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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 

ai – współczynnik absorpcji i-tego czynnika pochłaniającego 

a(n) – współczynnik absorpcji 

a(T) – absorbancja dla pojedynczej długości fali 

g(s,t) – współczynniki falkowe 

n – liczba falowa 

n0 – liczba falowa dla centrum linii absorpcyjnej 

l – współczynnik nadmiaru powietrza 

ys,t(t) – zbiór funkcji bazowych (falki) 

y(t) – falka macierzysta  

t – współczynniki przesunięcia transformaty falkowej 

c  – prędkość światła w próżni 

E″ – energia stanu niższego 

f(t) – sygnał w dziedzinie czasu 

g(n,T) – znormalizowana powierzchniowo funkcja kształtu linii I0 

h – stała Plancka 

I0(n) – natężenie promieniowania padającego na ośrodek 

I0 – natężenie promieniowania przechodzącego 

Ia – natężeń promieniowania pochłoniętego  

It – natężeń promieniowania transmitowanego 

Ir – natężeń promieniowania rozproszonego i odbitego 

L – długość ścieżki pomiarowej 

k – stała Boltzmanna 

Q, Q0 – całkowita funkcja podziału energii wewnętrznej cząstki w 

temperaturze T, T0 

p – ciśnienie całkowite 

s –  współczynniki skali transformaty falkowej 

S(T) – zintegrowana moc linii (ang. integrated line strength)  

S0 – zintegrowana moc linii dla temperatury referencyjnej 

T – temperatura 

T0 – temperatura odniesienia 

x – udział molowy frakcji pochłaniającej 
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x(t) – sygnał w dziedzinie czasu 

x(n) – sygnał poddany próbkowaniu 

X(jw) – widmo częstotliwościowe sygnału x(t) 

Ai – absorbancja i-tego składnika mieszaniny 

As – absorbancja całkowa wielu linii 

kT1 – krzywa kalibracyjna 

ci – stężenie i-tego czynnika pochłaniającego 

li – grubość i-tej warstwy pochłaniającej 

L – długość drogi optycznej 

n – koncentracja czynnika absorbującego 

pT1 – prosta przetwarzania 

v – liczba falowa 



1. Wstęp 

Współczesne społeczeństwo nie jest już chyba w stanie obyć się bez 

energii elektrycznej. Wytwarzanie jej jest więc jednym z ważniejszych 

zagadnień współczesnej techniki. Istnieje wiele źródeł energii elektrycznej 

(elektrownie konwencjonalne, jądrowe, wiatrowe itp.), które różnią się 

od siebie nie tylko sposobem wytwarzania energii, ale również sprawnością 

jej wytwarzania, kosztem, czy wpływem na środowisko naturalne [7, 131]. 

W wielu krajach, w tym w Polsce, największy udział w wytwarzaniu 

energii elektrycznej przypada na elektrownie konwencjonalne [91, 134, 

135], w których realizowany jest proces spalania paliwa (najczęściej węgla 

kamiennego). Ten sposób wytwarzania energii sprzyja degradacji 

środowiska przez emisję pyłów i spalin [57, 67, 71]. Obowiązujące 

tendencje rozwoju energetyki kładą duży nacisk na zmianę źródeł jej 

wytwarzania preferując odnawialne źródła energii. Skuteczna walka z zanie-

czyszczeniem środowiska wymaga, by jak największy udział energii 

pochodził ze źródeł odnawialnych – zwłaszcza biomasy. Wykorzystanie 

biomasy zajmuje tu szczególne miejsce – głównie ze względu na korzystny 

bilans CO2 (rys. 1.1). Pochłaniany na etapie wzrostu biomasy dwutlenek 

węgla jest oddawany w procesie spalania w ilości równej pochłoniętemu 

na etapie wzrostu biomasy. W przypadku niektórych roślin wieloletnich 

bilans CO2 uważa się za ujemny – pochłaniają go więcej niż jest wydzielane 

podczas ich spalania [71].  

 

Rys. 1.1. Obieg dwutlenku węgla CO2 w procesie przetwarzania biomasy [71] 
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Biomasą nazywane są materiały organiczne pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, jak też wszelkie substancje uzyskane z transformacji surowców 

pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Taka definicja powoduje, że pod 

nazwą biomasy rozumianych jest wiele produktów [1, 10, 39, 83]. Różnią się 

one zarówno właściwościami fizycznymi, chemicznymi, jak też kosztami 

pozyskiwania, czy dostępnością. Są to nie tylko zrębki drzewne, trociny, 

słoma, trawy, makulatura, rośliny energetyczne, ale także osady ściekowe, 

gnojowica czy biogaz. 

W naszych warunkach największe znaczenie praktyczne mają [1, 10, 56, 

58, 83]: 

· drewno odpadowe z leśnictwa i przemysłu drzewnego, 

· uboczne produkty przemysłu rolno-spożywczego, 

· odpady i produkty uboczne rolnictwa, 

· materiał z upraw energetycznych, 

· odpady gospodarki komunalnej. 

Pozyskanie energii z biomasy następuje w procesie jej przetwarzania. 

Istnieje kilka takich procesów, z pośród których największe znaczenie 

dla gospodarki mają [10, 75, 83]: piroliza, fermentacja, zgazowanie, 

spalanie. Jednak, ze względu na to, że właściwości biomasy znacznie 

odbiegają od parametrów paliw kopalnych, uzyskanie z niej dużych ilości 

energii wymaga odpowiednio większych ilości paliwa. Racjonalnym wydaje 

się również odpowiednie prowadzenie tych procesów tak, by maksyma-

lizować ich sprawność i w pełni wykorzystać potencjał biomasy. 

W warunkach polskich najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem 

przetwarzania biomasy na energię jest tak zwane współspalanie 

bezpośrednie [31, 32, 39, 55, 71]. Polega ono na prowadzeniu procesu 

w kotle energetycznym tradycyjnie zasilanym węglem. Biomasa jest 

wstępnie przygotowywana (m. in. podgrzewana, rozdrabniana) i podawana 

do kotła albo wraz z węglem, albo jako oddzielne paliwo – przez 

dedykowaną instalację. 

Przeprowadzone dotychczas obserwacje tego rodzaju procesów 

potwierdzają, że jest to stosunkowo korzystne rozwiązanie. Największą 

zaletą tego rozwiązania jest wykorzystanie istniejącej instalacji pracującej 
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na skalę przemysłową, w której należy dokonać tylko niewielkich 

modyfikacji. Wspólne spalanie węgla z biomasą względem spalania samego 

węgla powoduje również redukcję zanieczyszczeń gazowych SO2 oraz NOx. 

Do korzyści tego rodzaju spalania zaliczyć należy również [32, 39, 55, 

71, 83]: 

· stabilizacja spalania biomasy przez obecność węgla, 

· natychmiastowe wykorzystanie dużych ilości biomasy w produkcji 

energii, 

· zmniejszenie wykorzystanie węgla, a tym samym zmniejszenie emisji 

CO2 z paliw kopalnych (a więc nie bilansującego się jak w przypadku 

biomasy), 

· mniejsza wrażliwość produkcji energii na zakłócenia dostarczania 

biomasy.  

Spalanie węgla, zwłaszcza realizowane na skalę przemysłową, jest 

stosunkowo trudne do prowadzenia [27, 53]. Wynika to między innymi 

z tego, że zależy ono od bardzo wielu parametrów i podlega wielu 

ograniczeniom. Współspalanie wraz z węglem biomasy niestety potęguje 

niektóre zjawiska negatywne (niestabilność płomienia, szlakowanie, korozja 

niskotlenowa, niekorzystny skład popiołów) [6, 39, 41, 52, 70]. Właściwe 

prowadzenie procesu spalania wymaga więc stosowania szeregu urządzeń 

diagnostycznych [2, 11, 22, 26, 28, 36, 40, 43, 85, 89, 99] pozwalających 

między innymi na pomiar ilości paliwa i powietrza, pomiar temperatury 

i ciśnienia wewnątrz kotła, monitoring płomienia, czy analizę składu spalin 

wylotowych. Sygnały z tych urządzeń są niezbędne do utrzymania procesu 

spalania w optymalnym punkcie pracy, a także reagowania układu 

sterowania na zdarzenia odbiegające od normy – zwłaszcza niebezpieczne. 

Znaczną część tych pomiarów można realizować metodami optycznymi – 

dotyczy to zwłaszcza pomiarów składu gazów doprowadzanych do kotła, 

wychodzących z niego, czy też będących w jego wnętrzu. Możliwe jest 

to dzięki wykorzystaniu metod spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej [3, 4, 

25, 40, 62, 73, 74, 89, 100, 104, 106, 114]. 



10 Paweł Komada  

Najlepszym źródłem informacji na temat procesu spalania jest płomień. 

W promieniowaniu emitowanym przez spalane paliwo zawartych jest szereg 

informacji. Dane te zawarte są w intensywności płomienia, jego kształcie, 

widmie optycznym, ale również w widmie częstotliwościowym zmian 

intensywności świecenia [15, 28, 89, 98, 105, 111, 112]. Wydobycie 

informacji na temat procesu wymaga zastosowania zaawansowanych metod 

analizy sygnałów [38, 57, 68, 85, 86]. 

 



2. Biomasa stała i jej rodzaje 

Encyklopedia PWN definiuje biomasę jako „masa materii zawarta 

w organizmach zwierzęcych lub roślinnych w momencie pomiaru” [136]. 

Z punktu widzenia energetyki [10, 39, 131, 138] biomasa jako paliwo, 

oznacza zwykle ogół organicznych materiałów wytwarzanych przez rośliny, 

które potencjalnie mogą być wykorzystane do produkcji ciepła lub innych 

form energii. Często pod tym pojęciem rozumie się również odpady 

niekoniecznie pochodzenia roślinnego, ale utylizowane w sposób identyczny 

jak odpady roślinne [7]. Ważną cechą biomasy z punktu widzenia 

energetyki jest to, że jest ona uznawana za naturalne i odnawialne źródło 

energii [10, 35]. 

Niektóre źródła [7, 10, 131] dzielą biomasę na pierwotną i wtórną. 

Biomasa pierwotna to ta, której źródłem są rośliny. Biomasa wtórna 

to wszelkiego rodzaju odpady z działalności człowieka i zwierząt, 

powstające w procesach przeróbki biomasy pierwotnej, a także pozostałości 

po jej zbiórce. 

Biomasa może być wykorzystywana na różne sposoby, na przykład jako 

pożywienie, materiały budowlane, opakowania. Z punktu widzenia 

energetyki interesujące jest jej bezpośrednie wykorzystanie jako biopaliwo. 

Najbardziej ogólny podział biopaliw klasyfikuje je ze względu na stan 

skupienia na: stałe, ciekłe i gazowe. Podział biomasy jako biopaliwa stałego 

został zdefiniowany w normie PN-EN ISO 17225-1:2014-07 Biopaliwa stałe 

– Specyfikacje paliw i klasy – Część 1: Wymagania ogólne [137]. Według 

tej normy biomasę będącą źródłem biopaliw stałych dzieli się na biomasę 

drzewną, zielną, owocową, wodną oraz mieszanki i mieszaniny. 

2.1 Biopaliwa stałe 

Biomasa drzewna 

Biomasa drzewna obejmuje drewno pochodzące z drzew liściastych 

i iglastych – zwykle pochodzących z wyrębu plantacji, lasów, parków 

i tym podobnych, a także produktów ubocznych z przemysłu drzewnego. 
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Grupa ta również uwzględnia odpady z drewna użytkowego o niewielkim 

stopniu przetworzenia i zanieczyszczenia, na przykład skrzynie, palety, 

bębny kablowe. 

Biomasa zielna 

Główną część tego rodzaju biomasy stanowi materiał pochodzący z pól 

rolniczych, ogrodniczych czy parków – przy czym obejmują rośliny, których 

łodygi nie ulegają zdrewnieniu. Należą do niej także odpady z przemysłu 

spożywczego (np. pozostałości z przetwórstwa buraków cukrowych) 

oraz przetwórstwa roślin zielnych, a także ziarna i produkty zbożowe. 

Biomasa owocowa 

Tego rodzaju biomasa dotyczy produktów związanych z produkcją 

i przetwarzaniem owoców. Należą do niej całe owoce (np. niepełno-

wartościowe), ale również produkty będące wynikiem przetwórstwa 

owoców, czyli: pestki, nasiona, miąższ, skorupy, wytłoki oraz mieszanki 

i mieszaniny tych produktów. 

Biomasa wodna 

Biomasa wodna jest rodzajem biomasy, którego nie było we 

wcześniejszej wersji normy PN-EN 14961-1:2010. Obejmuje ona rośliny 

przystosowane do życia w wodzie, między innymi takie jak algi, wodorosty, 

trzciny. 

Mieszanki i mieszaniny biomasy 

W każdej z wyżej wymienionych grup biomasy wystąpić mogą mieszanki 

i mieszaniny biomasy. Mieszanką nazwane zostały biopaliwa różnego 

rodzaju zmieszane w sposób celowy w określonych proporcjach. Mieszanina 

to natomiast przypadkowe zmieszanie biopaliw – zwykle charakteryzuje 

je duży rozrzut procentowych udziałów poszczególnych składników, 

a co za tym idzie – duża różnorodność właściwości fizykochemicznych. 
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2.2 Formy biomasy 

Pewną niedogodnością, która charakteryzuje biomasę, jest jej duża 

objętość. Sprawia to istotne problemy transportowe oraz powoduje 

konieczność zapewnienia dużej ilości miejsca do jej przechowywania. 

Pojawiają się również znaczne problemy przy podawania paliwa do palenisk. 

Z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego konieczne jest 

więc jej przetworzenie do bardziej użytecznej postaci [10, 39, 55, 58]. 

Podstawową postacią biomasy drzewnej są drzewa całe i kłody 

drewniane, a także drewno opałowe. Pozyskiwaniu tych form biopaliwa 

towarzyszy zawsze proces cięcia, odcinania gałęzi, korzeni i tym podobne. 

W wyniku tego powstają mniejsze gabarytowo formy biomasy drzewnej: 

kawałki drewna, zrębki drzewne oraz trociny i pył drzewny. Wszystkie 

te postaci mogą być następnie wykorzystanie w procesie pozyskiwania 

energii, jednak ze względu na swoje właściwości wymagają innego 

podejścia do transportu, magazynowania i konwersji.  

Zrębkami drzewnymi nazwa się produkt, który powstaje w wyniku 

rozdrobnienia drewna, zwykle konarów drzew, gałęzi, czy korzeni. 

Wytwarzanie zrębków następuje najczęściej bezpośrednio w miejscu 

ścinania drzew. Pozwala to na uzyskanie materiału, który stosunkowo łatwo 

można przewozić oraz magazynować. Rozdrabnianiu mogą być także 

poddawane pozostałości drewna w tartakach, czy odpady z produkcji 

drzewnej (np. meblarskiej). Proces rozdrabniania zachodzi w specjalnych 

maszynach – rozdrabniaczach, których konstrukcje zwykle pozwalają 

na sterowanie rozmiarami wytwarzanych zrębków. 

Bardzo wygodną formą biomasy stałej są brykiety. Powstają one przez 

sprasowanie bardzo rozdrobnionego materiału drzewnego do ujednoliconej 

postaci. Uzyskanie brykietów o odpowiednich właściwościach wymaga 

kontroli wielu parametrów. Najważniejsze z nich to temperatura, ciśnienie, 

wilgotność oraz skład surowca wejściowego (zwłaszcza zawartość lignin). 

Podczas ściskania rozdrobnionego materiału drzewnego wytwarzane jest 

ciepło, które powoduje podniesienie temperatury wsadu, a co za tym idzie 

mięknięcie zawartych w nim lignin. Pozwala to na sklejanie się ze sobą 

drobin drzewnych, a po ostudzeniu, zachowanie przez brykiet nadanego 
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kształtu. Przy okazji materiał wyjściowy ma niższą wilgoć niż surowiec 

wejściowy. Najważniejsze jednak jest to, że uzyskuje się biomasę w formie, 

którą łatwo magazynować i transportować z powodu dość wysokiej gęstości, 

a ponad to w transporcie prawie nie ulega rozpadowi, gdyż posiada 

stosunkowo dużą twardość. 

Brykietowanie zachodzi w prasach, zwanych niekiedy brykieciarkami. 

Rodzaj pracy (tłokowe, ślimakowe, rotacyjne itp.) i sposób jej napędu 

(elektryczne, spalinowe) warunkują jakość wytwarzanych brykietów, 

wydajność procesu, sposób przygotowania wsadu, ale również wpływają 

na koszty ich produkcji. Istnieje obecnie wiele firm, które bardzo dobrze 

opanowały proces brykietowania biomasy stałej. Procesowi temu poddawana 

jest również biomasa innego pochodzenia, na przykład słoma, czy odpady 

pozwierzęce. 

Kolejną postacią biomasy stałej możliwą do wykorzystania w energetyce 

jest granulat drewna lub słomy, zwany również peletem. Powstaje 

on w wyniku prasowania pod wysokim ciśnieniem odpadów w postaci 

wiórów, trocin, zrębków, rozdrobnionej słomy i tym podobnych. 

Wytwarzanie granulatu pozwala zagospodarować jak najpełniej odpady 

z przetwórstwa drewna i pozostałości z uprawy zbóż, co oczywiście pociąga 

za sobą zmniejszenie ilości niewykorzystanych odpadów co prowadzi 

do bardziej racjonalnej gospodarki nimi. Ponadto przetwórstwo 

odpadów drzewnych i słomy pozwala na stworzenie nowych miejsc pracy 

w rolnictwie i przemyśle przetwórczym.  

2.3 Źródła i potencjał biomasy 

Różnorodność źródeł pochodzenia biomasy powoduje powstawanie 

wielu jej form [55, 83]. Może ona pochodzić z naturalnego środowiska 

(np. lasy, łąki), upraw roślin jadalnych i przemysłowych (np. zboża), 

jak też z pozostałości po zbiorach oraz poplony. Ważnym źródłem biomasy 

są odpady występujące w rolnictwie, przemyśle przetwórczym (zwłaszcza 

drzewnym i papierniczo-celulozowym), gospodarstwach domowych i komu-

nalnych. Duże nadzieje są wiązane obecnie z uprawami specjalnych 

rodzajów roślinności, zwanych roślinami energetycznymi – szybko 
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rosnących drzew (topole, wierzby), traw, czy zbóż. Biomasa pozyskiwana 

jest również w postaci wtórnej z odpadów z chowu i produkcji zwierzęcej. 

Określenie potencjału biomasy nie jest proste. W roku 2006 [65] 

szacowano go na 407,5 PJ rocznie na co składała się biomasa 

z rolnictwa 195 PJ, leśnictwa 101 PJ, sadownictwa 57,6 PJ oraz przemysłu 

drzewnego 53,9 PJ. Warto zauważyć, że to samo źródło szacuje, 

że w rolnictwie aż 104 PJ z 195 PJ jest niewykorzystane. Ilość 

ta pokrywałaby około 1/3 pozyskiwanej w Polsce obecnie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Szacunki, prowadzone przez różne ośrodki krajowe, energii 

zgromadzonej w biomasie w Polsce, różnią się od siebie [32, 65, 71, 83]. 

Orientacyjna jej wartość oscyluje między 700 a 900 PJ/rok. W porównaniu 

do innych źródeł energii odnawialnej, biomasa jest na drugim miejscu. 

Wyprzedza ją jedynie energia dostępna z przetworzenia energii słonecznej 

(ok. 1300 PJ/rok). Inne rodzaje źródeł energii zielonej mają znacznie 

mniejsze znaczenie, i tak – hydroenergia poniżej 50 PJ/rok, energia wiatrowa 

– około 40 PJ/rok, geotermalna – około 200 PJ/rok. 

Do celów energetycznych najbardziej powszechne jest wykorzystywanie 

słomy, czyli wysuszonych źdźbeł roślin. Surowiec ten ze względu na swoje 

właściwości wykorzystywany jest jako materiał ściółkowy. Zapotrzebowanie 

na słomę powiązane jest więc z hodowlą zwierząt (m. in. bydło, świnie, 

konie). Ponadto jest ona wykorzystywana jako uzupełnienie pasz, a także 

jako nawóz. Wraz ze zmianami zachodzącymi na wsiach w zakresie 

komasacji gospodarstw i zmian w strukturze zasiewów, a także zmianami 

warunków chowu zwierząt, od lat 80-tych XX wieku obserwuje się 

nadwyżki słomy [55]. Powoduje to, że jest ona niejako naturalnym 

źródłem biomasy stałej. 

Na naszym rynku duże nadzieje wiąże się z tzw. uprawami 

energetycznymi. Należą do nich szybkorosnące gatunki drzew i traw 

egzotycznych, między innymi wierzba Salix, miskant chiński i olbrzymi, 

palczatka Gererda, spartina preriowa. 

Ze względu na zapewnienie pozyskanej biomasie odpowiednich 

właściwości wycinanie drzew przeprowadza się od stycznia do marca [21]. 
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W tym okresie drzewa charakteryzują się najniższą wilgotnością. Pozwala 

to także na otrzymywanie zrębków o dobrym stopniu wysuszenia. 

Zabezpiecza to także biomasę przed infekcjami grzybami. 

„Produktem” ubocznym pozyskiwania całych drzew, czy kłód, są gałęzie. 

Są one zwykle oddzielane od konarów bezpośrednio w miejscu ścinania 

drzew. Poddaje się je zrębkowaniu w specjalnych maszynach – 

rozdrabniaczach, których konstrukcje mogą znacznie się od siebie 

różnić. Możliwe jest także przechowywanie złożonych, sprasowanych 

i związanych gałęzi w postaci tzw. balotów. Pozwala to na ich transport na 

większe odległości, a także na składowanie przez dłuższy czas. Odpowiednie 

przygotowanie balotów zapewnia im właściwe warunki do schnięcia. 

Rozdrabnianie tak przygotowanej biomasy następuje bezpośrednio przed 

wykorzystaniem. 

Z punktu widzenia energetyki zawodowej dużym problemem jest 

rozproszony charakter występowania biomasy przeznaczonej na cele 

energetyczne [32, 72]. W związku z dużym zapotrzebowaniem elektrowni 

na paliwo istnieje konieczność dostarczania jej z wielu lokalizacji. Wiąże się 

z tym również niepewność dostaw, która wymusza tworzenie zapasów 

biopaliwa i odpowiednie jego przechowywanie [18, 83]. Ponadto większość 

rodzajów biomasy jest dostępna w Polsce tylko okresowo. Próby 

pozyskiwania jej w innym okresie, czy długie składowanie, niekorzystnie 

wpływa na właściwości takiego paliwa. Wszystkie te działania wywołują 

dodatkowe koszty przetwarzania biomasy na cele energetyczne. 

2.4 Właściwości biomasy 

Biomasa, ze względu na swoja różnorodność form, charakteryzuje się 

dużym rozrzutem parametrów. Porównanie cech tego biopaliwa z paliwami 

kopalnymi przedstawia rys. 2.1 oraz tabela 2.1. 

Jak można zauważyć biomasę charakteryzuje mniejszy udział procentowy 

węgla (sięgający 50%) niż w pozostałych paliwach tradycyjnych. Zawiera 

ona również mniej wodoru, ale więcej tlenu. Z punktu widzenia procesu 

spalania istotne jest to, że nawet 80% biomasy mogą stanowić części lotne 

oraz, że jej wilgotność może sięgać 60%. Właściwość, która powoduje, 
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że biomasa jest tak atrakcyjna w pozyskaniu energii to emisja CO2, 

która dla biomasy wynosi 0 kg/GJ, a dla pozostałych paliw jest niezerowa 

i największa dla węgla – 100 kg/GJ. Biomasę charakteryzuje ponadto 

niewielka emisja NOx oraz SO2 – porównywalna jak w przypadku oleju 

opałowego. 

Problematycznymi właściwościami biomasy jest niska wartość opałowa, 

duży udział wilgoci, wysoka zawartość części lotnych, a także skład 

popiołów i niska temperatura jego mięknięcia. Z punktu widzenia 

zagadnień korozyjnych biomasa ma korzystny udział siarki i azotu, jednak 

niekorzystny udział chloru. W składzie popiołów niesprzyjający jest 

zwłaszcza znaczny udział CaO oraz metali alkalicznych, które wpływają 

na obniżenie temperatury mięknięcia i topnienia popiołu. 

Przytoczone cechy biomasy lokują ją na wykresie Van Krevelena 

praktycznie w opozycji do antracytu. Oznacza to, że charakteryzuje się 

ona stosunkowo najmniejszą wartością opałową (co tyczy zwłaszcza 

celulozy), niezbyt korzystnym stosunkiem zawartości wodoru oraz tlenu 

do węgla. Częściowo jej cechy przydatności do pozyskiwania energii 

pokrywają się z torfem (ligniny). 

0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

0,2 0,4 0,6 0,8

O/C

H
/C

antratyc

węgle

węgle brunatne

lignina

drewno

celuloza

wzr
ost

 w
arto

śc
i o

pało
wej

biomasa

torf

węgiel
brunatny

węgiel

antracyt

 

Rys. 2.1. Wykres Van Krevelena dla różnych paliw stałych [39] 
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Tabela 2.1. Porównanie właściwości biomasy i paliw kopalnych [31, 32, 93] 

składnik biomasa 
węgiel 
kamienny 

olej 

opałowy 

gaz 

ziemny 

węgiel [%] 40–50 70–80 80–90 70–80 

wodór [%] 5–7 4–6 11–12 23–24 

tlen [%] 40–50 8–11 1–2 0 

azot [%] 0–1 1–2 0 0–7 

siarka [%] 0–1 0,3–1,5 0,3–1 0 

chlor [%] 0–1 0–0,5   

części lotne [%] 60–80 35–45 0 0 

zawartość popiołu [%] 1–8 5–10 0 0 

ciepło spalania [MJ/kg] 15–20 20–55 ok. 40 ok. 50 

wilgotność [%] 10–60 2–10 – – 

temp. mięknięcia 

popiołu [K] 
1400–1700 1600 – – 

główne składniki 

popiołu ([%]) 

SiO2 (25–55) 

Al2O3 (1–10) 

Fe2O3 (1–4) 

K2O (4–25) 

CaO (6–80) 

SiO2 (20–55) 

Al2O3 (10–35) 

Fe2O3 (ok. 10) 

– – 

emisja CO2 [kg/GJ] 0 ok. 100 ok. 80 ok. 50 

emisja NOx [kg/GJ] ok. 0,15 0,3–0,4 0,05–0,15 0,05–0,15 

emisja SO2 [kg/GJ] ok. 0,1 0,5–1,0 0,15–0,5 0 

emisja pyłów [kg/GJ] ok. 0,02 ok. 0,05 – – 

 

Biomasa charakteryzuje się szerokim zakresem zmienności parametrów 

co ma bezpośredni związek z różnorodnością jej rodzajów, ale także 

miejscem, z którego pochodzi. Właściwość taką można rozpatrywać z jednej 

strony jako zaletę, z drugiej jak wadę. Wydaje się bowiem, że dzięki 

wachlarzowi rodzajów biomasy możliwe jest dobranie biopaliwa do potrzeb 

odbiorcy, jednak zwykle, nawet wybierając odpowiednią biomasę, rozrzut 

jej parametrów utrudnia prowadzenie danego procesu technologicznego. 

W tabeli 2.2 przedstawione zostały zawartości wybranych pierwiastków 

w biomasie różnego pochodzenia. Analizując te dane można zauważyć, 

że najmniejszą zawartością węgla charakteryzują się różnego rodzaju słomy. 
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Zwłaszcza ze względu na jej bardzo dużą zdolność do chłonięcia wody, 

jej wykorzystanie wymaga zachowania odpowiednich warunków przecho-

wywania. Charakteryzują ją ponadto inne właściwości, które powodują, 

że jest stosunkowo trudnym surowcem na biopaliwo stałe. 

Tabela 2.2. Zawartość (w % wagowych) wybranych pierwiastków i wartość opałowa 

w wybranych gatunkach drewna i słomy – na podstawie [10, 21] 

zawartość węgiel wodór tlen chlor azot siarka 
wartość 

opałowa 

jednostka % wag. % wag. % wag. % wag. % wag. % wag. MJ/kg 

lucerna 49,9 6,3 40,8 b.d. 2,8 0,21 b.d. 

kukurydza 

(słoma) 

45,6– 

48,7 

5,4– 

6,4 

43,4–

44,1 
b.d. 

0,3– 

0,7 

0,04–

0,08 

3,3– 

7,2 

rzepak 

(słoma) 
48,5 6,4 44,5 b.d. 0,5 0,1 

5,7– 

8,3 

pszenica 

(słoma) 
46,7 6,3 41,2 b.d. 0,4 0,1 

12,9–

14,9 

ryż (słoma) 41,8 4,6 36,6 b.d. 0,7 0,08 b.d. 

miskant 49,2 6,0 44,2 b.d. 0,4 0,15 b.d. 

sorgo 

cukrowe 
49,7 6,1 43,7 b.d. 0,4 0,09 b.d. 

proso 

rózgowe 
49,7 6,1 43,4 b.d. 0,7 0,11 b.d. 

kora 

sosnowa 
53,8 5,9 39,9 b.d. 0,3 0,07 b.d. 

topola 51,6 6,1 41,7 b.d. 0,6 0,02 b.d. 

wierzba 49,8 6,1 43,4 b.d. 0,6 0,06 b.d. 

dąb 50,6 6,1 42,9 b.d. 0,3 0,1 b.d. 

buk 49,3 5,8 43,9 0,01 0,22 0,04 18,7 

sosna 51 6,1 42,3 0,01 0,1 0,02 19,4 

świerk 50,9 5,8 41,3 0,03 0,39 0,06 19,7 

słoma 42–43 5–5,2 37–38 
0,20–

0,75 

0,35–

041 

0,13–

0,16 
16–17 

b.d. – brak danych 
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Rys. 2.2. Objętość paliwa potrzebna do wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej 
[32] 

Porównując różne paliwa, w tym różne formy biomasy, widać że słoma 

ma bardzo niski współczynnik wartości energetycznej odniesiony do 

jednostki jej objętości. Potrzeba około 4,5 m
3
 słomy do wytworzenia 1 MWh 

energii elektrycznej, przy niespełna 1 m3
 peletu. Ponadto charakteryzują 

ją niekorzystne wartości temperatury mięknięcia i płynięcia popiołu 

wynoszące odpowiednio około 950°C i 1150°C. Dużym problemem jest 

niejednorodność parametrów słomy oraz ich silna zależność od warunków 

wzrostu i składowania (np. długie składowanie słomy w nasłonecznionym 

miejscu powoduje obniżenie jej wartości opałowej). 

Niezwykle istotnym parametrem charakteryzującym biomasę jest gęstość. 

Porównując różne źródła biomasy często operuje się wielkościami innymi 

niż stosunek masy do objętości danego materiału (zwanej gęstością 

rzeczywistą) – takimi jak: gęstość pozorna, gęstość nasypowa. 

Gęstość pozorna uwzględnia występowanie porów w danym materiale – 

jest więc niższa od gęstości rzeczywistej. Z technologicznego punktu 

widzenia bardzo ważna jest gęstość nasypowa. Wyznaczana jest ona jako 

masa luźno nasypanego (ułożonego) surowca do objętości jaką on zajmuje. 

Wszystkie z wymienionych wielkości są ponadto podawane w zależności 

od wilgotności. Wysuszone drewno ma tendencję do wchłania pary wodnej, 

co wywołuje jego pęcznienie, a więc zwiększa swoją objętość (do granicznej 

wielkości, przy wilgotności nasycenia). 
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2.5 Podsumowanie 

Współcześnie coraz częściej zwraca się uwagę na to by korzystać z paliw, 

które mają mniejszy wpływ na środowisko niż paliwa kopalne. Takie 

wymagania spełniają biopaliwa. W otoczeniu człowieka jest wiele rodzajów 

biomasy możliwej do zagospodarowania na cele energetyczne. Jej atrak-

cyjność pod tym względem związana jest głównie z zerowym bilansem CO2, 

ale również z odnawialnością, czy możliwością utylizacji odpadów. 

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny – uprawy energetyczne 

są bodźcem do rozwoju obszarów wiejskich oraz powodują tworzenie miejsc 

pracy w innych gałęziach gospodarki, na przykład transporcie. 

Biopaliwa charakteryzują się gorszymi niż paliwa kopalne 

właściwościami: niższą kalorycznością, większym udziałem części lotnych, 

niekorzystnym stosunkiem wartości energetycznej odniesionej do objętości, 

silną zależnością parametrów od warunków transportu i przechowywania. 

Mimo to, pozyskiwanie energii z ich przetwarzania jest korzystne 

dla środowiska, gdyż zastępuje energię pozyskiwaną z paliw kopalnych, 

a tym samym zmniejsza ich użycie. 

Potencjał biomasy w Polsce jest trudny do oszacowania. Uważa się 

jednak, że jest ona, zaraz po energii słonecznej, drugim pod względem 

zasobów źródłem energii odnawialnej. Przy rosnącym zapotrzebowaniu 

na energię oraz międzynarodowych zobowiązaniach odnośnie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, biomasa stanowi więc bardzo ważny element. 

Rozproszony charakter występowania biomasy sprzyja wykorzystywaniu 

jej w niewielkich, lokalnych elektrociepłowniach, jest jednak niedogodno-

ścią z punktu widzenia energetyki zawodowej. Osiągnięcie przez Polskę 

wymaganego umowami międzynarodowymi poziomu pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych, najkorzystniej jest zrealizować przez współspalanie 

biopaliw w elektrowniach zawodowych.  

 



 

 

 

 

 



3. Sposoby wykorzystania biomasy do celów 
energetycznych 

Zainteresowanie wykorzystaniem biomasy do celów energetycznych 

wynika z kilku przesłanek. 

Po pierwsze biomasa jest najstarszym i najbardziej naturalnym źródłem 

energii uzyskiwanej przez jej bezpośrednie spalanie. 

Po drugie jest ona stosunkowo łatwo dostępna i łatwa do pozyskania. 

Po trzecie – i chyba najważniejsze – wykorzystanie biomasy jest znacznie 

bardziej przyjazne środowisku niż pozyskiwanie energii z paliw kopalnych, 

ze względu na korzystny bilans CO2 oraz jej odnawialność. 

3.1 Technologie konwersji biomasy 

W procesie fotosyntezy zachodzącym w roślinach niezbędnym 

elementem jest światło słoneczne będące źródłem energii. Energia 

ta magazynowana jest w tkankach roślinnych na etapie ich wzrostu [39]. 

Możliwe jest „odzyskanie” tej energii przez przekształcenie biomasy 

w różnych procesach, na przykład spalania, rozkładu czy też trawienia. 

Ważne jest również to, że w procesach tych oprócz energii uwalniane jest 

CO2 oraz H2O. Mogą one ponownie brać udział w fotosyntezie odnawiając 

zasoby biomasy. 

Biomasa może być przekształcana bezpośrednio w energię (zwykle 

cieplną) albo w związki chemiczne, które mogą być wykorzystywane jako 

paliwo. Zwykle wyróżnia się [56, 83] następujące technologie przetwarzania 

biomasy: 

· spalanie – reakcja chemiczna przebiegająca pomiędzy paliwem 

a utleniaczem (najczęściej tlenem), z wydzielaniem ciepła i światła, 

· zgazowanie – proces technologiczny, w wyniku którego paliwo zostaje 

przekształcone w paliwo gazowe przy kontrolowanej ilości powietrza 

lub pary wodnej, 

· piroliza – proces wysokotemperaturowy prowadzony przy nieobecności 

tlenu, w wyniku którego powstaje najczęściej paliwo płynne lub stałe, 
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charakteryzujące się lepszymi właściwościami, z punktu widzenia efektu 

końcowego, 

· konwersja biochemiczna – proces przemiany związków organicznych 

prowadzony przez enzymy czy mikroorganizmy, w wyniku którego 

powstaje biopaliwo. 

Schematycznie przedstawia to rysunek 3.1. 

turbiny spalinowe /
silniki spalinowe

ogniwa
paliwowe

etanol, inne
związki chemiczne

energia elektryczna /
energia cieplna

biomasa

współspalanie

spalanie
samodzielne

zgazowanie
i piroliza

konwersja
biochemiczna

 

Rys. 3.1. Główne technologie konwersji biomasy [83] 

Spalanie biomasy 

Bezpośrednie spalanie biomasy jest najstarszą formą przekształcania 

jej w ciepło. Obecnie na małą skalę mamy z nią do czynienia w kominkach 

domowych czy piecach, gdzie zwykle paliwem jest drewno. Również 

niewielkie kotły w gospodarstwach domowych wykorzystują bezpośrednie 

spalanie biomasy – drewno, słoma, ale również brykiety, zrębki, 

czy surowce innego pochodzenia. 

Z przyczyn ekonomicznych najpopularniejszą metodą pozyskiwania 

energii jest wciąż spalanie biomasy. Jej zastosowanie wymaga zwykle 

najmniejszych nakładów finansowych. Bardzo popularne obecnie jest 

wykorzystywania słomy do pozyskiwania ciepła dla małych grup odbiorców. 

Jest ona spalana w specjalnie konstruowanych kotłach, których sprawność 

przekracza 80%. Oczywiście głównym warunkiem możliwości korzystania 

z nich jest dostępność surowca. Spalarnia słomy zasilająca w energię domek 

jednorodzinny o powierzchni 100 m
2
 o potrzebach 100 kWh/m

2
, wymaga 
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rocznie 5 t słomy, co jest możliwe do uzyskania ze zbiorów z powierzchni 

około 5 ha. Częstą praktyką jest również wykorzystywanie słomy 

w suszarniach zboża. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż plantatorzy 

mogą wykorzystywać całkowicie własną produkcję i minimalizować 

ilość odpadów. 

Z punktu widzenia energetyki krajowej czy światowej, takie źródła 

wykorzystania biomasy mają niewielki wpływ na poprawę bilansu 

dwutlenku węgla czy tlenków siarki. Znacznie bardziej istotne jest 

wykorzystanie biomasy w dużej skali. W takim przypadku zwykle konwersja 

biomasy polega na jej współspalaniu lub wytwarzaniu biopaliw ciekłych 

lub gazowych wykorzystywanych następnie w procesie przekształcania 

na energię. 

Uzyskanie wymaganych udziałów energii biomasy w produkcji 

całej energii Polski może być realizowane generalnie na dwa sposoby: 

jeden – pozyskiwanie energii w elektrowniach i elektrociepłowniach małej 

mocy, rozproszonych na terenie kraju; drugi – spalanie dużych ilości 

biomasy w dużych kotłach energetyki zawodowej. Każde z rozwiązań 

ma swoje wady i zalety, a więc ma również grupy swoich zwolenników 

i zagorzałych przeciwników. 

Produkty takiej konwersji oraz zastosowane procesy zostały 

przedstawione na rys. 3.2 [131]. 

Biomasa stała, bez względu na pochodzenie, składa się substancji palnej 

zwanej pozostałością koksową oraz części lotnych, a ponadto z wilgoci 

i zanieczyszczeń mineralnych stanowiących po spaleniu popiół [31, 75]. 

Proces spalania biomasy składa się z kilku następujących po sobie 

etapów, w których przemianom ulegają poszczególne jej składniki: 

odparowanie wilgoci, odgazowanie i spalanie części lotnych, spalanie 

pozostałości koksowej, po której następuje jeszcze wypalanie pozostałości 

koksowej. Spalanie odbywa się zwykle przy obecności powietrza 

atmosferycznego podawanego w ilości przekraczającej ilość wynikającą 

ze stechiometrii – mówi się wtedy o nadmiarze powietrza l. 
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Rys. 3.2. Klasyfikacja technologii energetycznej przeróbki biomasy [131] 

Dla takich warunków równanie bilansu spalania biopaliwa można 

przedstawić następująco [83]: 
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Proces suszenia cząstki biomasy jest to proces fizyczny wymagający 

dostarczania energii. Szybkość nagrzewania i suszenia paliwa jest 

uzależniona od wielu czynników. Zależy od rozmiaru cząstki paliwa, 

jego wilgotności, temperatury początkowej i otoczenia, pojemności 

i przewodności cieplnej substancji, szybkości dyfuzji pary wodnej i tym 

podobnych. Ponieważ proces ten jest endotermiczny więc powoduje 

obniżenie temperatury w komorze spalania, co negatywnie wpływa 

na szybkość spalania. W krytycznym przypadku może doprowadzić nawet 

do jego przerwania. 

Gdy temperatura biomasy osiąga około 200°C, wtedy rozpoczyna się 

proces odgazowania. Powstające gazy stanowią nawet 75–85% masy paliwa 

wejściowego. Skład mieszaniny gazów silnie zależy od rodzaju biomasy, 

ale również od temperatury w jakiej zachodzi proces odgazowania. 
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Przy wyższych temperaturach obserwuje się znaczny udział CO oraz H2 

kosztem zmniejszenia zawartości CO2. Wyższe temperatury odgazowania 

powodują również uzyskiwanie większej ilości gazów i mniejszej ilości 

frakcji stałej, co jest oczywiście zjawiskiem korzystnym. Taki stan rzeczy 

ma związek z rozpadem pod wpływem temperatury hemicelulozy 

(temp. około 250–350°C), celulozy (350–400°C) i ligniny (400–500°C). 

Zależność ilości części lotnych oraz ubytku masy w czasie od temperatury 

dla drewna przedstawione są na rys. 3.3 [83]. 

Wydzielające się gazy w sprzyjających warunkach (odpowiednia tempe-

ratura, obecność tlenu) ulegają spalaniu. Proces ten trwa aż do całkowitego 

spalenia części lotnych. Pozostałością po procesie odgazowania jest smoła 

oraz koks i to one ulegają spaleniu w kolejnym etapie procesu. 

Węgiel zawarty w pozostałości koksowej ulega utlenieniu do tlenku 

węgla i dwutlenku węgla. Ponadto obecna jest reakcja utleniania tlenku 

węgla do dwutlenku, a w wyższych temperaturach także reakcje węgla 

z dwutlenkiem węgla oraz wodą, w wyniku których powstaje tlenek węgla 

(pierwsza reakcja) oraz tlenek węgla i wodór (druga reakcja). Intensywność 

zachodzenia tych reakcji oraz ich szybkość zależy od wielu czynników, 

z których najważniejsze to temperatura środowiska, zawartość wilgoci 

i tlenu oraz rozmiar spalanej cząstki. 
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Rys. 3.3. Wpływ temperatury na proces odgazowania biomasy drzewnej [83] 
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 Jak widać, pełne wykorzystanie biopaliwa podczas spalania zależy 

od bardzo wielu czynników. Jeśli przewiduje się, że wykorzystywane paliwo 

będzie zróżnicowane o niestałych parametrach to do pełnego spalenia 

stosowane muszą być specjalne, złożone techniki, które pozwolą na to, 

by cząstka biopaliwa odpowiednio długo przebywała w warunkach 

zapewniających jak najpełniejsze zajście każdego z ww. etapów. 

3.2 Współspalanie biomasy z węglem 

Spalanie biomasy w dużych kotłach energetyki zawodowej może 

być efektywnie realizowane przez mieszanie jej z węglem. Mówi się wtedy 

o procesie współspalania. Uważany jest on obecnie za najprostszy, najtańszy 

i najszybszy sposób spełnienia wymagań odnośnie zwiększenia udziału 

źródeł odnawialnych w produkcji energii. 

Bezpośrednie spalanie biomasy jest procesem niestabilnym [31, 72, 83]. 

Wpływ na to mają zwłaszcza duża niejednorodność paliwa, duża wilgotność 

oraz spora zawartość w biomasie części lotnych. Obecność w tym procesie 

węgla (w odpowiedniej proporcji) powoduje stabilizację procesu. 

Co ważniejsze, spalanie mieszaniny węgla i biomasy może być realizowane 

w kotłach projektowanych na paliwo węglowe. Wymagane przy tym 

są niewielkie i stosunkowo niedrogie przeróbki instalacji. 

Proces współspalania może być prowadzony na dwa sposoby, jako: 

· współspalanie bezpośrednie polegające na mieszaniu biomasy i węgla 

przed dostarczeniem ich do komory spalania lub osobne przygotowanie 

biopaliwa i wprowadzenie go do kotła niezależną instalacją, 

· współspalanie pośrednie, w którym do komory spalania wnoszone 

jest jedynie ciepło powstałe w procesie spalania biomasy w innym 

miejscu (przedpalenisko) lub wprowadzany jest wilgotny gaz palny 

powstały w procesie zgazowywania biopaliwa. 

W kotłach pyłowych obecnie najbardziej popularne jest stosowanie 

współspalania bezpośredniego, w którym biopaliwo jest mieszane 

i rozdrabniane z węglem w młynach węglowych i łącznie z nim podawane 

do komory spalania. 
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Liczne doniesienia [31, 32, 55, 58, 61, 64, 72, 83, 90] dotyczące badań 

zmierzających do dostosowania kotłów opalanych węglem do prowadzenia 

w nich procesu współspalania węgla i biomasy pokazują, że efektywne jego 

prowadzenie, przy nieznacznych modyfikacjach technicznych, jest możliwe, 

ale udział biomasy nie może przekraczać optymalnych proporcji. Zwykle 

zawartość biomasy oscyluje w okolicach 5%, a konkretna wartość ściśle 

zależy od rodzaju stosowanego biopaliwa oraz rodzaju urządzenia 

kotłowego. 

Współspalanie powoduje szereg problemów eksploatacyjnych. Już samo 

gromadzenie biomasy nastręcza trudności. Ze względu na jej mały stosunek 

wartości opałowej do objętości, dla zachowania ciągłości procesu 

współspalania należy być przygotowanym na magazynowanie i transport 

znacznie większych objętości paliwa.  

Wprowadzenie biomasy powoduje obniżenie sprawności kotła oraz 

wydajności młynów. Efekt ten jest bezpośrednio związany z większą niż 

dla węgla zawartością wilgoci w biopaliwie. Wprowadzenie wilgotnego 

paliwa do komory spalania powoduje obniżenie temperatury w jej wnętrzu, 

a to przekłada się na sposób prowadzenia procesu oraz wymianę ciepła. 

Młyny nie są w stanie rozdrobnić biomasy tak dobrze, jak węgla. 

Powoduje to zwiększenie wentylacji, a to z kolei może doprowadzić 

do przedostawania się do komory paleniskowej słabo rozdrobnionego węgla. 

Są one zbyt duże by uległy całkowitemu spaleniu w palenisku – powiększają 

więc stratę niedopału, co również jest przyczynkiem do obniżenia 

sprawności procesu. 

Towarzyszące współspalaniu duże prędkości wylotowe mieszanki paliw 

również powodują problemy eksploatacyjne. W ich wyniku płomień ulega 

odsunięciu od palnika zbliżając się tym samym do ścian kotła (w kotłach 

z palnikami naściennymi). Jest to przyczyną erozji rur ekranowych. Zmienia 

to również rozkład temperatury wpływając na zaburzenie rozkładu stref 

spalania, co może powodować warunki sprzyjające przyspieszeniu korozji 

ścian. Jeżeli na procesy te nałoży się również tworzenie lepkich osadów 

na ekranach (ze względu na niską temperaturę topnienia popiołów) 

to procesy erozyjno-korozyjne ulegają znacznemu przyspieszeniu. 
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Współspalanie jest w prawdzie bardziej stabilne od bezpośredniego 

spalania biomasy, jednak i w tym przypadku zachodzi niebezpieczeństwo 

pulsowania płomienia, czy nawet jego zerwania. Zapewnienie prawidłowej 

i bezpiecznej pracy kotła wymaga ciągłego monitoringu płomienia. 

Najlepszą metodą jego realizacji wydają się być metody optyczne, 

a zwłaszcza metody wykorzystujące przetwarzanie obrazów. 

Proces spalania biomasy niesie za sobą szereg korzystnych, z punktu 

widzenia ochrony środowiska, działań. Należą do nich zwłaszcza 

ograniczenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych oraz innych 

zanieczyszczeń (związki siarki i tlenki azotu). Poza tym, wykorzystanie 

biopaliwa pozwala na zmniejszenie wydobycia paliw kopalnych, 

co przyczynia się do zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego. 

Zagospodarowanie materiałów organicznych, które dotychczas były 

surowcami odpadowymi są kolejną zaletą pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Pozytywnych efektów wykorzystania biomasy można 

wymienić więcej, między innymi: zmniejszenie kosztów surowców 

energetycznych, rozwój rynku pracy, czy zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. 

Należy jednak mieć na uwadze, że dostosowanie istniejących kotłów 

energetycznych do współspalania, czy bezpośredniego spalania, biomasy 

jest zagadnieniem wymagającym wielu modernizacji. Konieczne 

jest również stosowanie nowoczesnych technik diagnostycznych po to, 

by proces pozyskiwania zielonej energii mógł być prowadzony efektywnie 

i bezpiecznie. 

3.3 Piroliza 

Biomasa poddana działaniu wysokiej temperatury przy braku dostępu 

substancji utleniających może być źródłem palnych cieczy lub gazów [95]. 

Proces taki nazywany jest pirolizą, a niekiedy używa się również określenia 

sucha destylacja. Ilość otrzymywanego w ten sposób węgla, gazu i oleju 

pirolitycznego zależy od surowca i warunków procesu [9]. Olej pirolityczny 

uważany jest za przyjazną środowisku alternatywę do ropy naftowej, 

ze względu na powstawanie z biomasy, a więc surowca odnawialnego. 
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Nie może jednak bezpośrednio jej zastąpić z powodu różniących 

je parametrów [96]. 

Zaletami produktów pirolizy w stosunku do pierwotnej biomasy 

są miedzy innymi: łatwiejsze ich dalsze przetwarzanie, korzystniejszy 

stosunek wartości energetycznej odniesionej do jednostki jej objętości 

(oszczędności w magazynowaniu i transporcie). Piroliza jest jednym 

z etapów zgazowania. 

3.4 Zgazowanie 

Z biomasy można pozyskać gaz palny również na drodze zgazowania. 

Uzyskane w ten sposób paliwo (zwane gazem generatorowym) [31, 39, 30] 

może być wykorzystywane na wiele sposobów – paliwo w tradycyjnym 

spalaniu w kotłach, piecach, kuchenkach; paliwo w silnikach spalinowych; 

zastosowanie w ogniwach paliwowych; surowiec do wytwarzania innych 

produktów (np. amoniaku, alkoholu). 

Zgazowanie zachodzi w warunkach wysokiej temperatury oraz przy 

niepełnym udziale utleniacza. Proces ten przeprowadza się w specjalnie 

przygotowanych zgazowarkach, w których regulowana jest temperatura 

w poszczególnych jej strefach oraz ilość powietrza. Schemat ideowy 

zgazowarki został przedstawiony na rys. 3.4 [131]. 

Jako czynnik utleniający może być stosowane powietrze, powietrze 

wzbogacone tlenem, czysty tlen, tlenek węgla, para wodna albo mieszanina 

takich czynników. Wykorzystanie powietrza jest rozwiązaniem nie wymaga-

jącym dodatkowych zabiegów i nakładów, jednak uzyskany produkt może 

mieć kaloryczność blisko 3-krotnie niższą niż w innych metodach. Wysokie 

kaloryczności gazu generatorowego, na poziomie 15–20 MJ/Nm
3
 otrzymuje 

się gdy utleniaczem jest para wodna. Takie rozwiązanie wymaga jednak 

dedykowanych rozwiązań konstrukcyjnych zgazowarek. 

Produktami zgazowania jest gaz generatorowy będący mieszaniną 

wodoru, tlenku i dwutlenku węgla oraz metanu, a także pozostałości – 

zwykle popiół – niekiedy substancje smoliste. 
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Rys. 3.4. Schemat zgazowarki [131] 

Jakościowy i ilościowy skład uzyskanego w ten sposób gazu uzależniony 

jest od składu paliwa oraz utleniacza, a także temperatury i ciśnienia, 

w których zachodzi proces. Uzyskanie w gazie generatorowym dużego 

udziału CO, H2 oraz CH4 wymaga w ogólności prowadzenia zgazowania 

w wysokich temperaturach. Wzrost ciśnienia powoduje większy udział 

metanu w wyjściowej mieszaninie gazów. 

3.5 Wykorzystanie biomasy 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego [139] na koniec 

2015 roku w Polsce 43 elektrownie realizowały współspalanie biopaliw 

stałych. W 19 instalacjach o mocy zbiorczej około 0,95 GW wytwarzano 

energię z biomasy mieszanej. 14 instalacji o mocy ponad 23 MW 

przetwarzało biomasę pochodzenia leśnego lub rolnego, a 5 instalacji 

o mocy 145,7 MW produkowało energię z odpadów przemysłowych 

drewnopochodnych i celulozowo-papierniczych. 

Energia pochodząca z biopaliw stałych stanowiła w Polsce 39,8% energii 

elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a w UE 9,7% [135]. 

O ile w UE poziom ten jest porównywalny z latami poprzednimi, 
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to w Polsce nastąpił znaczny spadek względem lat poprzednich. 

W 2012 udział ten wynosił 56,5%, w kolejnym roku 46,5%, a w roku 2014 

46,2%. Zmiana ta głównie spowodowana jest wzrostem udziału energii 

pochodzącej z wiatraków, której udział systematycznie wzrasta. 

Pozyskanie wszystkich rodzajów energii ze źródeł odnawialnych 

w Polsce w ostatnich latach przedstawia tablica 3.1 [135]. 

Tablica 3.1. Procentowy udział nośników energii w pozyskaniu energii ze źródeł 

odnawialnych w Polsce w latach 2012 – 2016 [135] 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Biopaliwa stałe 82,07 79,88 76,14 73,23 70,74 

Energia słoneczna 0,17 0,29 0,43 0,50 0,58 

Energia wody 2,06 2,45 2,31 1,75 2,03 

Energia wiatru 4,79 6,03 8,13 10,36 11,93 

Biogaz 1,97 2,12 2,56 2,54 2,88 

Biopaliwa ciekłe 7,96 8,18 9,18 10,39 10,16 

Energia geotermalna 0,19 0,22 0,25 0,24 0,24 

Odpady komunalne 0,38 0,39 0,45 0,44 0,85 

Pompy ciepła 0,41 0,44 0,55 0,54 0,58 

 

Jak można zauważyć biopaliwa stałe mają wciąż największy udział 

w strukturze pozyskania energii z OZE. Obserwowany jest spadek tego 

udziału głównie na korzyść energii wiatru. Uwzględniając dane z tablicy 3.2 

pokazujące dynamikę zmian pozyskania energii pierwotnej z OZE można 

zauważyć, że trend zmian pozyskania energii z biopaliw stałych odpowiada 

trendowi zmian pozyskania energii pierwotnej ogółem. 

Na podstawie danych z lat poprzednich i prognoz rozwoju 

w poszczególnych sektorach gospodarki szacuje się stopniowy wzrost 

zapotrzebowania na energię. Historyczny i planowany rozkład tego 

zapotrzebowania na poszczególne sektory przedstawiono w tabeli 3.3.  
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Tabela 3.2. Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w latach 2012 – 2016 [135] 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Pozyskanie energii 

pierwotnej ogółem [TJ] 
3038921 3006461 2853825 2869751 2804263 

w tym energii ze źródeł 
odnawialnych [TJ] 

356474 358337 339810 377158 379687 

udział energii ze źródeł 
odnawialnych w 

energii pierwotnej 

11,7% 11,9% 11,9% 13,1% 13,5% 

 

Wynika z niej, że w przyszłości najwięcej energii będzie zużywane 

przez przemysł oraz transport i gospodarstwa domowe. Jednak 

największego przyrostu zapotrzebowania na energię należy spodziewać się 

w transporcie oraz usługach. Zużycie energii pozostanie prawie niezmienne 

w gospodarstwach domowych i rolnictwie. 

Tabela 3.3. Zapotrzebowanie na energię finalną oraz jej prognozy w podziale na sektory 

gospodarki [135] 

 2006 2010 2015 2020 2025 2030 

Przemysł 875 762 795 875 963 1005 

Transport 595 649 691 783 888 976 

Rolnictwo 184 214 205 209 188 176 

Usługi 281 276 322 368 448 536 

Gosp. dom. 808 795 800 812 833 842 

RAZEM 2742 2696 2814 3048 3320 3534 
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3.6 Podsumowanie 

Pozyskiwanie energii z biomasy jest znane od dawna, jednak 

współcześnie obserwowany jest wzrost zainteresowania tym rodzajem paliw, 

co ma bezpośredni związek z dbałością o środowisko. Znane od lat metody 

przetwarzania biomasy ulegają udoskonaleniu i modyfikacjom, głównie 

mającym na celu maksymalizację wykorzystania paliwa. 

Potrzeba szybkiego zwiększenia pozyskiwania energii z paliw 

odnawialnych pociągnęła za sobą wzrost zainteresowania współspalaniem 

biopaliw w instalacjach pierwotnie projektowanych na paliwa 

konwencjonalne. Można to realizować na różne sposoby, przy czym 

konkretne rozwiązanie jest składową wielu czynników. 

Za stosunkowo atrakcyjne kosztowo uznano współspalanie bezpośrednie 

biomasy w kotłach energetycznych. Taki sposób wymaga najmniejszych 

nakładów inwestycyjnych. Współspalanie bezpośrednie uważane jest jednak 

za rozwiązanie przejściowe. Zostanie ono wyparte bardziej efektywnym 

procesem jakim jest zgazowanie. 

Zarówno współspalanie, jak też zgazowanie, są procesami skompli-

kowanymi, na których przebieg wpływa wiele czynników. Optymalne 

wykorzystanie biomasy w tych procesach wymaga więc właściwego ich 

prowadzenia. Nie jest to możliwe bez kontroli kluczowych parametrów, 

takich jak temperatura czy zawartość określonych gazów. 

Warto podkreślić, że w Polsce biomasa jest chętnie wykorzystywanym 

odnawialnym źródłem energii, mimo że w ostatnich latach na znaczeniu 

zyskuje energia wiatru. Natomiast w produkcji energii elektrycznej biomasa 

stała od kilku lat wciąż dominuje nad innymi nośnikami energii. 





4. Problemy technologiczne termicznej przeróbki 
biomasy 

Dostosowanie energetyki do wymagań środowiskowych wynikających 

ze zobowiązań międzynarodowych wymusiło wprowadzenie zmian w istnie-

jących instalacjach energetycznych na tradycyjne paliwo, na przykład 

polegających na innej organizacji spalania paliwa wewnątrz komory spalania 

(niskoemisyjne techniki spalania). Z punktu widzenia ochrony środowiska 

stosowanie technik nieskoemisyjnych jest niewystarczające [67]. Obecnie 

dąży się do jak największego wykorzystania biomasy w procesach spalania. 

Konieczność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych spowodowało 

zainteresowanie wprowadzeniem do energetyki przemysłowej biomasy, 

a współspalanie jej z paliwami kopalnymi uważane jest za najprostszy 

sposób realizacji przyjętych zobowiązań [32, 61, 83]. Prowadzi ono bowiem 

do ograniczenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń (tlenki azotu, związki siarki, korzystny bilans dwutlenku 

węgla), zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalne (ich oszczędzanie 

i ograniczenie degradacji środowiska naturalnego), zagospodarowanie 

odpadów organicznych. 

Należy pamiętać, że dostosowanie istniejących kotłów energetycznych 

do współspalania, czy spalania bezpośredniego biomasy jest zagadnieniem 

wymagającym wielu modernizacji. Wymusza przy tym stosowanie 

nowoczesnych technik diagnostycznych po to, by realizowany proces był 

prowadzony efektywnie i bezpiecznie [22, 26, 40, 99]. 

Zarówno spalaniu, jak też współspalaniu biomasy, może bowiem 

towarzyszyć szereg zjawisk niekorzystnych w punktu widzenia prowadzenia 

procesu spalania. Część z tych zjawisk jest już znana, choćby przy wprowa-

dzaniu niskoemisyjnych technik spalania [6, 39, 41, 52]. Obecność biomasy, 

ze względu na jej skład inny niż węgla, zmienia jednak intensywność tych 

procesów i sposoby ich ograniczania. 

Do największych zagrożeń należy zaliczyć możliwość utraty stabilności 

płomienia, wzrost żużlowania, zwiększenie udziału części palnych 

w popiele, niedogrzanie pary, wzrost stężenia CO w spalinach, a także 
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występowanie erozji oraz korozji niskotlenowej. Zjawiska te są szeroko 

badane i zostały już zaproponowane metody zapobiegania im. 

Już samo składowanie biomasy niesie problemy większe niż w przypadku 

węgla kamiennego [97]. Wiąże się to z tym, że [18, 97]: 

· pył biomasy może ulegać zapłonowi od słabych źródeł zapłonu, 

a temperatura zapłonu jest niższa niż pyłu węglowego, 

· składowana biomasa może ulegać samozapłonowi w związku 

z możliwością zachodzenia w niej procesów biologicznych, 

· biomasa (a zwłaszcza pył) ma dużo mniejszy od węgla ciężar nasypowy, 

co powoduje, że jest bardziej lotna, co sprzyja tworzeniu mieszaniny 

wybuchowej, 

· podczas składowania biomasy, na skutek zachodzących procesów 

biologicznych mogą być wytwarzane znaczne ilości gazów, które mogą 

stworzyć mieszaninę wybuchową. 

W związku z tym, magazynowanie biomasy, a także jej transport 

(z miejsca pozyskania, ale również w miejscu przetwarzania jej w celach 

energetycznych) oraz załadunek i wyładunek, wymaga specjalnego 

podejścia oraz odpowiednich środków zaradczych. Zaleca się [18, 97] 

by już na etapie projektowania instalacji przetwarzania biomasy 

przewidywać i minimalizować ww. zagrożenia. 

4.1 Zagrożenie wybuchem 

Jak już wspomniano wcześniej, właściwości biomasy powodują, że jest 

ona bardziej podatna na samozapłon czy wybuch niż pył węglowy. Okazuje 

się [24, 97], że mieszaniny pyłu węglowego z biomasą również wykazują 

się właściwościami znacznie sprzyjającymi zajściu wybuchu. 

Na rys. 4.1 przedstawione zostały wyniki badań Głównego Instytutu 

Górnictwa [24], które prezentują wpływ różnych rodzajów biomasy na 

temperaturę zapłonu obłoku pyłowego (rys. 4.1 a), temperaturę zapłonu 

warstwy pyłu (rys. 4.1 b), minimalną energię zapłonu obłoku pyłu 

(rys. 4.1 c) oraz graniczne stężenie tlenu (rys. 4.1 d). 
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Z analizy wykresów można sformułować następujące wnioski: 

· zawartość biomasy w pyle węglowym powyżej 20% powoduje wyraźne 

obniżenie temperatury zapłonu obłoku pyłu, a przy zawartości biomasy 

powyżej 30% temperatura ta spada z 750°C poniżej 500°C, 

· obecność biomasy w mieszaninie pyłu węglowego powoduje obniżenie 

temperatury zapłonu warstwy pyłu – zwłaszcza, gdy przekroczy ona 

około 15% zawartości, 

· już niewielka zawartość biomasy powoduje obniżenie minimalnej energii 

zapłonu obłoku pyłu od wartości charakterystycznej dla pyłu węglowego 

(ok. 7400 mJ) do wartości zbliżonej dla pyłu biomasy (ok. 3 mJ), 

· wraz ze wzrostem udziału biomasy w mieszaninie pyłu, rośnie graniczne 

stężenie tlenu. 

Rodzaj biomasy oczywiście ma wpływ na ilościowy charakter tych 

zależności, jednak jakościowo pozostają one niezmienne. 

a)  b)  

c)  d)  

Rys. 4.1. Zależność od zawartości biomasy w pyle węglowym: temperatury zapłonu 
obłoku pyłowego (a), temperatury zapłonu warstwy pyłu (b), minimalnej energii 
zapłonu obłoku pyłu (c), granicznego stężenia tlenu (d) [24] 
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4.2 Niestabilność płomienia 

Położenie płomienia względem palnika uzależnione jest od warunków 

spalania – w dużej mierze ma na to wpływ stosunek prędkości spalania do 

prędkości przepływu. Gdy ten stosunek ulega zmianie to płomień się 

przemieszcza [27]. Spalanie, czy współspalanie biomasy w kotłach 

energetycznych projektowanych na tradycyjne paliwa wiąże się zwykle 

z koniecznością pracy z większą wentylacją [32], a to powoduje 

między innymi zwiększenie prędkości wypływu mieszanki z palnika. 

To, a także stosowanie stopniowania powietrza i paliwa w kotle 

energetycznym, niesie za sobą niebezpieczeństwo utraty stabilności przez 

płomień. W skrajnym przypadku może dojść do zerwania płomienia. 

W sytuacji takiej do paleniska dostarczane są duże ilości paliwa, które nie 

jest spalane, ale gromadzi się zwiększając zagrożenie wybuchowe. 

Konsekwencją niestabilności płomienia jest rozpływ paliwa, 

powietrza i ciepła w całym kotle inny niż ten, który był przewidziany, 

a to niekorzystnie wpływa na wydajność procesu spalania. Ponadto 

przesunięty płomień może docierać do ścian kotła zwiększając ich erozję 

i korozję. Jest to również jedną z przyczyn niedogrzania pary i wzrostu 

niedopału. 

4.3 Wzrost żużlowania 

Proces tworzenia na elementach kotła utwardzonego osadu nazywany jest 

żużlowaniem [76]. Można wyróżnić dwa mechanizmy powstawania tego 

zjawiska. Pierwszy związany jest z docieraniem do relatywnie chłodnych 

ścian kotła stopionych w płomieniu mineralnych części paliwa. Kocioł 

projektowany jest w taki sposób by w normalnych warunkach zapewnić 

schłodzenie tych cząstek przed dotarciem ich do ścian kotła. Zbierają się one 

w postaci sypkiego osadu o małej przewodności cieplnej. W przypadku 

zaburzenia warunków panujących w kotle (np. przez współspalanie węgla 

z biomasą) docierające cząstki są rozgrzane i lepkie, a ich chłodzenie 

następuje na ścianie, gdzie twardnieją. 

Drugi sposób powstawania żużlowania związany jest z już powstałym 

na ścianach osadem. Przyrost jego grubości może doprowadzić do sytuacji, 
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w której zewnętrzna jego warstwa znajduje się w temperaturze zbliżonej 

do temperatury topnienia mineralnych części paliwa. Powoduje 

to gwałtowny przyrost grubości warstwy, a więc następuje intensyfikacja 

żużlowania. 

Zjawisku temu sprzyja omówione wcześniej zjawisko przesuwania się 

płomienia. Zwykle prowadzi ono do zmniejszenia odległości płomień – 

ściana. Cząstki nie mają wtedy czasu na schłodzenie się i oblepiają ekrany 

kotła, pogarszając wymianę ciepła oraz przyspieszając korozję 

wewnętrznych ścian kotła [6, 37]. 

Przebieg procesu żużlowania zależy od wielu czynników, z których 

kluczowymi są zawartość części mineralnych w paliwie oraz zawartość 

składników o stosunkowo niskiej temperaturze topnienia. Bardzo istotna jest 

także konstrukcja kotła i palników. 

Zapobieganie procesowi żużlowania i ograniczenie jego skutków 

najczęściej jest realizowane przez stosowanie zdmuchiwaczy popiołu 

w komorze paleniskowej. 

4.4 Wzrost niedopału 

Ważnym wskaźnikiem jakości prowadzenia procesu spalania jest ilość 

części palnych zawartych w popiele, będącym ubocznym produktem 

spalania wielu paliw [41, 52, 83]. Duży udział w popiele części palnych 

może świadczyć o słabej jakości paliwa czy nieprawidłowym prowadzeniu 

procesu spalania. Zawartość części palnych w popiele nie powinien 

przekraczać 5%. Wynika to między innymi z tego, że jest on sprzedawany 

i wykorzystywany w budownictwie. Dzięki temu między innymi obniża się 

koszty produkcji energii elektrycznej. 

Na skład popiołu ma wpływ skład paliwa, ale także jakość przemiału, 

konstrukcja paleniska i palników oraz organizacja procesu spalania (czas 

przebywania cząstek w strefie spalania). Z tego powodu trudno określić 

metodę na ograniczenie strat niedopału. Dlatego też problem ten rozwiązuje 

się indywidualnie dla każdego przypadku. 

Straty niedopału maleją przy wzroście udziału tlenu, ale to powoduje 

wzrost emisji tlenków azotu. Rozwiązaniem problemu jest wydłużenie czasu 
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przebywania cząstek palnych w komorze spalania. Można to uzyskać 

na etapie projektowania kotła przez zastosowanie dłuższych komór, bądź 

przez dobranie właściwych warunków pracy (np. zoptymalizowanie punktu 

pracy dysz OFA). Podczas eksploatacji za najważniejsze narzędzie 

w walce ze stratami niedopału uważa się zwiększenie przemiału paliwa. 

Wiadomo bowiem, że mniejsze cząstki szybciej ulegną spaleniu, 

zmniejszając tym samym udział niespalonych części w popiele. 

4.5 Korozja niskotlenowa 

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, z którym należy się liczyć przy 

współspalaniu biomasy z węglem jest korozja niskotlenowa, zwana również 

wysokotemperaturową. Zjawisko to jest obserwowane we wszystkich 

kotłach, ale stopień jego intensywności jest różny [37, 54, 60]. 

Proces korozji niskotlenowej nie został w pełni poznany – nie do końca są 

znane wszystkie mechanizmy powstawania oraz czynniki jej sprzyjające. 

Podstawowym źródłem w tym zakresie jest praca Harba [37]. 

Korozję uważa się za przebiegającą w sposób normalny jeżeli 

jej prędkość nie przekracza 8–10 nm/h. W przypadku instalacji, w których 

stosowanie są pierwotne metody redukcji NOx obserwuje się korozję 

przebiegającą z szybkością nawet rzędu 600 nm/h i więcej [76]. 

Na intensywność tego procesu wpływ mają przede wszystkim [60, 76]: 

· stopień agresywności środowiska zależny od składu paliwa i warunków 

spalania, 

· temperatura pracy ekranów, 

· temperatura spalin, 

· własność materiału, z którego wykonano elementy kotła. 

Przeprowadzone badania oparte na analizie osadów naściennych oraz 

skorodowanych rur prowadzą do wniosków, że korozja wysokotem-

peraturowa związana jest z występowaniem w kotle energetycznym 

atmosfery redukcyjnej oraz docieraniem do ekranów rozgrzanych, płonących 

cząsteczek paliwa [60, 76]. Wyróżnia się przy tym dwa mechanizmy 

związane z zawartością w paliwie innego rodzaju związków. 

Pierwszy – zwany wysokotemperaturową korozją siarczanowo-siarczkową 



 Analiza procesu termicznej przeróbki biomasy 43 

lub siarczanową, związany jest z zawartością w paliwie siarki 

i jej związków. Drugi mechanizm nazywany jest wysokotemperaturowa 

korozja chlorkowa lub korozją gazową, gdyż bierze w niej udział chlor i jego 

związki. Związki siarki i chloru są przyczyną obniżenia temperatury 

topnienia popiołów osiadających na ścianach kotła oraz uszkodzeń 

(zwłaszcza związki chloru) powłoki ochronnej ekranów, a to pozwala 

na zwiększenie szybkości korozji. Spowodowane jest to umożliwieniem 

dotarcia do właściwego metalu związkom korozyjnym. 

Korozja niskotlenowa silniej zachodzi na wysokości palników 

[37, 54, 60, 66], co potwierdza teorię związaną z mechanizmem 

jej zachodzenia. 

Rys. 4.3 przedstawia rozkład stężenia wybranych gazów w warstwie 

przyściennej kotła, dla którego rozkład grubości ścianek został 

przedstawiony na rys. 4.2 [60]. 

Łatwo zauważyć, że występuje silna korelacja stężenia O2, CO oraz H2S 

i grubości ścianek rur ekranowych. Tam gdzie występuje mała ilość 

tlenu obserwowane jest znaczne stężenie CO i H2S – atmosfera jest więc 

redukcyjna. Obszarom tym odpowiada mała grubość ścianek – w wyniku 

zachodzenia przyspieszonej korozji niskotlenowej. Ponadto obszary 

występowania dużych stężeń CO i H2S praktycznie pokrywają się. 

W literaturze brak jest opisu ścisłej zależności stężenia gazów (np. CO) 

i prędkości korozji. Można jednak zauważyć, że [60]: 

· stężenie CO poniżej 0,2% świadczy o braku korozji 

wysokotemperaturowej, 

· przekroczenie udziału CO w warstwie przyściennej ponad 3% powoduje 

wzrost szybkości korozji ponad 300 nm/h. 
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Rys. 4.2. Rozkład grubości rur ekranowych w kotle 200 MW z palnikami w układzie 
tangencjlanym [60] 
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Rys. 4.3. Rozkład stężenia wybranych gazów w kotle 200 MW z palnikami 

w układzie tangencjlanym [60] 
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Należy zaznaczyć, że istnieją doniesienia, że już przy stężeniach CO 

rzędu 0,8% obserwuje się korozję niskotlenową. Wewnątrz kotłów 

rejestrowane są również stężenia CO przewyższające 8%, którym 

towarzyszy wyjątkowo silna korozja [54, 60]. Największe znaczenie 

dla procesów korozji ma pomiar stężenia w warstwie przyściennej CO, O2, 

H2S, HCl, SO2, Cl [54, 66, 76]. 

Okazuje się więc, że kontrola składu warstwy przyściennej kotła pozwala 

na ocenę zagrożenia korozyjnego. Co ważniejsze – zmiana sposobu 

prowadzenia procesu spalania wewnątrz kotła umożliwia reagowanie 

na niewłaściwy skład warstwy przyściennej, a więc zapobieganiu nadmiernej 

korozji [6, 60, 115]. 

Z kilku powodów pomiary takie są trudne do przeprowadzenia ponieważ 

większość analizatorów pracuje na zewnątrz komory spalania i mierzony 

gaz należy do nich doprowadzić. Do najważniejszych przeszkód w realizacji 

pomiarów takimi analizatorami należą konieczność: pobrania próbki 

w sposób nie zaburzający środowiska; utrzymania niezmienionego składu 

próbki, tak by podczas transportu z badanego środowiska do analizatora 

nie zachodziły reakcje chemiczne; wykonania takiej sondy probierczej, 

by jej materiał nie katalizował reakcji chemicznych i rekombinacji 

rodników. 

Spełnienie tych warunków przy pomiarach gazów warstwy przyściennej 

jest niezmiernie trudne i kosztowne. Związane to jest z niekorzystnymi 

warunkami środowiska, z którego należy pobrać próbkę, charakteryzującego 

się wysoką temperaturą, zapyleniem oraz problemem zasysania obcego 

powietrza. 

4.6 Podsumowanie 

Zastępowanie paliw kopalnych biomasą przy wytwarzaniu energii niesie 

szereg korzystnych zjawisk, z których najważniejszym jest ograniczenie 

emisji dwutlenku węgla. Ze względu na właściwości, różne od paliw 

kopalnych, konieczne jest inne podejście do tego rodzaju paliwa. Różnice 

widoczne są w całym procesie przetwarzania biomasy – począwszy od jej 
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pozyskiwania, poprzez transport, składowanie, rozdrabnianie, spalanie 

czy zgazowanie, aż po przetwarzanie produktów spalania. 

Zagadnienia te są ważne zwłaszcza, gdy biomasa przetwarzana jest 

na dużą skalę, a szczególnie w przemysłowych instalacjach projektowanych 

na inne paliwa kopalne. Współspalanie bezpośrednie biomasy w kotłach 

opalanych węglem kamiennym zmienia przebieg procesu spalania, między 

innymi powoduje zaburzenie rozpływu paliwa i ciepła, przesuwa położenie 

płomienia względem palników i ścian. Towarzyszy temu szereg 

niekorzystnych zjawisk, jak omówione w tym rozdziale: niestabilność 

płomienia, wzrost żużlowania i niedopału, czy intensyfikacja korozji 

niskotlenowej. Wynikają one z tego, że instalacje, w których biomasa jest 

przetwarzana, optymalizowane dla paliw kopalnych, od których biomasa 

znacznie różni się właściwościami fizykochemicznymi.  

Problemy występujące przy spalaniu i współspalaniu biomasy 

obserwowane są również przy spalaniu samego węgla, jednak zachodzą 

z inną intensywnością. Większość z nich można ograniczyć stosując 

odpowiednie sterowanie procesem spalania. Takie podejście wymaga jednak 

informacji o procesach zachodzących w kotle energetycznym, na przykład 

o temperaturze, składzie gazów, stabilności spalania. Konieczny jest więc 

dobór odpowiednich metod pomiarowych i analizy danych, które pozwolą 

na kontrolę wybranych parametrów procesu z odpowiednią czułością. 

 



5. Monitorowanie procesu spalania 

5.1 System diagnostyczno-monitorujący procesu spalania 

Spalanie pyłu węglowego w palniku, czy współspalanie go z biomasą, 

jest procesem bardzo złożonym. Zachodzi ono w sposób turbulentny, 

co oznacza, że w każdym punkcie strumienia mieszanki zachodzą 

ciągłe, lokalne fluktuacje stężeń paliwa i czynników gazowych, a także 

temperatury. Prowadzi to do lokalnych zmian intensywności procesu 

spalania, które powodują ciągłe zmiany jasności płomienia, które można 

zaobserwować jako migotanie płomienia. 

Procesowi spalania i współspalania, może towarzyszyć szereg 

niekorzystnych zjawisk – zwłaszcza gdy proces ten jest realizowany na dużą 

skalę. Wskazane jest więc monitorowanie płomienia w celu optymalnego 

prowadzenia procesu, ale także w celu wykrycia sytuacji niepokojących 

lub niebezpiecznych. Takie możliwości daje opracowany w Katedrze 

Elektroniki Politechniki Lubelskiej (obecnie Instytucie Elektroniki 

i Technik Informacyjnych PL) światłowodowy system diagnostyczno-

monitorujący FMS 01 (rys. 5.1).  

 

 

Rys. 5.1. Światłowodowy układ monitorowania płomienia FMS 01 [121] 
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Światłowodowy system diagnostyczno-monitorujący płomienia służy 

do monitoringu pracy zarówno palników naściennych, jak też narożnych. 

W zależności od rodzaju i wielkości komory spalania istnieje możliwość 

doboru obszaru obserwacji (wielkości stref spalania), co umożliwia 

dokładny wybór obserwowanego wycinka płomienia. 

Monitoring procesu spalania polega na obserwacji zachowania się 

płomienia z pojedynczego palnika. Emitowane przez płomień 

promieniowanie jest transmitowane za pomocą specjalnych światłowodów 

do układu optoelektronicznego. Tam poddawane jest konwersji na sygnał 

elektryczny, który podlega przetwarzaniu i rejestracji. 

Projektując elementy systemu uwzględniono widma promieniowania 

paliw tradycyjnych (rys. 5.2). Spalany pył węglowy (główne paliwo będące 

przedmiotem zainteresowania) jest źródłem emisji promieniowania z zakresu 

widzialnego i podczerwonego, a także w niewielkiej części w zakresie UV. 

W związku z tym, do budowy sondy światłowodowej zastosowano 

światłowód, który charakteryzuje się dobrymi parametrami transmisyjnymi 

nie tylko w zakresie IR, ale również w zakresie widzialnym i UV: 

PCS (ang. Plastic Clad Silica), HCS (ang. Hard Clad Silica), a dla wyższych 

temperatur pracy – światłowód z pokryciem aluminiowym lub miedzianym. 

 

Rys. 5.2. Względna emisja wybranych paliw [33] 
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Elastyczność systemu, rozumiana jako możliwość kontrolowania 

płomieni z różnych paliw, została zapewniona przez wykorzystanie 

szerokiego zakresu spektralnego 230–1100 nm oraz cyfrowego 

przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Z tego względu rolę przetwor-

nika promieniowanie optyczne – sygnał elektryczny pełni fotodetektor 

krzemowy. Dobrano element, którego charakterystyka spektralna (rys. 5.3) 

przypada na widmo emisyjne podstawowych paliw [130].  
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Rys. 5.3. Charakterystyka widmowa detektora zastosowanego w FMS 01 [33] 

Długą i bezawaryjną pracę sondy wewnątrz komory spalania zapewniona 

jest przez odpowiednią jej konstrukcję oraz chłodzenie [128]. Sonda 

chłodzona jest powietrzem, którego wydatek zależy od termicznego 

obciążenia czoła głowicy. Posiada ona wbudowany czujnik temperatury 

czoła pozwalający na ocenę jej stanu. 

Układ optoelektroniczny, który realizuje zadanie odbioru sygnałów 

z sondy oraz ich przetwarzania, jest umieszczony z dala od kotła 

energetycznego – w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki pracy 

[129]. Typowo układ ten dla pojedynczego kanału optycznego zawiera dwa 

tory – pierwszy służący do śledzenia intensywności płomienia w szerokim 

zakresie dynamiki jego zmian, drugi – do badania pulsacji płomienia. 

Sygnały rejestrowane są z częstotliwością 1 kHz oraz rozdzielczością 
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16-to bitową. Standardowo blok elektroniczny zawiera cztery niezależne 

kanały, ale były realizowane wersje nawet z dziewięcioma kanałami. 

Należy zaznaczyć, że system FMS 01 spełnia wymagania stawiane 

w normie PN–EN 230 detektorom płomienia oraz jest zgodny 

z wymaganiami dla tego rodzaju urządzeń wymienionymi w normach 

EN 12952–9, PN–EN 746–2, PN–EN 61000–6–2, PN–EN 61000–6–4, 

a także w dyrektywach 97/23/WE, 73/23/EWG [33]. 

Przykład montażu sond w kotłach energetycznych został przedstawiony 

na rys. 5.4 i 5.5. Na rys. 5.4 widoczne jest umieszczenie dwóch 

sond pozwalających na monitoring pracy 2 sąsiednich palników narożnych, 

a na rys. 5.5 – palnika naściennego. W przypadku monitoringu palników 

narożnych możliwe było umieszczenie sond w specjalnie w tym celu 

wykonanych otworach w ścianach komory spalania. Zostały one 

rozmieszczone tak, by możliwa była obserwacja wybranej strefy spalania. 

Prezentowany przypadek charakteryzował się dodatkowo tym, że palniki 

miały możliwość zmiany kąta nachylenia dysz wylotowych w granicach 

±30° co również trzeba było uwzględnić przy ustalaniu pozycji sondy. 

Dla przypadku monitoringu palnika naściennego korzystano natomiast 

z dostępnych otworów inspekcyjnych. 

Sposób umieszczenia sondy światłowodowej w ścianie kotła 

energetycznego jest każdorazowo dobierany indywidualnie, co ma związek 

z rozmieszczeniem palników, rozmiarami kotła, a także możliwościami 

konstrukcyjnymi. 

Podobnie jest z kątami patrzenia światłowodów oraz rozmiarem obszaru, 

który jest kontrolowany przez poszczególne włókna. Te parametry sondy 

ustalane są zawsze uwzględniając warunki miejsca instalacji, rozmiar 

i rodzaj komory spalania oraz typ palników. 
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a)  

b) 

Sonda 1 Sonda 2

 

Rys. 5.4. Sondy systemu monitorująco-diagnostycznego umieszczone w ścianach 
kotłów z palnikami narożnymi: a) widok instalacji, b) schemat rozmieszczenia 

a)  

b)  

Rys. 5.5. Sondy systemu monitorująco-diagnostycznego umieszczone w ścianach 
kotłów z palnikami naściennymi: a) miejsce montażu przy palniku, b) schemat 
rozmieszczenia 

Sonda 2 

Sonda 1 
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5.2 Metody analizy danych 

Ponieważ badane płomienie charakteryzują się dużą zmiennością 

rejestrowanych sygnałów, konieczne jest zastosowanie takiej metody ich 

przetwarzania, która dostarczałaby niezbędnych informacji. Najczęściej 

sygnały systemu monitorowania płomienia są analizowane z zastosowaniem 

transformaty Fouriera [122, 123] oraz transformaty falkowej [124–134]. 

5.2.1 Analiza z wykorzystaniem transformaty Fouriera 

Transformata Fouriera jest popularnym i często stosowanym narzędziem 

do analizy sygnałów pomiarowych. Opisuje ją równanie: 

 ( ) ( ) j tX j x t e dtww
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W przypadku systemu monitorowania płomienia wykorzystywana 

jest ona do wstępnej analizy otrzymywanych sygnałów pulsacji 

płomienia – zwłaszcza do rozróżniania płomieni paliwa ciekłego i stałego 

(rys. 5.6) [57, 132]. 

Sygnały rejestrowane przez układ monitorowania płomienia są sygnałami 

dyskretnymi. W związku z tym przekształceniu Fouriera poddawany jest 

nie sygnał ciągły ( )tx , a sygnał poddany próbkowany ( )nx  uzyskanych 

z sygnału ciągłego za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego. Jeżeli 

sygnał ( )tx  będzie spróbkowany z częstotliwością zgodną z twierdzeniami 

o próbkowaniu to równanie (5.1) można zapisać jako [133] 
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gdzie: ( )txp  – próbki sygnału, ( )td  – delta Diraca, tD  – odstęp między 

próbkami, N – liczba próbek. 

Przekształcając (5.2) otrzymuje się: 
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Oczywiście sygnały, z jakimi mamy do czynienia w warunkach 

praktycznych, nie mogą być sumowane w granicach nieskończonych. 

W rzeczywistości transformowany jest więc tylko fragment sygnału 

o długości N  próbek, a więc: 
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Równanie (5.4) nazywane jest dyskretną transformatą Fouriera 

(ang. Discrete Fourier Transform – DFT).  

 

Przykład zastosowania dyskretnej transformaty Fouriera został pokazany 

na rys. 5.6. Sygnał z układu monitorowania płomienia poddany analizie 

Fouriera przedstawia zmianę rozkładu częstotliwości w czasie. Gro energii 

sygnału skupione jest w małych częstotliwościach (do 10 Hz). Dla sygnału 

pochodzącego od palnika pyłowego praktycznie nie obserwuje się 

składowych o częstotliwościach powyżej 40 Hz. Włączenie palnika 

mazutowego powoduje zmianę widma sygnału – następuje wzrost amplitud 

sygnałów o wyższych częstotliwościach. Jest to szczególnie wyraźne 

dla częstotliwości większych niż 20 Hz i obserwowane jest nawet 

dla częstotliwości około 120 Hz. Analiza składowych wysokoczęstotliwo-
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ściowych, a lepiej stosunku amplitud składowych wysokoczęstotli-

wościowych do niskoczęstotliwościowych jest narzędziem pozwalającym 

na detekcję płomienia mazutowego. Szczegółowe zakresy częstotliwości 

wykorzystywane w takiej detekcji są dobierane w zależności od parametrów 

kotła energetycznego, stosowanych palników oraz paliwa. 

 

Rys. 5.6. Analiza Fouriera sygnału zarejestrowanego podczas pracy palnika 
węglowego i chwilowej pracy palnika mazutowego (1 i 2 – załączenie palnika 
mazutowego) 

5.2.2 Analiza z wykorzystaniem przekształcenia falkowego 

Przekształcenie falkowe względem przekształcenia Fouriera różni się 

dwoma podstawowymi cechami. Po pierwsze – pozwala na lepszą 

lokalizację zjawisk w czasie, po drugie – jest bardziej wymagająca 

obliczeniowo [5, 12, 19]. 

Polega ono na dekompozycji sygnału f(t) o skończonej energii na szereg 

współczynników falkowych g(s,t) [12, 69]: 

 ( ) ( )*

,, f( ) ss t t dttg t y= ò , (5.5) 

gdzie: ys,t(t) – zbiór funkcji bazowych zwanych falkami, 

s, t – współczynniki odpowiednio skali i przesunięcia. Funkcje bazowe 
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(falki) uzyskiwane są z funkcji y(t) zwanej falką macierzystą 

lub podstawową, przez zmianę skali oraz przesuwanie w czasie [19]:  

 ( ),
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-æ ö= ç ÷
è ø

. (5.6) 

Przykłady kilku falek macierzystych zaprezentowano na rys. 5.7. 

a)  b)  

c)  d)  

Rys. 5.7. Przykładowe falki macierzyste: a) Daubechies 1(Haara), b) Daubechies 2, 

c) Daubechies 4, d) Coiflet 2 [12, 19] 

W analizie sygnałów ze światłowodowego systemu diagnostyczno-

monitorującego często korzystano także z modyfikacji przekształcenia 

falkowego polegającego na dyskretyzacji współczynników s, t, a dokładniej 

współczynnik s przyjmuje wartości równe odwrotności kolejnych potęg 

liczby 2, a t przyjmuje wartości będące całkowitymi wielokrotnościami 

liczby s [126]. Przejście od dziedziny liczb rzeczywistych do całkowitych 

powoduje, że przekształcenie nazywa się dyskretnym przekształceniem 

falkowym (ang. discrete wavelet transform – DWT), w którym falki opisuje 

zależność: 

 ( ) ( )ntt mm
nm -= 22 2/

, yy , (5.7) 
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gdzie: m  i n  są liczbami całkowitymi spełniającymi zależności ms -= 2 ,

nm-= 2t . 

Sygnał poddawany analizie z wykorzystaniem dyskretnego 

przekształcenia falkowego jest dzielony na tak zwany detal i aproksymację 

[5]. Aproksymacja może być dalej dzielona w taki sam sposób – detal nie 

podlega podziałowi. Sygnał wejściowy reprezentowany jest jako suma 

ostatecznie otrzymanej aproksymacji i detali, ze wszystkich kolejnych 

podziałów. Aproksymacje mają charakter sygnałów o niższych 

częstotliwościach, a detale o wyższych częstotliwościach.  

Rozkład na aproksymację i detale dla przykładowego sygnału z układu 

monitorowania płomienia jest przedstawiony na rys. 5.8. Przedstawiony 

sygnał jest rejestracją zmiany wynikającej ze zmienności wydajności młyna 

zasilającego palnik, przy współspalaniu biomasy z węglem kamiennym. 

 

Rys. 5.8. Sygnał z układu monitorowania płomienia (s) oraz jego dekompozycja 

na aproksymację (a8) oraz detale (d1 – d8) uzyskane z wykorzystaniem DWT 

i falki Daubechies 2 
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5.3 Wykrywanie spalania niestabilnego 

Problem spalania niestabilnego jest szczególnie ważny w przypadku 

spalania biomasy. Jego źródłem jest między innymi znaczna zawartość 

wilgoci, niewłaściwe rozdrobnienie paliwa w młynach tradycyjnie 

przeznaczonych na węgiel oraz znaczny rozrzut parametrów biomasy. 

Spalanie niestabilne prowadzi do niewłaściwego przebiegu procesu spalania 

co skutkuje spadkiem sprawności, wzrostem niedopału, wzrostem 

żużlowania, czy intensyfikacją szlakowania, erozji i korozji. W skrajnym 

przypadku może doprowadzić do zerwania płomienia, co może powodować 

zagrożenie wybuchem. 

Ocenę stabilności płomienia można realizować przez analizę różnych 

jego parametrów [57, 86–88]. Jedna z metod polega na analizie z wykorzy-

staniem dyskretnego przekształcenia falkowego sygnału zmian 

intensywności świecenia płomienia. Na rys. 5.9 przedstawiony jest 

przykładowy przebieg sygnału uzyskanego za pomocą systemu FMS 01. 

Zaprezentowana sytuacja dotyczy procesu rozpalania kotła energetycznego. 

Rejestracja została rozpoczęta przed załączeniem palnika. Podczas 

pomiarów obserwowane są zmiany intensywności płomienia 

monitorowanego palnika, a także jego krótkookresowe wyłączenie. 

 

Rys. 5.9. Sygnał zarejestrowany podczas rozpalania kotła energetycznego oraz 
podział na przedziały, dla których zaprezentowano wyniki analiz 
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Dekompozycja, z wykorzystaniem falki Daubechies 2, szeregu 

czasowego z rys. 5.9 została przedstawiona na rys. 5.10. Dla zobrazowania 

wrażliwości dyskretnego przekształcenia falkowego na zmiany procesu 

spalania przebieg podzielono na 8 przedziałów (rys. 5.9), w których 

przeanalizowano rozkład wartości poszczególnych detali przekształcenia. 

Uzyskane histogramy znormalizowane dla niektórych przedziałów przebiegu 

zaprezentowano na rys. 5.11. 

 

Rys. 5.10. Dekompozycja przebiegu z rys. 5.9 z wykorzystaniem falki falki 

Daubechies 2 

Analiza uzyskanych histogramów pozwala stwierdzić, że dla przedziałów, 

w trakcie których obserwowano wyłączenie palnika (przedział I i VIII) 

histogramy detali 4 i 5 wykazują o wiele niższą szerokość połówkową. 

Ponadto dla tych przypadków rośnie wartość maksimum histogramu. Wzrost 

ten jest tym silniejszy im krócej pracuje palnik. 

Natomiast detale 1 i 2 są bardzo czułe na występowanie w przebiegu 

nagłych, silnych i krótkoczasowych wzrostów sygnału. Widoczny jest 

ponad 10-ciokrotny wzrost amplitudy i spadek szerokości połówkowej 

dla przedziału czwartego, w którym obserwowany jest bardzo intensywny 

krótkoczasowy rozbłysk płomienia. 
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 a)     b)  

c)     d)  

Rys. 5.11. Histogramy detali dyskretnego przekształcenia falkowego dla wybranych 
przedziałów szeregu czasowego z rys. 5.9: a) pierwszy, b) czwarty, c) szósty, 
d) ósmy 
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5.4 Detekcja rodzaju spalanego paliwa 

Współczesne systemy sterowania procesem spalania wyposażane 

są w nowoczesne wielowymiarowe kontrolery [43, 68, 79, 107, 109, 

110, 113]. Dzięki nim jest możliwa integracja sygnałów z różnego rodzaju 

urządzeń pomiarowych, co przyczynia się do poprawy sterowania, 

zwiększa elastyczność systemu, a także pozwala na optymalizację procesów 

pod względem wybranych kryteriów. 

W takich systemach możliwe jest wykorzystanie sygnałów pochodzących 

z układu monitorowania płomienia. Układ monitorowania umożliwia między 

innymi wykrywanie rodzaju spalanego paliwa. W chwili obecnej praktycznie 

nie ma możliwości obiektywnego potwierdzenia jakiego rodzaju paliwo 

jest spalane czy współspalane. Informację taką uzyskuje się pośrednio 

wiedząc w jakim momencie zostało włączone i uwzględniając opóźnienia 

transportowe [33, 132]. 

Potwierdzenie spalania danego rodzaju paliwa w komorze spalania 

jest niezwykle istotne. Z punktu widzenia bezpieczeństwa niedopuszczalna 

jest sytuacja, w której podawane paliwo trafia do kotła, ale nie pali się 

(szczególnie przy rozpalaniu kotła). Spowodować to może nagromadzenie 

się paliwa, co w krytycznej sytuacji może doprowadzić do jego wybuchu. 

Podczas normalnej pracy również jest to niezbędna informacja bo wpływa 

ona na sterowanie pracą kotła. 

W pracy [123] przedstawione są przykładowe wyniki prób wykonanych 

przy pomocy systemu monitorowania płomienia, których celem 

było porównanie jego intensywności przy spalaniu węgla i mieszanki 

węgiel-biomasa. Próby dla przypadku współspalania biomasy z węglem 

przeprowadzone były dla 6% jej udziału oraz głównych parametrów spalania 

takich samych jak dla prób z samym węglem. 

Uzyskane szeregi czasowe sygnałów z układu monitorowania poddane 

zostały dyskretnej transformacji Fouriera dla prostokątnego okna o długości 

2048 próbek. Wyznaczone spektrogramy przedstawiono na rys. 5.12 i 5.13. 
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Rys. 5.12. Przykładowy spektrogram dla spalania węgla i 6% biomasy [123] 

 

Rys. 5.13. Przykładowy spektrogram dla spalania samego węgla [123] 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że dodanie biomasy 

do węgla spowodowało zmniejszenie amplitudy rejestrowanych sygnałów. 

Widoczna jest ponadto zmiana rozkładu składowych częstotliwości. 

W przypadku spalania węgla i biomasy obserwowane jest zwiększenie 

składowych o częstotliwościach z zakresu 50–170 Hz. 

Rys. 5.14 przedstawia natomiast przykładowe sygnały zarejestrowane 

przez układ monitorowania płomienia w jednej z elektrowni, której kotły 

opalane są węglem kamiennym. Pokazane są dwa przypadki – podczas 

spalania samego węgla kamiennego (a) oraz podczas współspalania węgla 

i biomasy. Sygnał rejestrowany był z częstotliwością 1 kHz, co z nadmiarem 

wypełnia wymagania stawiane przez twierdzenie o próbkowaniu. Uzyskane 

szeregi czasowe poddane zostały normalizacji, w wyniku której średnia 

wartość oczekiwana wynosi zero a odchylenie standardowe jeden. 
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a)  

b)  

Rys. 5.14. Fragmenty ustandaryzowanych sygnałów z systemu FMS 01 

zarejestrowane dla płomienia pyłowego (a) i mieszanki węgla z biomasą (b) 

Już pobieżna analiza uzyskanych szeregów czasowych uwidacznia 

różnice przy obserwacji płomienia węglowego oraz mieszanki węgiel 

i biomasa. Dla przypadku współspalania sygnał wykazuje wyraźniejsze 

oscylacje. Ponadto zachodzą one wokół niezerowej wartości – w przeciwień-

stwie do sygnału dla samego węgla, gdzie sygnał oscyluje wokół zera. 

Systemy sterowania potrzebują jako sygnały wejściowe realnych sygnałów. 

W związku z tym zarejestrowane szeregi czasowe poddano różnym 

analizom, w tym analizie falkowej. 
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Na rys. 5.15 pokazane zostały wyniki analizy sygnałów z wykorzy-

staniem ciągłej transformaty falkowej z zastosowaniem falki Morse’a 

dla spalania węgla i falki Morse’a oraz bump dla współspalania węgla 

i biomasy. 

Analizując wynik analizy sygnałów dla płomienia węglowego dla dwóch 

kanałów tej samej sondy światłowodowej można zauważyć, że generalnie 

amplitudy składowych są porównywalne ze sobą. W pewnych chwilach 

czasowych pojawiają się silniejsze składowe. W tych przypadkach 

najwyższe amplitudy odpowiadają składowym o częstotliwościach od 0,1 Hz 

do 1 Hz. Porównując wyniki analizy dla spalania węgla oraz współspalania 

węgla i biomasy można zauważyć, że w tym drugim przypadku występuje 

charakterystyczna linia reprezentująca obecność w widmie składowych 

o częstotliwościach bliskich 0,03 Hz. Składowe te są widoczne zarówno 

przy analizie z wykorzystaniem falki Morse’a, jak też bump. Warto 

zauważyć, że przedstawione spektrogramy dla falki bumb mają postać 

obrazu o większej „ziarnistości”. Obraz ten wygląda jakby był zbudowany 

z „punktów” o większych rozmiarach niż jest to dla spektrogramu dla falki 

Morse’a. Ponadto widoczne jest, że wyznaczenie składowych o odpowie-

dnich częstotliwościach dla falki bump (zwłaszcza widoczne jest 

to dla małych częstotliwości) wymaga analizy dłuższych szeregów 

czasowych. Stąd na przykład uzyskanie składowej o częstotliwości 

0,1 Hz wymaga mniej więcej 0,25 minuty przy falce Morse’a 

i około 0,9 minuty dla falki bump. Z tego również powodu dla falki bump 

minimalna możliwa do wyznaczenia częstotliwość wynosi ponad 0,01 Hz, 

a dla Morse’a 0,006 Hz. 

Analiza spektrogramu pozwala więc na stwierdzenie czy wprowadzona 

do komory biomasa faktycznie ulega spaleniu w danym palniku. W tym celu 

należy analizować składowe o niższych częstotliwościach. Wzrost 

ich amplitud świadczy o spalaniu biomasy. Oczywiście podobnie 

jak dla analizy Fourierowskiej, do wykrywania płomienia mazutowego, 

konieczne jest indywidualne podejście do danego rozwiązania. 
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Rys. 5.15. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu ciągłej transformaty falkowej 
szeregów czasowych z rys. 5.14 
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5.5 Podsumowanie 

Spośród technologii konwersji biomasy omówionych w rozdziale 3.1, 

bezpośrednie jej spalanie oraz współspalanie z węglem są najczęściej 

wykorzystywanymi. Procesy te są dość skomplikowane w prowadzeniu, 

a niejednorodności właściwości biomasy może prowadzić do dodatkowych 

problemów, na przykład niestabilności spalania. 

Wykorzystywane w elektrowniach tzw. skanery płomienia [57, 121] 

pełnią rolę urządzeń stwierdzających zanik płomienia. System 

monitorowania płomienia zaprojektowany i skonstruowany 

w Politechnice Lubelskiej również ma możliwość pełnienia takiej roli, 

ale dodatkowo znacznie poszerza wachlarz informacji jakie można 

uzyskać przez analizę sygnału, którego źródłem jest płomień [33, 86–88, 

121–132]. 

Stosując odpowiednie metody analizy danych możliwe jest wykrywanie 

stanów odbiegających od normy, na przykład zaniku płomienia, rozbłysków, 

pulsowania, czy rodzaju spalanego paliwa. Potwierdzają to między innymi 

przytoczone wcześniej przykłady, a także doniesienia literaturowe [88, 107, 

122, 124–127]. Otrzymywane w ten sposób informacje mogą stanowić 

dodatkowe sygnały wejściowe dla zaawansowanych układów nadzoru 

i sterowania spalaniem [86–88, 113, 129, 130] stanowiąc cenne źródło 

informacji o monitorowanym procesie. 



 



6. Analiza składu gazów 

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych wiąże się z potrzebą 

kontroli składu gazów (często on-line), czy to będących produktami 

zgazowania, czy wewnątrz komory spalania, czy też spalinowych [4, 25, 40, 

62, 89, 92, 101, 102]. Pomiary te są niezbędne do ustalania właściwych 

parametrów procesu, sterowania nim, czy po prostu kontroli efektów. 

Tlenek i dwutlenek węgla należą do gazów, których kontrolę przeprowadza 

się najczęściej podczas prowadzenia procesów przetwarzania biomasy, 

czy spalania różnego rodzaju paliw. 

Wybór właściwych narzędzi służących do pomiarów składów gazów 

wymaga uwzględnienia zakresów pomiarowych, warunków w jakich 

pomiary mają być wykonywane (np. temperatura gazów, zapylenie), 

celu dokonywania pomiarów, dynamiki zmian stężeń i tym podobnych. 

Z punktu widzenia obowiązujących przepisów interesujące są pomiary 

gazów wylotowych. Występujące tam stężenia zanieczyszczeń gazowych 

są niskie i stosunkowo stabilne, a warunki pomiarów stosunkowo łagodne 

(m. in. małe lub brak zapylenia, umiarkowana temperatura).  

Kotły energetyczne nie są wyposażone w urządzenia do pomiaru składu 

warstwy przyściennej (zwłaszcza on-line), gdyż praktycznie brak jest 

aparatury pozwalającej na ciągłe pomiary we wnętrzu kotła. Aparatura taka 

musiałaby umożliwiać pomiary w dość wymagających warunkach – 

temperaturze ponad 1000 K, obecności agresywnych gazów i substancji 

ciekłych, dużym zapyleniu. Pomiary dotyczą dużego obszaru (np. wzdłuż 

ściany kotła), a większość analizatorów nie pozwala na jednoczesne pomiary 

w wielu punktach. Ponadto pomiary w wielu punktach kotła są utrudnione, 

gdyż wymagałyby wykonania otworów pozwalających na dostęp do jego 

wnętrza kotła. Zwykle jest to niemożliwe do wykonania ze względu 

na wprowadzenie zbyt wielu zmian w konstrukcji kotła powodujących jego 

rozszczelnienie i zaburzenie wymiany ciepła [76, 132]. 

Kolejnym problemem jest to, że dla zapewnienia poprawnych pomiarów 

należy zapewnić pobranej próbce właściwe warunki podczas transportu 

jej z miejsca pobrania do analizatora. Wymaga to utrzymania właściwej 
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temperatury (tak by np. nie następowała kondensacja wilgoci), stosowania 

sond probierczych wykonanych z materiałów nie wchodzących w reakcję 

z próbką, a także podczas pobrania nie może nastąpić jej rozcieńczenie 

obcym powietrzem. Próbka przed analizą musi być właściwie osuszona, 

odpylona i schłodzona. To wszystko wydłuża czas uzyskania wyniku, 

a więc pomiary nie spełniają wymagań stawianych sygnałom 

wykorzystywanym do sterowania procesem. 

Rozwiązaniem może być zastosowanie optycznych metod pomiarowych, 

ponieważ pozwalają one na praktycznie bezinwazyjne pomiary 

on-line na długiej ścieżce (zapewnienie pomiaru dla dużego obszaru) 

oraz nie wymagają przygotowania próbki. Możliwy jest optyczny pomiar 

stężeń gazów w szerokich granicach, a zastosowanie światłowodów 

specjalnych pozwala na zabezpieczenie układu przed agresywnością 

środowiska i wysoką temperaturą. Selektywność pomiarów interesujących 

składników jest możliwa dla uzyskania przez zastosowanie odpowiedniego 

algorytmu pomiarowego i przetwarzania danych. 

Ponadto optyczne pomiary stężeń gazów pozwalają na uzyskiwanie 

informacji o składzie mieszaniny gazów praktycznie bez opóźnień 

transportowych charakterystycznych dla innych metod, nie zaburzają 

środowiska pomiarowego, a także pozwalają na pomiary gazów o wysokich 

temperaturach. Najczęściej wykorzystuje się w tym przypadku różne 

odmiany spektroskopii absorpcyjnej, ale również może być wykorzystywana 

spektroskopia emisyjna. 

6.1 Podstawy teoretyczne spektroskopii absorpcyjnej 

Absorpcja, obok odbicia i rozproszenia, jest zjawiskiem, które zachodzi 

podczas przechodzenia promieniowania przez ośrodek. Przez absorpcję 

rozumie się częściowe lub całkowite pochłanianie promieniowania. 

Warunkiem koniecznym do zajścia absorpcji jest dostarczenie przez 

padające promieniowanie energii wystarczającej do przejścia cząsteczki 

ze stanu podstawowego do wzbudzonego. 
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Natężenie promieniowania 0I  docierające do ośrodka można 

więc wyrazić jako sumę natężeń promieniowania pochłoniętego aI , 

transmitowanego tI  oraz rozproszonego i odbitego rI : 

 0 a t rI I I I= + + . (6.1) 

Udział poszczególnych składowych zależy od wielu czynników, 

między innymi rodzajów ośrodków, z których promieniowanie przychodzi 

i przez które przechodzi, długości fali, długości drogi oddziaływania 

promieniowania z ośrodkiem. 

Pochłanianie promieniowania przez ośrodek badany jest podstawą 

spektroskopii absorpcyjnej, w której wyznacza się widmo promieniowania 

światła przechodzącego przez mieszaninę na drodze o danej długości 

(warstwę o określonej grubości). Otrzymana charakterystyka jest podstawą 

do analizy jakościowej, ale i ilościowej składu mieszaniny. 

Zależność opisująca spadek natężenia promieniowana padającego ( )0I n

wskutek jego przechodzenia na drodze L  przez gaz o temperaturze T  

nosi nazwę prawa Lamberta-Beera [3]: 
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gdzie ( )Ta  to absorbancja dla pojedynczej długości fali. 

Absorbancja zależy od kilku czynników, i może być przedstawiona 

jako [81, 82]: 

 ( ) ( ) ( ),T S T g T xpLa n= , (6.3) 

( )S T  – zintegrowana moc linii (ang. integrated line strength) wyrażona 

w cm
-1

/molecule×cm
-2

, ( ),g Tn  – znormalizowana powierzchniowo funkcja 
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kształtu linii (1/cm
-1

) ( ( ), 1dg Tn n
¥

-¥

=ò ), x  – udział molowy frakcji 

pochłaniającej, p  – ciśnienie całkowite (atm).  

Zarówno ( )S T , jak też ( ),g Tn  są zależne od temperatury, stąd i widma 

pochłaniania różnią się w zależności od warunków ich otrzymania. Funkcja 

( ),g Tn  ma postać profilu Voigta, który jest profilem pośrednim między 

profilem Gaussa a Lorentza. Zależność zintegrowanej mocy linii ( )S T  

od temperatury opisuje zależność [81–82]: 
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, (6.4) 

gdzie: 

0S  – zintegrowana moc linii dla temperatury referencyjnej, 

0T  – temperatura odniesienia, 

h  – stała Plancka, 

c  – prędkość światła, 

k  – stała Boltzmanna, 

"E  – energia stanu niższego, 

0n  – centrum piku absorpcji, 

Q  i 0Q  – całkowita funkcja podziału energii wewnętrznej cząstki 

w temperaturze T  i 0T , odpowiednio. 

Dla większości gazów atmosferycznych parametry takie jak 0S , "E  i 0Q  

można wyznaczyć na podstawie bazy danych HITRAN dla temperatury 

referencyjnej 0T  = 273 K [82]. Ostatnie dwa czynniki wyrażenia (6.4) 

można przyjąć za równe 1 w przypadku rozpatrywania mieszanin 

o temperaturach niższych niż 2500 K oraz dla widm poniżej 2,5 mm [84]. 
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Typowy układ pozwalający na wyznaczenie transmisji ośrodka, 

a na tej podstawie na wyznaczenie stężenia wybranych składników, został 

przedstawiony na rys. 6.1 [45, 49]. 

 

Rys. 6.1. Schemat układu do wyznaczania stężeń gazów z wykorzystaniem 
spektroskopii laserowej 

W układzie tym przez badany ośrodek (b) przepuszczane jest 

promieniowanie ze źródła laserowego (a) zasilanego ze sterownika (e). 

Trafia ono na detektor (d) bezpośrednio lub po odbiciu od zwierciadła (c). 

W przypadku słabych widm może pojawić się konieczność zastosowania 

wielokrotnych odbić na układzie zwierciadeł, co wydłuża drogę pomiarową 

i zwiększa pochłanianie promieniowania. Odebrany sygnał optyczny jest 

przetwarzany na postać elektryczną, która jest przetwarzana i zapisywana 

przez układ akwizycji (f), a następnie prezentowana i archiwizowana 

w systemie komputerowym (g). Sterownik lasera (e) zwykle odpowiada 

za stabilizację mocy sygnału, a także za stabilizację częstotliwości 

lub jej przestrajanie – w zależności od stosowanej metody pomiarowej. 

6.2 Mieszaniny gazów 

Dla mieszanin, każdy ze składników pochłania promieniowanie 

niezależnie od pozostałych. Stąd wypadkowe osłabienie promieniowania 

sumuje się dla poszczególnych długości fal [137]: 

 ( )i i i i

i i

A A a c l= =å å , (6.5) 

gdzie iA  – absorbancja i-tego składnika mieszaniny. 
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Prawo addytywności rodzi problemy zarówno w analizie jakościowej, 

jak też ilościowej, widm w podczerwieni. W środowiskach wieloskład-

nikowych widma nachodzą na siebie (tzw. interferencja widm) i wyróżnienie 

określonych składników jest bardzo utrudnione. Spadek intensywności 

promieniowania jest więc wynikiem obecności nie tylko jednej substancji 

[12]. Sytuacja taka powoduje fałszowanie wyników – zawyżanie wartości 

stężenia oznaczanego czynnika. 

Najczęstszym rozwiązaniem tego problemu jest wybór takiego zakresu 

spektralnego, który jest wolny od interferencji [32, 23]. Taki zakres możliwy 

jest do znalezienia w średniej lub dalekiej podczerwieni. Dodatkowo linie 

pochłaniania mają tam największe amplitudy. 

Możliwe jest również wykorzystanie zakresów widmowych, w których 

istnieją niewielkie interferencje. Uzyskanie informacji możliwe jest 

w takim przypadku przez specjalne techniki pomiarowe i analizy danych 

[49, 51, 62, 131].  

Wybór zakresu spektralnego ma jeszcze jeden ważny aspekt – dobór 

elementów optoelektronicznych, z których budowane jest urządzenie 

pomiarowe. Elementy (np. lasery, detektory) pracujące w bliskiej 

podczerwieni są dość rozpowszechnione, gdyż jest to zakres widmowy 

wykorzystywany również w celach telekomunikacyjnych. Opracowane 

do tych zastosowań źródła światła oraz inne elementy optoelektroniczne 

są dopracowane technologicznie, nie wymagają specjalnych układów 

chłodzących, mają kompaktowe rozmiary, a co najważniejsze – ich cena jest 

konkurencyjna z powodu masowej produkcji. 

6.3 Metody spektroskopii absorpcyjnej 

Analizatory gazów pracujące w oparciu o spektroskopię absorpcyjną 

dzieli się na metody dyspersyjne i niedyspersyjne. Pierwsze poddają analizie 

pojedynczą linię widmową. Jeśli wykorzystują wprost prawo Lamberta-

Beera to zwykle mierzone jest natężenie linii dla jej maksimum i na tej 

podstawie wyznaczane jest szukane stężenie składnika. Ponieważ linie 

widmowe są wąskie, więc uniknięcie poważnych błędów pomiarowych 

wymaga stosowania źródeł światła o dużej monochromatyczności i stabilnej 
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częstotliwości. Niemniej ważnym problemem może być mała czułość metod 

wąskopasmowych, jeżeli analizie poddawana jest stosunkowo słaba linia 

absorpcyjna. 

Jeżeli analizie poddawana jest pojedyncza linia widmowa to korzysta się 

z właściwości, że informacja o zawartości szukanego czynnika zawarta jest 

w natężeniu linii pochłaniania oraz intensywności całkowej A wyrażającej 

się zależnością: 

 ( )
end

start

A nLd

n

n

a n n= ò , (6.6) 

gdzie: a(n) – współczynnik absorpcji, n – koncentracja czynnika 

absorbującego, L – długość drogi optycznej, n – liczba falowa początku 

(nstart) i końca (nend) rozpatrywanej linii pochłaniania. 

W zależności od warunków jakie panują w mieszaninie gazów – 

zwłaszcza ciśnienia i temperatury – kształt linii ulega zmianie. Linie mają 

znaczne amplitudy dla małych ciśnień i temperatur. Pomiary z wykorzy-

staniem natężenia linii są stosowane więc dla warunków, w których 

występują silne linie. W pozostałych przypadkach korzysta się z analizy pola 

powierzchni ograniczonego linią pochłaniania, a więc tzw. intensywności 

całkowej [44, 62]. 

Metody niedyspersyjne poddają analizie stosunkowo szerokie spektrum 

widma – w którym badany składnik wykazuje pochłanianie. W tym 

przypadku największym problemem jest wpływ na wyniki pomiarów innych 

składników mieszaniny, których widmo pochłaniania przypada na ten sam 

zakres spektralny. Ich wpływ eliminuje się zwykle przez specjalne techniki 

pomiarowe (np. wykorzystujące filtry) i analizy danych [62, 63, 116–120]. 

Kompromisem między klasycznymi metodami spektroskopii absorpcyjnej 

jest analiza widma z wykorzystaniem metody całkowej wielu linii 

(ang. multiple line integrated) [44, 63, 77]. 

Klasyczna metoda całkowa wielu linii przewiduje analizę linii 

pochłaniania oznaczanego gazu dla wybranego zakresu spektralnego 

[44, 77]. Otrzymywany wówczas sygnał opisuje wzór analogiczny 
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do równania (6.6), ale przedział całkowania obejmuje więcej niż jedną linię. 

Podejście takie pozwala na uzyskanie znacznie większego sygnału 

pomiarowego niż dzieje się to dla pojedynczej linii widmowej oraz 

uśrednienie szumów. Niestety, wraz ze zwiększaniem analizowanego 

zakresu widmowego rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia w nim linii 

pochłaniania innych gazów mieszaniny. Oczywiście zakłóca to wyniki 

pomiarów powodując dodatkowe błędy. 

Sposobem na uniknięcie lub minimalizowanie tego rodzaju błędów może 

być wybór do analizy nie wszystkich linii z danego zakresu, a wybranej ich 

kombinacji [49]. Sytuację taką można opisać zależnością: 

 ( )
endi

starti

s

i

A nLd

n

n

a n n=å ò , (6.7) 

gdzie i – to numer analizowanej linii o początku 
istartn  i końcu 

iendn .  

Dobór kombinacji linii należy zoptymalizować w taki sposób 

by uwzględnić spodziewane zawartości poszczególnych składników oraz 

inne parametry badanego środowiska – na przykład temperaturę. 

W metodzie tej analizowane jest pole pod kilkoma liniami pochłaniania 

danej substancji. Takie podejście ma na celu zwiększenie stosunku sygnału 

do szumu [44, 77]. 

Bardzo rzadko stosuje się wprost prawo Lamberta-Beera w celu 

wyznaczenia stężenia szukanej substancji. Najczęściej postępuje się 

w ten sposób, że dla znanych warunków wyznacza się zależność sygnału 

wyjściowego analizatora (np. pole powierzchni wybranych linii 

absorpcyjnych dla metody zintegrowanych wielu linii) od znanych stężeń 

interesującego czynnika. Pomiary właściwe polegają na otrzymaniu sygnału 

wyjściowego i przeliczeniu go na stężenie oznaczanego składnika 

z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej. Możliwe jest przy tym korzystanie 

z całej gamy krzywych kalibracyjnych – różnych dla różnych warunków, 

na przykład ciśnień całkowitych czy temperatur mierzonej mieszaniny. 
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6.4 Widmo analizowanego środowiska 

Jak wspomniano wcześniej, proces spalania wymaga kontroli składu 

mieszanin gazowych w różnych miejscach i w różnym celu, na przykład 

paliwa przy wejściu do komory spalania, gazów wewnątrz kotła, spalin. 

W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z innymi warunkami 

środowiskowymi (temperatura, ciśnienie, zapylenie, obecność wilgoci), 

ale także z różnymi przewidywanymi składami mieszanin. 

Do ważniejszych gazów, które podlegają kontroli praktycznie w każdym 

przypadku, należą tlenek i dwutlenek węgla [86]. 

Gaz pochodzący ze zgazowania biomasy ma w swoim składzie głównie: 

CO, H2, CH4, CO2, N2 oraz parę wodną [31]. Główne widma absorpcyjne 

tych gazów występują w średniej podczerwieni – są one najsilniejsze. Gazy 

te (z wyjątkiem wodoru i azotu) wykazują słabsze widma pochłaniania 

w zakresie bliskiej podczerwieni (1,5–1,6 mm). Mogą być one wykorzystane 

w pomiarach spektroskopowych [29], dzięki występowaniu w zakresach 

telekomunikacyjnych. 

Na rys. 6.2 przedstawione zostały widma optyczne CO, CH4, CO2, H2O 

dla zakresu 1,55 – 1,65 mm dla następujących warunków: temperatura 

mieszaniny 400 K, długość ścieżki 10 m, stężenia odpowiednio [CO] = 20%, 

[CH4] = 5%, [CO2] = 15%, [H2O] = 5%. Wartości te odpowiadają warunkom 

spotykanym w reaktorach biogazowych [9, 31]. Możliwe jest tam 

uzyskanie drogi optycznej o podanej długości oraz podanego jakościowego 

i ilościowego składu uzyskiwanego gazu generatorowego [16, 17, 86]. 

Widma przedstawione na rys. 6.2 i 6.3 uzyskano z pomocą bazy HITRAN 

2012 oraz HITEMP 2010 [81–82]. 

Widmo CO składa się z dwóch części (pasm). Część dla mniejszych 

wartości liczb falowych zwana jest gałęzią P, a druga – dla większych liczb 

falowych – gałęzią R [29]. Gałąź R jest węższa, ale występują w niej linie 

o większym natężeniu niż w gałęzi P. 

W rozpatrywanym zakresie występują dwa owertony dla CO2, przy czym 

każdy z nich składa się, podobnie jak dla widma CO, z dwóch gałęzi. 

Przedstawione widmo CO2 pokrywa się w znacznej części z widmem CO. 

Z tego powodu w dalszych analizach pomiarów stężenia CO2 będzie 
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wykorzystywana część widma zlokalizowana w otoczeniu liczby falowej 

6200 cm
-1. Linie te nie są najsilniejsze, ale charakteryzuje je niewielkie 

pokrywanie się z widmem CO. 

Linie pochłaniania wody i CH4 występują praktycznie w całym 

analizowanym zakresie. Najsilniejsze linie wody występują na krańcach 

rozpatrywanego zakresu spektralnego. Należy zaznaczyć jednak, 

że dla założonych warunków, natężenie ich jest dwa rzędy wielkości 

mniejsze niż widma CO, czy CO2 – jego wpływ powinien być więc 

niewielki. 

Natomiast widmo CH4 wykazuje linie o dużych natężeniach na końcu 

analizowanego zakresu dla małych wartości liczby falowej. Natężenie tych 

linii jest istotne – przewyższają one wartością najsilniejsze linie CO, 

czy CO2. Oceniając jakościowo to widmo można stwierdzić jednak, 

że w niewielkim stopniu wpływa ono na widmo CO2 w założonym 

przedziale liczb falowych (otoczenie 6200 cm
-1

) oraz praktycznie 

nie występują dla interesującego zakresu pochłaniania CO (otoczenie 

6380 cm
-1

). 

Kształt widm uzależniony jest od temperatury. Na rys. 6.3 przedstawiono 

widma tych samych gazów co na rys. 6.2 i dla tych samych warunków 

– z wyjątkiem temperatury. Widma te wyznaczono dla 800 K. 

W tym przypadku dla CO obserwuje się: obniżenie natężenia większości 

linii, poszerzenie gałęzi P, pojawienie się dodatkowych linii w gałęzi P 

oraz w gałęzi R – głównie dla wyższych liczb falowych. 

Podobnie zachowuje się widmo CO2 – w tym przypadku również 

większość linii zmniejszyło swoje natężenie, a także pojawienie się szeregu 

linii, co spowodowało znaczne „wypełnienie” rozpatrywanego zakresu 

spektralnego. W przypadku widma CH4 obserwuje się analogiczne zjawisko. 

Natomiast widmo H2O zachowuje się odmiennie – wzrost temperatury 

spowodował w tym przypadku wzrost natężenia linii – szczególnie linii 

leżących w otoczeniu liczby falowej 6425 cm-1
. 

W dalszej części pracy zostanie przeanalizowany wpływ tych zjawisk 

na analizę stężenia składników z wykorzystaniem metod optycznych. 
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a)  

b)  

Rys. 6.2. Widma absorpcyjne: a) CO, b) CO2 dla temperatury 400 K 
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c)  

d)  

Rys. 6.2 c.d. Widma absorpcyjne: c) H2O, d) CH4 dla temperatury 400 K 
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a)  

b)  

Rys. 6.3. Widma absorpcyjne: a) CO, b) CO2 dla temperatury 800 K 
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c)  

d)  

Rys. 6.3 c.d. Widma absorpcyjne: c) H2O, d) CH4 dla temperatury 800 K 
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6.5 Analiza zawartości CO2 metodą spektroskopii całkowej 
wielu linii 

Jak pokazano wcześniej, dwutlenek węgla ma stosunkowo rozbudowane 

widmo pochłaniania w zakresie bliskiej podczerwieni. Najsilniejsze linie 

absorpcji tego gazu w rozpatrywanym zakresie spektralnym przypadają 

na otoczenie liczby falowej 6375 cm
-1

 (obszar I) oraz 6250 cm
-1

 (obszar II). 

Analizując widma głównych składników gazu generatorowego z tego 

zakresu długości fal można zauważyć, że w obu tych obszarach spektralnych 

występują linie absorpcji tlenku węgla. Dla oczekiwanych zawartości 

tego gazu, linie te mają porównywalną wysokość z liniami pochłaniania CO2 

– dla otoczenia liczby falowej 6375 cm
-1

 i temperatury 400 K, 

a są około 3-krotnie słabsze dla obszaru II i tej temperatury. W wyższych 

temperaturach linie obu gazów mają zbliżone natężenia. W obszarach tych 

para wodna również wykazuje pochłanianie, przy czym jest ono silniejsze 

w obszarze I niż II. Ponadto w temperaturach rzędu 800 K linie pochłaniania 

H2O osiągają wysokość wynoszącą mniej więcej 1/3 wysokości linii 

dwutlenku węgla. Metan w analizowanych zakresach i przy założonych 

stężeniach, nie wykazuje zauważalnego pochłaniania. 

Wobec wyników takiej pobieżnej analizy widm składników gazu 

generatorowego otoczenie liczby falowej 6250 cm
-1

 wydaje się być 

odpowiednie do wykorzystania w wyznaczaniu stężenia CO2 

z zastosowaniem spektroskopii całkowej wielu linii. 

Do analizy wybranych zostało 11 najsilniejszych linii pochłaniania z tego 

zakresu spektralnego. W związku z tym zakres spektralny został podzielony 

na 11 przedziałów (kanałów) oznaczanych dalej kolejnymi literami alfabetu. 

Podział na kanały został przedstawiony na rysunku 6.4. 

Końce poszczególnych kanałów zostały wybrane w wyniku analizy 

widma spektralnego dwutlenku węgla uzyskanego symulacyjnie 

(z rozdzielczością 0,01 cm-1
). Wyznaczono je jako minima widma 

absorbancji w przedziałach ograniczonych maksimami linii pochłaniania. 

Uzyskane w ten sposób kanały mają zbliżone szerokości, ale nie są równe. 
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Rys. 6.4. Podział na kanały dla widma CO2 

Przeprowadzane w dalszej części obliczenia polegały na wyznaczeniu 

pola powierzchni pod krzywymi opisującymi daną linię pochłaniania 

dla wybranego kanału. 

6.5.1 Warunki symulacji 

Badania symulacyjne przeprowadzono wykorzystaniem widm 

uzyskanych przy pomocy bazy danych HITRAN 2012 oraz HITEMP 2010 

[81]. Wykorzystanie bazy danych HITEMP podyktowane było tym, 
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CO2 oraz H2O konieczne jest uwzględnianie dodatkowych linii pochłaniania 

opisanych właśnie w tej bazie. 
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10 m, ciśnienie mieszaniny – 1 atm, stężenia gazów: CO – 20%, H2O – 5%, 

CH4 – 5%, CO2 – zmienne od 0 do 15% z krokiem 1%, pozostała część 

mieszaniny – N2. Symulacje przeprowadzono ponadto dla różnych 

temperatur, pokrywających zakres od 300 K do 1100 K z krokiem 200 K. 

Wartości wymienionych parametrów zostały dobrane w taki sposób 

by odzwierciedlać możliwe do uzyskania warunki, z jakimi można spotkać 

się zwyczajowo w procesie zgazowania biomasy [39, 83]. 
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Analizie poddano widma pochłaniania CO2 bez udziału innych gazów, 

a także z udziałem tylko CO, tylko H2O, tylko CH4, CO i H2O, CO i CH4, 

H2O i CH4 oraz wszystkich gazów jednocześnie. Badania symulacyjne 

wszystkich tych przypadków pozwalają na określenie wpływu gazów 

zakłócających na wyniki pomiarów. 

Pierwszym etapem badań było wyznaczenie krzywych kalibracyjnych 

czyli zależności absorpcji całkowej danej kombinacji linii pochłaniania 

od znanych wartości stężenia CO2. W przypadku pomiarów stężenia 

badanego gazu, krzywe te są niezbędne do wyznaczenia jego zawartości 

na podstawie wyznaczonych absorpcji całkowych. W badaniach 

symulacyjnych krzywe kalibracyjne pozwalają na określenie wpływu 

czynników zakłócających na wyniki analiz. 

W badaniach uwzględnionych zostało 11 linii pochłaniania dwutlenku 

węgla (kanałów) we wszystkich możliwych kombinacjach, co dało w sumie 

2048 różnych krzywych kalibracyjnych dla danej temperatury mieszaniny. 

Na rys. 6.5 przedstawiono uzyskane zależności dla wybranych kombinacji 

analizowanych kanałów. Zależność absorpcji całkowej od stężenia 

dla poszczególnych pojedynczych kanałów. 

Analizując charakterystyki przedstawione na rys. 6.5 należy zauważyć, 

że najwyższe nachylenie charakterystyki występuje dla kanału E (linia 

o centralnej liczbie falowej 6240 cm
-1

), a niewiele mniejsze nachylenia 

wykazują charakterystyki dla kanałów D i F. W rozpatrywanym zakresie 

widmowym najsilniejszą linią jest ta przypadająca na kanał F. 

Z tego względu można było oczekiwać, że krzywa kalibracyjna dla tej linii 

powinna mieć największą stromość. Tak jednak nie jest co wynika 

z szerokości kanału E, która jest większa niż dla innych kanałów. Ponadto, 

jak można zauważyć, różnica nachylenia charakterystyk dla kanałów 

od C do G nie jest duża. 

Porównując charakterystyki z rys. 6.5 z przedstawionymi na rys. 6.6 

należy zauważyć, że wartości AS dla przypadku pięciu kanałów są około 

pięciokrotnie silniejsze, co jest wynikiem spodziewanym. Dzięki temu 

nachylenie krzywej kalibracyjnej dla kilku linii jest znacznie większe 

niż dla linii pojedynczej. 
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Rys. 6.5. Zależność absorpcji całkowej poszczególnych linii pochłaniania CO2 

od jego stężenia dla temperatury 300 K 

 

Rys. 6.6. Krzywe kalibracyjne metody spektroskopii wielu linii w przypadku analizy 

5 sąsiednich kanałów (T = 300 K) 
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Dla pokazanego przypadku największą stromość charakterystyki uzyskuje 

się dla sygnału uzyskanego dla kanałów od C do G. Podobny rezultat 

otrzymano dla kanałów D-H oraz B-F. Najmniejszą czułość uzyskuje się 

dla analizy kanałów G-K. 

6.5.2 Wpływ temperatury ośrodka 

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na widmo pochłaniania 

gazów mieszaniny jest temperatura. Wpływa ona na natężenie linii 

widmowych. W wyższych temperaturach obserwuje się również 

występowania dodatkowych linii absorpcyjnych. Tak jest szczególnie 

w przypadku pary wodnej, ale również tlenku i dwutlenku węgla. Z tego 

powodu, baza danych HITRAN, została rozbudowana o dodatkową bazę 

nazwaną HITEMP. Zawiera ona parametry linii (zwłaszcza CO, CO2, H2O), 

które uwidaczniają się w wysokich temperaturach.  

  

Rys. 6.7. Widmo CO2 dla [CO2] = 15%, L = 10 m, p = 1 atm i temperatur od 300 K 

do 1100 K 
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a)  

b)  

c)  

Rys. 6.8. Wpływ temperatury na natężenie najsilniejszych w danych temperaturach 

linii pochłaniania CO2 o zawartości 15%: a) maksymalna dla 300 K – kanał 6, 

b) maksymalna dla 500 K – kanał 9, c) maksymalna dla temperatur 700–1100 K – 

kanał 11 
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Widma pochłaniania CO2 dla różnych temperatur przedstawione zostały 

na rys. 6.7. Rysunek obejmuje temperatury od 300 do 1100 K. Zakres ten 

został wybrany, by odzwierciedlić zmiany widma w temperaturach, jakie 

może osiągać gaz wytwarzany w zgazowarkach biomasy [31, 34, 35]. 

Analizując przedstawione widma można w sposób jakościowy ocenić, 

że wzrost temperatury powoduje zmniejszenie intensywności linii 

widmowych CO2. Zjawisko to nie zachodzi z taką samą intensywnością 

dla wszystkich linii. Z tego powodu widmo dla wyższych temperatur wydaje 

się być bardziej płaskie – intensywności linii pochłaniania nie różnią się 

od siebie tak bardzo jak dla temperatury równej 300 K. Spadek 

z temperaturą absorpcji linii widmowej odpowiadającej kanałowi F 

(najsilniejsza linia dla 300 K) został przedstawiony na rysunku 6.8a. 

Największy spadek intensywności obserwowany jest dla temperatur 

do 900 K – przy wzroście temperatury o 200 K spadek natężenia linii wynosi 

blisko 50%. 

Przy wzroście temperatury, maksymalne natężenie osiąga linia 

pochłaniania odpowiadająca coraz to większej liczbie falowej. Dla analizo-

wanego spektrum jest to kolejno – linia dla kanału F dla 300 K, I dla 500 K 

oraz K dla pozostałych temperatur. Analizując widmo CO2 z rys. 6.7 można 

wywnioskować, że dla temperatur od 700 K do 1100 K maksimum spektrum 

nie przypada w rzeczywistości na kanał K, a przypada na linie, które leżą 

poza analizowanym zakresem widmowym – w prawej części widma. 

Wraz ze wzrostem temperatury największe zmiany natężenia linii 

widmowej widoczne są dla linii o mniejszych liczbach falowych, 

a więc tych, które są najsilniejsze w niskich temperaturach. Zobrazowano to 

na rys. 6.9, gdzie kółkami oznaczono dominujące linie w danej temperaturze.  

Krzywe kalibracyjne wyznaczane są w warunkach laboratoryjnych – 

najczęściej dla temperatur bliskich warunkom normalnym. W związku 

z opisywaną zależnością natężenia linii widmowej od temperatury, 

bezpośrednie używanie takiej krzywej kalibracyjnej w pomiarach składu 

gazów o innej temperaturze może być obarczone znacznym błędem. 

Przedstawione dalej wyniki badań symulacyjnych pozwalają na ocenę tego 
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zjawiska dla metody całkowej wielu linii oraz wyboru zestawu kanałów 

najmniej czułych na zmiany temperatury. 

W związku z występowaniem wpływu temperatury na widmo 

pochłaniania, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań symulacyjnych 

w celu oceny wpływu tego zjawiska na wyniki uzyskiwane metodą 

spektroskopii całkowej wielu linii. 

 

Rys. 6.9. Zmiana intensywności wybranych linii pochłaniania CO2 z temperaturą 
(kółkami zaznaczono najwyższą absorbancję dla danej temperatury) 

W tym celu krzywą kalibracyjną kT1 otrzymaną dla danej temperatury 

mieszaniny T1 aproksymowano i wyznaczono na tej podstawie prostą pT1, 

opisującą zależność stężenia od absorbancji sumacyjnej wielu linii. Wartość 

absorbancji odpowiadającą danemu stężeniu CO2 (stężenie zadane) uzyskaną 

dla temperatury mieszaniny T2 przeliczono na stężenie gazu (stężenie 

wyznaczone) z wykorzystaniem prostej pT1. Oba stężenia porównano 

i obliczono błąd względny. Procedurę powtórzono dla stężeń CO2 od 1 

do 15% oraz dla wszystkich możliwych przypadków kombinacji kanałów 

widmowych. 
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Przykładowe wyniki porównania stężeń zadanych i wyznaczonych 

przedstawiono na rysunku 6.10. Można zauważyć, że w przypadku 

gdy krzywa kalibracyjna wyznaczona została dla 300 K to wszystkie 

charakterystyki uzyskane, dla wyższej temperatury gazu, wykazują znacznie 

niższe nachylenie. Świadczy to o tym, że dla rozpatrywanego przypadku 

następuje zaniżanie wyznaczonej zawartości CO2. Jak można zauważyć, 

dla różnych kombinacji kanałów, wpływ ten ma różne nasilenie. 

W prezentowanych przypadkach najbliższy prawidłowemu wynikowi 

jest przypadek, gdy analizie poddawano kanały A i K. Niemniej i w tym 

przypadku obserwowany błąd jest bardzo duży. 

Użycie krzywej kalibracyjnej uzyskanej dla temperatury 700 K 

przy wyznaczaniu stężenia gazu o innej temperaturze obarczone jest dużym 

błędem. W tym przypadku jednak, część wyników jest zawyżona. Dotyczy 

to przypadków dla niższych temperatur niż podczas kalibracji. Należy 

zaznaczyć, że błędy powodujące zawyżanie wyznaczanego stężenia 

są wyższe niż te, które powodują zaniżanie jego wartości. 

Dla przypadku pokazanego na rys. 6.10c, tylko wyniki uzyskane 

dla temperatur 900 K i 1100 K są poprawne. Wszystkie inne przypadki 

wykazują zawyżone wartości. Tak jak w poprzednich przypadkach, również 

tutaj, im różnica temperatur pomiędzy „pomiarem” a kalibracją jest większa 

tym większa rozbieżność pomiędzy stężeniem zadanym a wyznaczonym. 

Na wszystkich omawianych charakterystykach widoczna jest jeszcze 

jedna cecha – wyniki uzyskiwane dla 900 K i 1100 K wyglądają 

na jednakowe. Jest to bezpośredni wynik tego, że dla takich temperatur 

natężenie linii widmowych jest porównywalne (rys. 6.9). 



90 Paweł Komada  

a)  

b)  

c)  

Rys. 6.10. Wpływ temperatury na uzyskiwane wyniki, gdy krzywą kalibracyjną 
wyznaczono w temperaturze: a) 300 K, b) 700 K, c) 1100 K (linia: ciągła – kanały 
C–G, kropkowa – B–F, punktowa – D–H, kreskowa – A + K; linia czerwona – 

charakterystyka oczekiwana) 
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a)  

b)  

c)  

Rys. 6.11. Błąd względny wyznaczania stężenia CO2 gdy stężenie zadane wynosi 
15% dla różnych temperatur mieszaniny, gdy krzywą kalibracyjną wyznaczono 

dla temperatury: a) 300 K, b) 700 K, c) 1100 K 
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Powyższa ocena miała jedynie charakter jakościowy. Wartość błędu 

względnego jaki popełniany jest przy wyznaczaniu zawartości gazu 

korzystając z prostej kalibracyjnej wyznaczonej w innej temperaturze została 

wyznaczona dla każdej kombinacji kanałów i wszystkich analizowanych 

temperatur. Wyniki tych obliczeń zostały przedstawione na rys. 6.11. 

Osie odciętych wykresów na rysunku 6.11 zostały oznaczone jako numer 

kombinacji. Przyjęto zasadę, że kombinacje kanałów są opisane w sposób 

binarny – jeśli w kombinacji uczestniczy dana linia pochłaniania – bit 

odpowiadający tej linii przyjmuje wartość 1, a w przypadku przeciwnym – 0. 

Bity opisujące kombinację ułożone są w słowo cyfrowe, przy czym kanałowi 

A odpowiada bit o najmniejszej wadze, a kanałowi K – największej. 

Tak przyjęty binarny opis kombinacji jest konwertowany na liczbę naturalną 

i to ona została nazwana numerem kombinacji. 

Przedstawione na rys. 6.11 wykresy potwierdzają spostrzeżenia 

sformułowana przy analizie wykresów z rys. 6.10. Dla przypadku, w którym 

kalibrację przeprowadzono dla 300 K, wyznaczanie stężenia CO2 

w wyższych temperaturach wiąże się z zaniżaniem jego wartości. 

Dla temperatury 900 K i 1100 K błąd ten wynosi około 90%, przy czym 

dla 900 K jest nieznacznie mniejszy. Jeśli badaniu poddawać gaz 

o temperaturze 700 K to błąd wyznaczania stężenia wynosi około 85% 

i jest największy dla niskich numerów kalibracji – czyli tam gdzie analizie 

poddawane są linie pochłaniania kanałów A–D. Podobny charakter 

wykazuje błąd dla temperatury 500 K, a jego wartość wynosi około 65%. 

Dla każdej z temperatur widoczne są kombinacje kanałów, dla których błąd 

widocznie mniejszy. Im temperatura mniejsza tym bardziej błędy dla tych 

przypadków odróżniają się od przeciętnych. W tabeli 6.1 zostały wskazane 

kombinacje kanałów, dla których błędy wyznaczania stężenia CO2 

są najmniejsze. W rozpatrywanym przypadku nawet te najmniejsze wartości 

nie są akceptowalne, gdyż generalnie przekraczają 50%. Można jednak 

zauważyć, że osiągane są one dla kombinacji kanałów zawierających 

przeważnie kanał K. 

Wartości błędów są niższe w przypadku gdy kalibracja zachodziła 

dla 700 K, a „pomiary” dla temperatur 900 i 1100 K. W tych przypadkach 
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nie przekraczają one 7%. Niestety wyznaczanie zawartości CO2 

dla temperatur mniejszych od 700 K obarczone jest bardzo dużymi błędami, 

przekraczającymi 100%. Podobny charakter mają błędy w przypadku, 

gdy krzywa kalibracyjna została wyznaczona dla 1100 K. Tutaj również 

najmniejsze błędy (poniżej 8%) uzyskuje się dla wyższych temperatur 

pomiarowych, przy czym lepsze rezultaty otrzymywane są dla 900 K niż 

dla 700 K. Zdecydowanie nieakceptowalne są za to błędy dla przypadków 

300 i 500 K. 

Tabela 6.1. Kombinacje kanałów odpowiadające najmniejszym błędom wyznaczania CO2 

wynikającym z wpływu temperatury mieszaniny pomiarowej (5 kombinacji 

wywołujących najmniejsze błędy), gdy stężenie gazu wynosi 15% 

temperatura 

pomiaru 
kombinacja 

kombinacja 

– binarnie 
kanały bł. wzg. [%] 

temperatura kalibracji: 300 K 

500 K 1024 

1536 

1280 

1792 

512 

10000000000 

11000000000 

10100000000 

11100000000 

01000000000 

K 

KJ 

KI 

KJI 

J 

-48,86 

-51,19 

-52,65 

-52,84 

-53,20 

700 K 1024 

1536 

1280 

1792 

512 

10000000000 

11000000000 

10100000000 

11100000000 

01000000000 

K 

KJ 

KI 

KJI 

J 

-75,25 

-76,84 

-77,81 

-77,94 

-78,21 

900 K 1024 

1025 

1 

1537 

1281 

10000000000 

10000000001 

00000000001 

11000000001 

10100000001 

K 

KA 

A 

KJA 

KIA 

-84,07 

-84,52 

-84,92 

-85,53 

-85,64 

1100 K 1 

1025 

5 

1029 

3 

00000000001 

10000000001 

00000000101 

10000000101 

00000000011 

A 

KA 

CA 

KCA 

BA 

-84,71 

-85,88 

-86,04 

-86,36 

-86,98 
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Tabela 6.1. (c.d.) Kombinacje kanałów odpowiadające najmniejszym błędom wyznaczania 

CO2 wynikającym z wpływu temperatury mieszaniny pomiarowej 

(5 kombinacji wywołujących najmniejsze błędy), gdy stężenie gazu 

wynosi 15% 

temperatura 

pomiaru 
kombinacja 

kombinacja 

– binarnie 
kanały bł. wzg. [%] 

temperatura kalibracji: 700 K 

300 K 1024 

1536 

1280 

1792 

512 

10000000000 

11000000000 

10100000000 

11100000000 

01000000000 

K 

KJ 

KI 

KJI 

J 

303,98 

331,83 

350,23 

353,28 

359,22 

500 K 1024 

1536 

1280 

1792 

512 

10000000000 

11000000000 

10100000000 

11100000000 

01000000000 

K 

KJ 

KI 

KJI 

J 

106,63 

110,77 

113,25 

113,79 

114,85 

900 K 4 

6 

2 

23 

15 

00000000100 

00000000110 

00000000010 

00000010111 

00000001111 

C 

CB 

B 

ECBA 

DCBA 

-0,17 

-1,15 

-2,27 

-4,49 

-5,14 

1100 K 4 

6 

2 

23 

21 

00000000100 

00000000110 

00000000010 

00000010111 

00000010101 

C 

CB 

B 

ECBA 

ECA 

4,37 

-0,60 

-6,29 

-6,55 

-6,63 
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Tabela 6.1. (c.d.) Kombinacje kanałów odpowiadające najmniejszym błędom wyznaczania 

CO2 wynikającym z wpływu temperatury mieszaniny pomiarowej 

(5 kombinacji wywołujących najmniejsze błędy), gdy stężenie gazu 

wynosi 15% 

temperatura 

pomiaru 
kombinacja 

kombinacja 

– binarnie 
kanały bł. wzg. [%] 

temperatura kalibracji: 1100 K 

300 K 1 

1025 

5 

1029 

3 

00000000001 

10000000001 

00000000101 

10000000101 

00000000011 

A 

KA 

CA 

KCA 

BA 

553,49 

607,66 

615,98 

632,80 

667,13 

500 K 1 

5 

3 

7 

4 

00000000001 

00000000101 

00000000011 

00000000111 

00000000100 

A 

CA 

BA 

CBA 

C 

94,63 

120,17 

131,52 

136,05 

143,79 

700 K 4 

6 

2 

23 

21 

00000000100 

00000000110 

00000000010 

00000010111 

00000010101 

C 

CB 

B 

ECBA 

ECA 

-4,19 

0,61 

6,72 

7,01 

7,10 

900 K 1 

7 

6 

3 

21 

00000000001 

00000000111 

00000000110 

00000000011 

00000010101 

A 

CBA 

CB 

BA 

ECA 

-1,37 

-0,83 

-0,55 

1,23 

1,59 

 

Analizując przedstawione przypadki widoczne jest, że najmniejsze błędy 

występują wtedy, gdy różnice w natężeniu linii pochłaniania nie są zbyt 

duże. Jak już prezentowano to na rys. 6.8, z takimi przypadkami mamy 

do czynienia w zakresie temperatur 700–1100 K. 
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Duże wartości błędów pomiarowych przy znacznych różnicach pomiędzy 

temperaturą kalibracji i pomiaru, powodują, że praktycznie niewykonalne 

jest przeprowadzenie pomiaru dla szerokiego zakresu temperatur i niskiej 

temperatury kalibracji. Można to rozważać w przypadku kalibracji w 700 K, 

ale też przy założeniu pomiarów w wyższej temperaturze. Oczywiście 

idealnym przypadkiem byłoby, gdyby możliwe było dokonywanie pomiarów 

z wykorzystaniem krzywych kalibracyjnych uzyskanych w takiej samej 

temperaturze jak temperatura mieszaniny pomiarowej – takie rozwiązanie 

wymaga kontroli temperatury i odpowiedniej reakcji na jej zmianę. 

6.5.3 Problem niehomogeniczności środowiska 

Instalacje, w których przetwarzana jest biomasa na skalę przemysłową 

mają zwykle duże gabaryty. Pozwala to na uzyskiwanie znacznych długości 

ścieżek pomiarowych przy optycznych metodach wyznaczania stężenia 

składników mieszanin gazowych. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie 

silniejszego pochłaniania promieniowania laserowego – zgodnie z równa-

niami (6.2) i (6.3). Z drugiej strony – wzdłuż długich ścieżek pomiarowych 

środowisko jest niehomogeniczne [14, 46–48, 50, 59, 94, 103] i to zarówno 

pod względem temperatury, ciśnienia, jak też zawartości danego składnika. 

Pojawia się więc problem wpływu tego rodzaju zjawiska na wyniki 

pomiarów stężenia oznaczanych gazów mieszaniny. 

Na podstawie pracy [59] wyznaczono dwa profile rozkładu temperatury 

w kotle energetycznym (rys. 6.12). Dla profilu 1, temperatura przez większą 

część długości kotła energetycznego ma podobną wartość i dopiero przy 

ścianach kotła gwałtownie maleje. Nieco inaczej wygląda profil 2 – w tym 

przypadku w miarę oddalania się od ścian w kierunku wnętrza kotła 

temperatura narasta, ale znacznie mniej gwałtownie niż dla profilu 1. 

Wyznaczenie stężenia gazu związane jest z analizą parametrów jednej 

bądź wielu linii widmowych. Jeżeli jest taka sama zawartości oznaczanego 

czynnika to obserwowane widmo zależy od temperatury i wyższe piki 

odpowiadają niższym temperaturom gazu. 

Zjawisko to powoduje konsekwencje jeżeli chodzi o wyznaczanie 

stężenia danego składnika na podstawie pomiarów spektroskopowych. 

Do określenia zawartości danego gazu konieczne jest użycie krzywej 
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kalibracyjnej wyznaczonej w danej temperaturze. W przypadku 

niejednorodności rozkładu temperatury pojawia się problem, dla której 

temperatury dobrać tę charakterystykę. 

 
Rys. 6.12. Rozkłady temperatury wewnątrz kotła energetycznego dla dwóch różnych 
przypadków – na podstawie [59] 

a)  

b)  

Rys. 6.13. Kształt widma dwutlenku węgla uzyskanego dla ścieżki pomiarowej 
o zmiennej temperaturze (a) oraz powiększenie jednej z linii pochłaniania (b) 

Ocenę wpływu niejednorodności temperatury wzdłuż ścieżki pomiarowej 

przeprowadzono na drodze symulacyjnej. W tym celu aproksymowano 

rozkłady temperatury z rys. 6.12, podzielono ścieżkę pomiarową na odcinki, 

w których założono stałą wartość temperatury. Dla tak otrzymanych warstw 

zostały wyznaczone spektra pochłaniania CO2 dla arbitralnie wybranego 
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zakresu długości fal od 6358 cm-1
 do 6364 cm

-1
 przy założeniu takiej samej 

zawartości tego gazu wynoszącej 10%. Ich przebieg został przedstawiony 

na rys. 6.13. 

Dla profilu 1 widmo transmisyjne wykazuje piki o mniejszej głębokości 

niż jest to w przypadku profilu 2. W związku z tym, że średnia temperatura 

dla profilu 1 jest wyższa niż dla profilu 2, więc obserwujemy odpowiednie 

wysokości pików linii pochłaniania dwutlenku węgla. 

W pracy [48] pokazano, że uzyskiwane widma pochłaniania najbardziej 

zbliżone są do widma dla temperatury średniej. Tak więc w przypadku 

używania krzywej kalibracyjnej wyznaczonej dla takiej temperatury będą 

popełniane najmniejsze błędy w pomiarach spektroskopowych. 

6.5.4 Wpływ gazów zakłócających 

Oprócz temperatury ważnym czynnikiem, który może powodować 

nieprawidłowe wyznaczenie zawartości dwutlenku węgla w mieszaninie, 

jest obecność innych gazów, których widmo pochłaniania przypada 

na poddawany analizie zakres spektralny. Jak już wspomniano wcześniej, 

w przypadku termicznej przeróbki biomasy, mieszanina gazów zawiera 

głównie CO, CO2, H2O oraz CH4. W rozpatrywanym zakresie widmowym 

można spodziewać się widm tych właśnie gazów – inne albo nie wykazują 

pochłaniania w tym zakresie, albo ich widma są słabe, a przy tym ich udział 

jest na tyle mały, że można je pominąć. 

Wyznaczono więc widma absorpcyjne z uwzględnieniem obecności 

gazów zakłócających. Rozpatrzono 7 różnych przypadków – takich, które 

uwzględniają udział w mieszaninie oprócz CO2, każdy z gazów 

zakłócających osobno, po dwa gazy jednocześnie oraz wszystkie na raz. 

Poniżej przyjęto następującą symbolikę – obecność danego składnika 

w mieszaninie gazów oznaczono następującymi literami: B dla CO2, 

A dla CO, C dla H2O oraz D dla CH4. Brak, któregoś z tych gazów 

symbolizuje litera x. W analizach przyjęto udział CO2 zmienny od 0 do 15% 

oraz stały udział innych gazów: 20% CO, 5% H2O oraz 5% CH4. 

Analogicznie jak dla symulacji powyżej przyjęto, że długość ścieżki 

pomiarowej L = 10 m, ciśnienie wynosi 1 atm oraz temperatura wynosi 

300 K, 500 K, 700 K, 900 K oraz 1100 K. 
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a)  

b)  

Rys. 6.14. Błąd względny wyznaczania stężenia CO2 równego 15% dla różnych 
kombinacji kanałów w metodzie spektroskopii całkowej wielu linii w obecności 
gazów zakłócających dla temperatury 300 K 
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Na rys. 6.14 przedstawione zostały błędy względne wyznaczenia stężenia 

CO2 przy różnych kombinacjach kanałów w metodzie spektroskopii 

całkowej wielu linii. Przyjęto przy tym, że do przeliczenia stężenia 

z absorbancji używane były krzywe kalibracyjne wyznaczone w takiej samej 

temperaturze w jakiej dokonywany jest „pomiar”. Pozwala to na uniknięcie 

wpływu różnicy temperatur na wyniki obliczeń. 

Dla przypadku przedstawionego na rys. 6.14 a i b błędy względne dla 

wszystkich kombinacji kanałów nie przekraczają 10%. Zdecydowana 

większość przypadków wykazuje błąd względny poniżej 5%. Jest to sytuacja 

dość komfortowa zważywszy na to, że przewidywane zastosowanie 

pomiarów miałoby służyć jako sygnał diagnostyczny wykorzystywany w 

sterowaniu procesu, a więc nie wymaga się od niego wysokiej dokładności. 

Największe błędy są notowane dla kombinacji równej 1024, a więc 

przypadku, gdy analizowany jest tylko kanał K oraz w mieszaninie obecny 

jest tlenek węgla. Jeżeli uwzględniać tylko obecność pary wodnej oraz pary 

wodnej i CH4, to maksymalny błąd występuje, gdy analizowany jest 

wyłącznie kanał F, czyli ten z najsilniejszą linią pochłaniania dla 300 K. 

Błąd ten nie przekracza jednak 0,4%. Obecność CH4 ma niewielki wpływ 

na uzyskiwane wyniki. Uwzględniając w mieszaninie tylko ten gaz uzyskuje 

się błąd na poziomie 0,02%. Z tego też powodu na wykresach punkty 

dla przypadków z i bez CH4 praktycznie pokrywają się. 

Sytuacja zmienia się, gdy przeanalizować wykresy odpowiadające 

temperaturze 700 K (rys. 6.14 c i d). Dla przypadków, w których 

w mieszaninie obecny jest tlenek węgla, średni błąd dla wszystkich 

kombinacji rośnie ponad 10-ciokrotnie względem wartości dla 300 K. 

Maksymalne jego wartości przypadają na inne kombinacje. Najwyższy błąd 

notowany jest dla analizy kanału B (kombinacja 2) i przekracza 110%, 

a kolejny – bliski 100%, dla kombinacji 34 – analiza kanałów FB. 

Uwzględniając tylko parę wodną i CH4, największe błędy występują 

dla kombinacji 32 – prawie 0,6% oraz 33 – ponad 0,45%, czyli dla analizy 

kanału F oraz F i A. Najmniejsze błędy dla mieszaniny zawierającej komplet 

gazów o temperaturze 700 K są osiągane, gdy analizie poddawany jest kanał 

I i/lub E (tabela 6.2). Wyznaczone błędy są na poziomie 1–2%. 
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Podobnie sytuacja wygląda dla przypadku uwzględnienia mieszaniny, 

ale bez pary wodnej. Minima przypadają na te same kombinacje, a błąd 

spada o około 0,2–0,3%. Obliczenia dla mieszaniny składającej się 

tylko z CO2 i pary wodnej i/lub metanu wskazują na pomijalnie małe 

błędy – podobnie jak miało to miejsce dla przypadku dla 300 K. 

Zdecydowanie inaczej zachowuje się mieszanina dla temperatury 1100 K. 

W tym przypadku widoczny jest bardzo istotny wpływ pary wodnej. 

Związane jest to z uwidocznieniem się w tej temperaturze dodatkowych linii 

pary wodnej. Wpływa to bardzo silnie na wartość błędów minimalnych oraz 

kombinacji kanałów, którym one odpowiadają. Dla tej temperatury 

najmniejszy błąd przy obecności pary wodnej wynosi 13% (analiza 

kanału I), ale gdy obecne są pozostałe gazy to jest to już blisko 26% 

(również dla kanału I). 

Błędy wynikające z obecności innych gazów w mieszaninie mają 

charakter addytywny. Ma to dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze, 

dla małych stężeń CO2, błąd ten jest bardziej znaczący niż dla przypadków 

przedstawionych powyżej. Po drugie, możliwe jest zmniejszenie błędu 

przez korektę sygnału pomiarowego uwzględniającą zawartość gazu 

zakłócającego. Jednak konieczna jest do tego znajomość zawartości gazów 

zakłócających, którą również można wyznaczyć metodami optycznymi, 

ale dla innych zakresów widmowych [49]. 

Na rys. 6.15 przedstawiono błędy względne wynikające z obecności 

dodatkowych gazów w mieszaninie, gdy stężenie badanego składnika 

wynosi 1% w zależności od kombinacji kanałów. Minimalne wartości tych 

błędów zestawiono natomiast w tabeli 6.3. 

Przy tak małej zawartości CO2 widma gazów towarzyszących nabierają 

większego znaczenia niż w przypadku rozpatrywanym wyżej. Jednak także 

w tym przypadku wpływ obecności CH4 jest pomijalnie mały. 

W temperaturze 300 K dla mieszaniny CO2, CO oraz H2O błędy zmieniają 

się w granicach od 4,5% do ponad 150%. Minimalne błędy względne 

przypadają na te same kombinacje kanałów co dla stężenia CO2 równego 

15%. Również wtedy gdy gazem zakłócającym jest tylko tlenek węgla, 

minimalne błędy są większe niż przy [CO2] = 15%, ale wciąż są na akcepto-
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walnym poziomie około 5%. Dla pozostałych przypadków obecności gazów 

towarzyszących powoduje pomijalnie małe błędy. 

Tabela 6.2. Kombinacje kanałów odpowiadające najmniejszym błędom wyznaczania CO2 

wynikającym z wpływu gazów zakłócających (B – CO2, A – CO, C – H2O, 

D – CH4, x – brak danego gazu), gdy stężenie CO2 wynosi 15% 

gazy 
kombi-

nacja 
kanały 

błąd 

wzgl. 

[%] 

gazy 
kombi-

nacja 
kanały 

błąd 

wzgl. 

[%] 

300 K 

BACD 

BACx 

256 

272 

16 

336 

276 

I 

IE 

E 

IGE 

IEC 

0,27 

0,33 

0,38 

0,46 

0,47 

BxCD 

BxCx 

1024 

1030 

6 

1028 

4 

K 

KCB 

CB 

KC 

C 

-1·10-3
 

-9·10-4
 

-8·10-4
 

-6·10-4
 

-3·10-4
 

BAxD 

BAxx 

256 

272 

16 

336 

320 

I 

IE 

E 

IGE 

IG 

0,08 

0,23 

0,35 

0,37 

0,38 

BxxD 584 

657 

1670 

1734 

721 

JGD 

JHEA 

KJHCB 

KJHGCB 

JHGEA 

-9·10-5
 

-1·10-5
 

-1·10-5
 

3·10-5
 

3·10-5
 

700 K 

BACD 

BACx 

256 

272 

16 

280 
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I 

IE 

E 

IED 

IHE 

1,01 

1,39 

1,83 

2,23 

2,34 
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K 

KD 

KC 
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16 
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I 

IE 

E 
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0,70 

1,21 

1,78 

2,09 

2,19 

BxxD 1758 
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605 

KJHGEDCB 

JHFEDB 

JHGFDCB 

KJA 

JGEDCA 

-7·10-6
 

2·10-6
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9·10-6
 

1·10-5
 

1100 K 

BACD 

BACx 

256 

257 

1 

385 

384 

I 

IA 

A 

IHA 

IH 

25,8 

30,7 

34,2 

37,5 

39,9 

BxCD 

BxCx 
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260 

258 
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I 

IC 

IB 

JI 

ICB 

13,0 

20,4 

21,2 

21,9 

22,9 

BAxD 

BAxx 

1 

257 

17 

9 

129 

A 

IA 

EA 

DA 

HA 

3,40 

7,26 

7,87 

9,00 

9,17 

BxxD 917 

1019 

761 

372 

1431 

JIHECA 

JIHGFEDCBA 

JHGFEDA 

IGFEC 

KIHECBA 

-1·10-6
 

-1·10-7
 

1·10-6
 

2·10-6
 

3·10-6
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a)  

b)  

Rys. 6.15. Błąd względny wyznaczania stężenia CO2 równego 15% dla różnych 
kombinacji kanałów w metodzie spektroskopii całkowej wielu linii w obecności 
gazów zakłócających dla temperatury 700 K 
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a)  

b)  

Rys. 6.16. Błąd względny wyznaczania stężenia CO2 równego 15% dla różnych 
kombinacji kanałów w metodzie spektroskopii całkowej wielu linii w obecności 
gazów zakłócających dla temperatury 1100 K 
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Tabela 6.3. Kombinacje kanałów odpowiadające najmniejszym błędom wyznaczania CO2 

wynikającym z wpływu gazów zakłócających (B – CO2, A – CO, C – H2O, 

D – CH4, x – brak danego gazu), gdy stężenie CO2 wynosi 1% 

gazy 
kombi-

nacja 
kanały 

błąd 

wzgl. 

[%] 

gazy 
kombi-

nacja 
kanały 

błąd 

wzgl. 

[%] 

300 K 

BACD 

BACx 

256 

272 

16 

336 

276 

I 

IE 

E 

IGE 

IEC 

4,54 

5,16 

5,66 

6,87 

7,07 

BxCD 

BxCx 
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1030 

6 
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4 

K 
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KC 

C 

-8·10-3
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3·10-4
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700 K 

BACD 

BACx 

256 

272 

16 

280 

400 

I 

IE 

E 

IED 

IHE 

15,53 

20,99 

27,29 

33,46 

35,07 

BxCD 
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8 

K 

KD 

KC 
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D 
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2·10-2
 

2·10-2
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16 

280 
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I 

IE 

E 
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10,57 

18,01 

26,59 
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32,83 
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-9·10-5
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7·10-5
 

1·10-4
 

1100 K 

BACD 

BACx 

256 

257 

1 

385 

384 

I 

IA 

A 

IHA 

IH 

386,81 

460,71 

512,63 

562,17 

598,72 

BxCD 

BxCx 

256 
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262 

I 

IC 

IB 

JI 

ICB 

195,53 

306,47 

318,53 

328,45 

343,19 

BAxD 
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1 
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17 

9 

129 

A 

IA 

EA 

DA 

HA 

51,05 

108,90 

118,05 

135,00 

137,51 

BxxD 917 

1645 

1019 
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-2·10-5
 

-2·10-5
 

-6·10-6
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3·10-5
 

 



106 Paweł Komada  

W temperaturze 700 K sytuacja wygląda podobnie – najmniejsze błędy są 

obserwowane gdy gazem zakłócającym jest CH4, większe gdy jest to para 

wodna, a największe przy obecności tlenku węgla. W ostatnim przypadku 

tylko przy analizie kanału I błąd wynosi około 10%, dla innych przypadków 

jest znacznie większy. Gdy uwzględnić komplet gazów towarzyszących 

to błędy zaczynają się od prawie 16% do blisko 1700% (gdy analizowany 

był tylko kanał B). Jednak dla większości przypadków mieszczą się one 

w zakresie 300–700%. 

Dla temperatury 1100 K błędy mają bardzo duże wartości. Nie dotyczy 

to jedynie obecności metanu, który także w tym przypadku praktycznie 

nie wpływa na wyniki wyznaczania CO2. 

Należy zaznaczyć, że minimalne błędy występują generalnie przy tych 

samych kombinacjach analizowanych kanałów co dla zadanego stężenia CO2 

na poziomie 15%.  

Wybór kanałów do analizy powinien oprócz kryterium minimalnego 

błędu wynikającego z obecności gazów towarzyszących uwzględniać 

również stromość charakterystyki przetwarzania. Stąd przeanalizowano 

przebieg takich charakterystyk dla przypadków wymienionych w tabelach 

6.2 i 6.3. Wybrane z nich zostały zaprezentowane na rys. 6.17. Na rysunku 

pominięto wykresy dla tych kombinacji kanałów, dla których błędy były 

niewielkie – poniżej 1%. 

W rodzinie prostych z rysunku 6.17a (dla 300 K) największe nachylenie 

obserwuje się dla kombinacji kanałów IGE (336), niewiele mniejsze dla IG 

(320) oraz IE (272). Proste mają bardzo zbliżony przebieg. Wyraźnie niższe 

nachylenie mają pozostałe proste – w kolejności dla kanałów: IEC (276), 

I (256), E (16). Obecność w tej grupie kombinacji IEC jest warte 

odnotowania. W metodzie sumacyjnej wielu linii można się spodziewać, 

że analiza 3 kanałów będzie dawała silniejszy sygnał (większe wartości As) 

niż przy analizie 2 kanałów. Dla rozpatrywanych przypadków okazuje się, 

że kombinacja kanałów IEC nie tylko odpowiada większym błędom 

przy obecności innych gazów (w tabeli 6.3 występuje tylko raz przy 

obecności wszystkich gazów), ale również nie jest najlepszym wyborem 

z powodu uzyskiwania dla niej niewielkiej czułości metody. 
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a)  

b)  

c)  

Rys. 6.17. Charakterystyki przetwarzania dla kombinacji kanałów odpowiadających 
najmniejszym wpływom gazów zakłócających dla temperatury mieszaniny: 

a) 300 K, b) 700 K, c) 1100 K 

Na kolejnym wykresie wyróżniają się dwie linie – odpowiadające 

kanałom: IHE (400) i IE (272). Niestety pierwsza z nich odpowiada 

wysokim błędom wyznaczania CO2 przy obecności innych gazów – i to 

zarówno CO, jak też H2O. Kombinacja IE pod względem błędów wypada 

lepiej, choć jak wspomniano wyżej, dla temperatury 700 K praktycznie 

wszystkie uzyskiwane błędy są nieakceptowalne. Konieczna jest w tym 

przypadku korekta pomiarów uwzględniająca głównie zawartość CO. 

Z analizy charakterystyk dla 1100 K wynika, że najkorzystniejsze 

właściwości mają przypadki dla kombinacji kanałów IB (258), IHA (385) 

oraz I (256), IA (257). Dla wszystkich tych kombinacji nachylenie 
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charakterystyk jest lepsze niż dla najlepszego przypadku dla temperatury 

700 K. Nie zmienia to faktu, że w tej temperaturze wpływ pary wodnej 

i tlenku węgla jest ogromny i powodujący bardzo wysokie błędy. 

6.6 Podsumowanie 

Wśród różnych metod pomiarowych, optyczne metody wyznaczania 

stężeń składników gazowych w procesach technologicznych są dość 

atrakcyjne, zwłaszcza ze względu na szybkość uzyskiwanych danych [8, 13, 

20, 68, 132]. Ich rozwojowi sprzyja też postęp technologiczny elementów 

optoelektronicznych pracujących w zakresach spektralnych dawniej 

nie wykorzystywany w pomiarach spektroskopowych [42, 63, 78]. 

Istnieją czynniki, które utrudniają pomiary optyczne składu gazów. 

W niniejszym rozdziale, na przykładzie dwutlenku węgla oraz metody 

całkowej wielu linii, dokonano oceny wpływu takich czynników jak 

temperatura mieszaniny, obecność gazów towarzyszących, a także 

niejednorodności rozkładu temperatury wzdłuż ścieżki pomiarowej. 

Przy analizach zakładano wykorzystanie metody całkowej wielu linii, 

która ze względu na zastosowanie do więcej niż jednej linii pochłaniania 

zapewnia korzystniejszą czułość niż to ma miejsce w innych metodach 

[44, 45, 77]. 

Pokazano, że duże różnice pomiędzy temperaturą pomiarową 

a temperaturą, w której wyznaczono krzywą kalibracyjną, prowadzą 

do znacznych błędów. Wynika to ze zmiany intensywności linii pochłaniania 

wraz z temperaturą. Zastosowanie modyfikacji metody całkowej wielu linii 

pozwoliło na wskazanie kombinacji kanałów, których analiza prowadzi 

do akceptowalnych błędów. Są to kombinacje: CB, ECBA, czy pojedyncze 

kanały C oraz B, ale dotyczy to tylko sytuacji, w której krzywa kalibracyjna 

jest wyznaczona dla 700 K, a pomiary są dokonywane dla tej lub wyższej 

temperatury. Jeżeli kontrola zawartości gazu musi być prowadzona 

w szerokim zakresie temperatur to najlepszym rozwiązaniem wydaje się 

jednak wykorzystywanie krzywych kalibracyjnych wyznaczonych dla takiej 

samej temperatury jak temperatura mieszaniny. Należy przy tym pamiętać, 

że niejednorodność rozkładu temperatury wzdłuż ścieżki pomiarowej 
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również ma wpływ na wyniki analiz. Najmniejsze błędy uzyskuje się 

w takim przypadku, gdy krzywa kalibracyjna wykonana jest dla temperatury 

zbliżonej do temperatury średniej wyznaczonej wzdłuż ścieżki pomiarowej. 

Kolejnym czynnikiem silnie wpływającym na pomiar zawartości danego 

składnika mieszaniny jest obecność gazów towarzyszących. Widma gazów 

w zakresie bliskiej podczerwieni bardzo często nachodzą na siebie, 

co jest źródłem błędów pomiarowych. Zaproponowana modyfikacja metody 

całkowej wielu linii, polegająca na analizie wybranych linii pochłaniania 

gazu, pozwala ograniczyć wpływ zjawiska interferencji widm. 

Uwzględniając główne składniki gazu generatorowego, wyznaczono kanały, 

które mogą być wykorzystywane w analizie zawartości w mieszaninie 

dwutlenku węgla. Dla temperatur, w których w widmach CO, CO2 oraz H2O 

nie pojawiają się dodatkowe linie widmowe (mniej więcej do 900 K), 

analiza kombinacji kanałów: IGE, IEC, IED, IHE lub IE pozwala 

na uzyskiwanie akceptowalnych błędów pomiaru stężenia CO2. 

Błąd wynikający z interferencji linii ma charakter addytywny. 

W przypadku wyznaczenia stężenia gazów zakłócających, na przykład 

dla innych zakresów spektralnych [45], możliwe jest uwzględnienie 

ich zawartości, a wtedy akceptowalne błędy można uzyskać dla większej 

ilości kanałów (np. KJHCB) i dla wszystkich analizowanych temperatur.



 



7. Podsumowanie 

Pozyskiwanie energii z biomasy jest zagadnieniem znanym od dawna, 

ale wciąż rozwijanym, modyfikowanym i udoskonalanym. Związane to jest 

z jednej strony z próbami wykorzystywania jej w instalacjach 

projektowanych na paliwa konwencjonalne, a z drugiej z opracowywaniem 

doskonalszych metod jej przetwarzania i racjonalnego wykorzystania. 

Różnorodność form biomasy, różnice w dostępności do jej rodzajów, a także 

duży rozrzut parametrów powodują, że procesy termicznej przeróbki 

biomasy mogą przebiegać w odmienny sposób nawet w obrębie tej samej 

instalacji. 

Przedstawiona w pracy tematyka związana jest z procesami przeróbki 

termicznej biomasy, głównie współspalaniem jej z węglem kamiennym oraz 

zgazowaniem w celu pozyskania mieszaniny przeznaczonej do dalszego 

energetycznego wykorzystania. Procesy te są skomplikowane i często nie 

do końca opisane. Prawidłowe ich prowadzenie wymaga ciągłej diagnostyki, 

a mierzone w tym procesie sygnały powinny być wykorzystane do jego 

sterowania.  

Główna część pracy poświęcona jest przedstawieniu problematyki 

związanej z monitorowaniem procesu spalania oraz rezultatami badań 

i analiz wykonanych przez autora. Kontrola procesu spalania możliwa jest 

dzięki systemowi diagnostyczno-monitorującemu płomienia. System ten 

został zaprojektowany, wykonany oraz zmodyfikowany w Politechnice 

Lubelskiej przez zespół, w skład którego wchodził również autor. System 

umożliwia kontrolę płomienia zgodnie z wymaganiami norm dotyczących 

skanerów płomienia [57, 121], ale co ważniejsze, pozwala na szeroką 

diagnostykę procesu spalania [57, 86–88, 107–110, 121,132]. Został 

zrealizowany w taki sposób by pracować w trudnych warunkach jakie panują 

we wnętrzu kotła (m. in. wysoka temperatura, zapylenie) i zapewnić długą, 

bezawaryjną prace. 

Zaprezentowano wyniki zrealizowanych przez autora analiz danych 

z wykorzystaniem metod dyskretnego przekształcenia Fouriera oraz ciągłego 

i dyskretnego przekształcenia falkowego do oceny procesu spalania pyłu 
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węglowego i współspalania biomasy z pyłem węglowym. Wskazano 

na możliwość wykorzystania tych przekształceń do wykrywania rodzaju 

spalanego paliwa oraz niestabilności spalania. 

Przekształcenie Fouriera zostało zastosowane przykładowo do oceny 

rodzaju spalanego paliwa. Zaprezentowane wyniki analiz pokazały, 

że dodanie biomasy do palącego się pyłu węglowego powoduje wzrost 

składowych sygnału w zakresie 50–170 Hz.  

Dyskretne przekształcenie falkowe zastosowano natomiast do analizy 

sygnału zarejestrowanego podczas rozpalania kotła energetycznego. 

Pozwoliło to na wskazanie, które współczynniki dekompozycji (detale) 

są czułe na stany odbiegające od normy. Określono te detale, które mogą być 

wskaźnikami zaniku płomienia, czy występowania krótkoczasowych 

rozbłysków. 

Przeanalizowano również możliwość wykorzystania przekształcenia 

falkowego do analizy rodzaju spalanego paliwa. Po dokonaniu analiz 

skalogramów ciągłego przekształcenia falkowego dla sygnałów 

zarejestrowanych dla samego węgla oraz współspalania węgla z biomasą 

stwierdzono, że ten drugi przypadek można rozpoznać po obecności silnych 

składowych odpowiadających częstotliwościom poniżej 0,1 Hz. Taki sam 

rezultat uzyskano dla zastosowania dwóch różnych falek macierzystych, 

przy czym dla falki bump, obecność tej składowej jest zarysowana 

wyraźniej. 

Ważnym parametrem podlegającym analizie w procesach przetwarzania 

biomasy jest skład gazów. Na przykładzie dwutlenku węgla przeana-

lizowano możliwość wyznaczania tego gazu metodami optycznymi 

w mieszaninie o składzie charakterystycznym dla gazu generatorowego, 

czy wnętrza kotła energetycznego. Przeprowadzono analizę widm głównych 

składników mieszaniny oraz ich zależności od temperatury. Zaproponowano 

modyfikację metody całkowej wielu linii w celu wyznaczenia stężenia 

gazu, która miała zapewnić znaczną czułość pomiarów oraz nieczułość 

na interferencję widm gazów zakłócających. 

Wykonane zostały przez autora badania symulacyjne, których celem była 

ocena wpływu na wyniki pomiarów: temperatury, niejednorodności 
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temperatury na ścieżce pomiarowej oraz obecności gazów towarzyszących. 

W analizie przyjęto szeroki zakres temperatur (300–1100 K) co pozwala 

uwzględnić różne przypadki pomiarowe – od pomiarów gazów wylotowych 

(niższe temperatury), aż po pomiary wewnątrz kotła (najwyższe 

temperatury). 

Otrzymane przez autora rezultaty pozwoliły na stwierdzenie, które linie 

pochłaniania CO2 należy poddawać analizie by zachować dużą czułość 

metody na stężenie gazu, jednocześnie minimalizując wpływ temperatury 

oraz gazów zakłócających. Wykazano ponadto, że dla wybranego zestawu 

linii pochłaniania CO2 nie można znaleźć kombinacji kanałów 

pomiarowych, które pozwalałyby na wyznaczenie stężenia tego gazu 

w szerokich zakresach zmian temperatury. W takich warunkach wskazane 

jest kontrolowanie temperatury mieszaniny i uwzględnianie odpowiednich 

krzywych kalibracyjnych w zależności od niej. W przypadku niejedno-

rodności temperatury na ścieżce pomiarowej, powinno się korzystać 

z krzywych kalibracyjnych wyznaczonych dla temperatury średniej. 

Zastosowana modyfikacja metody całkowej wielu linii pozwala na wybór 

kanałów pomiarowych (linii pochłaniania) dwutlenku węgla, które 

zapewniają akceptowalne błędy pomiarowe przy obecności gazów 

zakłócających. Stwierdzono, że gdyby zredukować (skorygować) wpływ 

gazów towarzyszących, to zaproponowana metoda pomiarowa pozwala 

z małymi błędami analizować stężenie CO2. 

Zaprezentowane możliwości analizy sygnałów pochodzących z systemu 

monitorowania i diagnostyki płomienia nie wyczerpują wszystkich jego 

możliwości. Zarówno konstrukcja urządzenia, jak też dostępność różnych 

metod analizy danych dają nadzieję na rozwój i poszerzenie możliwości 

analizy monitorowanego procesu. Przykładem mogą być rezultaty badań 

zaprezentowane w pracach [86, 87]. 

Rozpatrywane zagadnienia związane z analizą procesów przetwarzania 

biomasy przez współspalanie czy zgazowanie nie wyczerpują problemów 

do rozwiązania w zakresie tej tematyki. Przedstawione wyniki potwierdzają 

poprawność przyjętych kierunków działania. Konieczne wydaje się 

doprecyzowanie i sformalizowanie zaobserwowanych zależności oraz 
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opracowanie wskaźników jakości jednoznacznie opisujących stan procesu. 

W związku z upowszechnianiem się instalacji zgazowujących biomasę 

i doprowadzających uzyskany gaz do kotłów energetycznych, konieczne 

wydaje się rozszerzenie zmodyfikowanych metod w kierunku analizy tak 

realizowanego współspalania. Wymaga to przeprowadzenia niezbędnych 

badań uwzględniających dużą liczbę przypadków jakie występują podczas 

realizacji procesu. Zbudowane w Instytucie Elektroniki i Technik 

Informacyjnych stanowisko badawcze, w skład którego wchodzi 

zgazowarka, daje możliwość kontynuowania badań 

w tym zakresie. 

Zgodnie z przewidywaniami stopień wykorzystania biomasy w najbliż-

szych latach powinien rosnąć. Będzie to wymuszać nowe rozwiązania 

instalacji, co będzie generować potrzebę nowych rozwiązań diagno-

stycznych. Zaprezentowane w pracy rozwiązania oraz rozpoczęte praca 

badawcze obejmujące współpracę zgazowarki z kotłem energetycznym dają 

dobrą pozycję wyjściową do rozwiązywania przyszłych problemów.  
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STRESZCZENIE 

Poruszane w pracy zagadnienia koncentrują się wokół przetwarzania 

biomasy na drodze jej współspalania bezpośredniego z węglem kamiennym 

oraz zgazowania. 

W zakresie współspalania przedstawiona zostanie metodologia oraz 

wyniki analizy sygnałów zarejestrowanych z wykorzystaniem światłowo-

dowego systemu diagnostyczno-monitorującego płomień przy współspalaniu 

biomasy i węgla kamiennego.  

W ramach pracy zostaną również zaprezentowane wyniki badań 

symulacyjnych związanych z wyborem optycznej metody wyznaczania 

stężenia dwutlenku węgla w mieszaninie gazów. Przy pracach przyjęto 

założenie, że analizowana mieszanina ma właściwości (skład, zawartość 

składników, temperatura, długość ścieżki pomiarowej) charakterystyczne 

dla gazu generatorowego i/lub dla wnętrza kotła energetycznego. 

ABSTRACT 

The problems discussed of this work focus on biomass processing 

through its direct co-combustion with hard coal as well as gasification. 

In the scope of co-firing, the methodology and results of the analysis 

of signals registered with the use of a fiber-optic flame monitoring 

and monitoring system in the co-combustion of biomass and hard coal will 

be presented. 

The work will also reveal the results of simulation tests related 

to the selection of an optical method for determining the concentration 

of carbon dioxide in a gas mixture. It was assumed the analyzed mixture 

has properties (composition, the content of ingredients, temperature, 

length of the measuring path) characteristic for the producer gas and/or 

for the interior of the power boiler. 
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