2, dlatego w literaturze [17, 32] uwypukla się możliwość absorpcyjnego usuwania
jednocześnie NO2 i SO2 w ciśnieniowym procesie oxy-fuel. Niestety, równoczesny wzrost temperatury powoduje przesunięcie
warunków równowagowych w kierunku niższych udziałów NO2.
Innymi słowy, wzrost temperatury może spowodować ograniczenie ilości NO2, które można otrzymać w wyniku reakcji pomiędzy NO i O2 w danych warunkach. Może być to częściowo
skompensowane poprzez wychłodzenie spalin przy zachowaniu
podwyższonego ciśnienia. Przedstawiony problem stawia pewne ograniczenia w zastosowaniu absorpcyjnej metody usuwania
NOx (utleniania NO do NO2 i transformację w kierunku HNO3), ale
jej nie wyklucza.

Aktualne problemy badawcze
Doskonalenie metody spalania w tlenie obejmuje szereg
aspektów badawczych (w tym dotyczących zagadnienia NOx),
które podejmowane są przez różne ośrodki naukowe na świecie.
Zestawienie głównych jednostek zagranicznych oraz stanowisk
eksperymentalnych, jakimi dysponują można znaleźć w publikacji Toftegaard i innych [1].
Demonstracja procesu spalania tlenowego w warunkach
ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia podwyższonego jest jednym z elementów programu badawczego realizowanego przez
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Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, członka konsorcjum jednostek naukowych, badawczych i przemysłowych, stworzonego
w celu realizacji Projektu Strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii spalania
tlenowego dla kotłów pyłowych i ﬂuidalnych zintegrowanych
z wychwytem CO2 “ [33]. Wybrane zadania badawcze podejmowane przez konsorcjum wraz z wyszczególnieniem jej członków
przedstawia tabela 2.
Zagadnienia, które zostały podjęte można zaklasyﬁkować
do dwóch głównych grup, które obejmują następujące cele:
³
daS¤U]dOXSO ]Z\KaXYĿMS UYXaO\]TS OXO\QSS a Z\YMO]SO ]ZKVKnia tlenowego,
³
dWXSOT]dOXSO OWS]TS ]dUYNVSacMR ]_L]^KXMTS NY WYŞVSaSO XKTniższego poziomu.
W ramach pierwszej grupy zostają podjęte badania zarówno eksperymentalne (na stanowiskach o skali laboratoryjnej i pilotowej) jak i modelowe (modelowanie matematyczne,
obliczenia numeryczne, analizy systemowe), dotyczące ściśle
spalania w tlenie jak i procesów pomocniczych (produkcja tlenu, sekwestracja CO2 i inne), które pozwolą na udoskonalenie
technologii oxy-fuel. Szczególny nacisk zostanie położony na
wysokociśnieniowe spalanie w warunkach cyrkulującej warstwy
ﬂuidalnej.
W ramach drugiej grupy przeprowadza się analizę emisji
głównych zanieczyszczeń (SO2, NOx, CO2 i innych) wraz z doskonaleniem metod ich eliminacji. Kompleksowa analiza problemu, obejmująca wszystkie etapy procesu (od przygotowania
paliw i etapu projektowania do testów na stanowiskach różnej
skali i analizę systemową), pozwoli na stworzenie wysokosprawnych metod usuwania zanieczyszczeń przy jednoczesnych
optymalnych kosztach jednostkowych. W ramach zagadnień
dotyczących NOx przewidziana jest seria badań, których celem
jest opracowanie skutecznej metody usuwania tlenków azotu
w ramach ciśnieniowego spalania w tlenie z wykorzystaniem
warstwy ﬂuidalnej. Należy zaznaczyć, iż prowadzone procesy
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Tabela 2
Skład konsorcjum oraz główne zadania badawcze dotyczące doskonalenia technologii spalania w tlenie,
w warunkach podwyższonego ciśnienia [33]
Członkowie konsorcjum

Zadania

Politechnika Częstochowska (Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska),
Politechnika Śląska (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice)
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczno-Energetyczny)
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Zabrze)
Instytut Energetyki (Zakład Procesów Cieplnych, Warszawa)
EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o. (Gliwice)
Południowy Koncern Energetyczny S.A. (Katowice)
PGE Elektrownia Turów S.A. (Bogatynia)
Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. (Warszawa)

usuwania tlenków azotu znacząco oddziałują także na usuwanie
tlenków siarki z procesów spalania w tlenie. Tlenek azotu (NO)
może bowiem odgrywać rolę katalizatora w procesie usuwania
SOx wg reakcji [34]:

1222ĺ122
NO2 + SO2ĺ12623
SO3 + H22ĺ+2SO4
2NO2 + H22ĺ+122 + HNO3
3HNO2ĺ+123 + NO + H2O

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Metoda jednoczesnego usuwania NOx i SOx doczekała
się zgłoszenia patentowego [50]. Jednoczesne usuwanie tych
gazów wymagaj ustalenia koncentracji NOx na odpowiednim,
optymalnym poziomie. Zbyt niskie udziały tlenków azotu powodują obniżenie skuteczności eliminacji SOx [35]. Należy zatem ostrożnie rozważyć zakres stosowania pierwotnych metod
usuwania tlenków azotu, jeżeli planuje się zastosowanie równoczesnego ograniczenia emisji NOx i SOx. Dokładne poznanie
procesów tworzenia i eliminacji tlenków azotu podczas ciśnieniowego spalania z wykorzystaniem warstwy ﬂuidalnej pozwoli
na wypracowanie skutecznej metody kompleksowego oddziaływania na główne zanieczyszczenia gazowe, a w szczególności SOx i NOx.
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LKNKXSK USXO^cUS S WOMRKXSdW_ Ybc]ZKVKXSK a¤QVK
LKNKXSK ^OMRXYVYQSMdXO YZO\KMTS S Z\YMO]éa TONXY]^UYacMR
LKNKXSK ^OMRXYVYQSMdXO Ybc]ZKVKXSK a ]UKVS ZSVY^YaOT
LKNKXSK _]_aKXSK -92 ze strumienia gazów,
]cW_VKMTO X_WO\cMdXO Y\Kd KXKVSdc ]c]^OWYaO Ybc]ZKVKXSK
produkcja tlenu na potrzeby oxy-spalania węgla,
a]^¤ZXK KXKVSdK acUYXKVXYĿMS SX]^KVKMTS NOWYX]^\KMcTXOT
UYY\NcXKMTK S \YdZYa]dOMRXSOXSO acXSUéa Z\YTOU^_
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