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Rodzaje paliw stałych
BIOMASA

WĘGIEL KAMIENNY

WĘGIEL BRUNATNY
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Węgle kamienne - sortymenty
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Dolnośląska uchwała antysmogowa
Sejmik województwa dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 roku przyjął uchwałę w sprawie
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw.
uchwała antysmogowa). Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Paliwa stałe zakazane uchwałami antysmogowymi na Dolnym Śląsku:
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla,
• węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
• muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich
wykorzystaniem,
• biomasa stała o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
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Paliwa zakazane uchwałą i ich szkodliwość
Węgiel brunatny jest młodszym od węgli kamiennych paliwem kopalnym. Zawiera wysokie
zawartości wilgoci, a także duży udział popiołu. Oba te parametry powodują jego niską wartość
opałową oraz trudności spalania w małych kotłach.
Produktem ubocznym działania kopalni jest woda z „błotem”. Składa się ono z czystego węgla
kamiennego oraz kamienia, który towarzyszy węglowi w złożu (są to bardzo małe frakcje - średnica
ok. 1mm). Z tego materiału oddziela się w procesie flotacji drobiny węgla. Tak powstaje
flotokoncentrat (potocznie flot). Jest to zatem węgiel o parametrach energetycznych nie gorszych
niż kostka czy orzech, tyle że tak drobny proszek węglowy w surowej postaci trudno spalić w
sposób efektywny i bezpieczny w domowym kotle.
Materiał powstały po oddzieleniu flotu trafia na osadniki, gdzie woda jest odciągana do
powtórnego użytku, a muł węglowy pomału osiada. W zasadzie jest on odpadem poprodukcyjnym,
ale nadal zawiera dużo węgla. Z wyglądu czarny i palny, ale ma dużą zawartość popiołu i bardzo
drobne ziarna. Ponadto w tej najdrobniejszej frakcji kopalnianego odpadu gromadzą się znaczące
ilości m.in. rtęci, chloru, czy siarki.
Biomasa stała o wysokim stopniu zawilgocenia, czyli głównie świeże, niesezonowane drzewo w
postaci m. in. drewna kawałkowego oraz zrębków.
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Paliwa zakazane uchwałą i ich szkodliwość
- emisji pyłu PM10 i PM2,5
- emisja metali ciężkich
- emisja benzopirenów
(benzo[a]piren oraz benzo[e]piren)

- emisja związków siarki i azotu,

- duża zawartość wilgoci w paliwie
(przez to niska wartość opałowa)
* Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Benzo%28a%29pyrene_numbered.png
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Metody badania jakości paliw stałych
Stany, w jakich paliwo poddawane jest analizie:
▪ Stan roboczy, w którym paliwo jest użytkowane (r)
▪ Stan analityczny lub powietrzno-suchy (a)
wilgoć w paliwie jest w równowadze z wilgocią otoczenia

▪ Stan suchy (d)
po suszeniu w temperaturze 105-110 oC
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Metody badania jakości
paliw stałych
Analiza elementarna:
- udział pierwiastków: C, H, O, S, N

Analiza techniczna:
- wilgoć,
- popiół,
- części lotne,
- ciepło spalania.
Analiza tlenkowa:
- określenie składu popiołu
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Metody badania jakości paliw stałych
Wymiar ziarna oraz zawartość nadziarna i podziarna oznacza się metodą sitową
Oznaczenie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna wykonuje się z
użyciem:
1) sit kontrolnych (zgodnych z normą PN-M-94060-05:1976) do oznaczania
zawartości podziarna, o wymiarach 1000 × 1500 mm z oczkami kwadratowymi
o boku równym dolnemu wymiarowi ziarna według tabeli;
2) sit kontrolnych (zgodnych z normą PN-M-94060-05:1976) do oznaczania
zawartości nadziarna, o wymiarach 1000 × 1500 mm z oczkami kwadratowymi
o boku równym górnemu wymiarowi ziarna według tabeli;
3) kosza lub skrzyni mogących pomieścić od 20 do 50 kg paliwa stałego;
4) wagi technicznej.
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Metody badania jakości paliw stałych
Wymiar ziarna oraz zawartość nadziarna i podziarna oznacza się metodą sitową
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Metody badania jakości paliw stałych
PN-ISO 1953:1999
Oznaczenie zawartości podziarna
Próbkę do badań lub próbkę kontrolną waży się z dokładnością do 0,1 kg.
Zawartość z kosza lub skrzyni wysypuje się na górną część nieruchomego i
nachylonego pod kątem 35° sita kontrolnego, dobranego pod względem wymiaru
oczek kwadratowych do rodzaju paliwa stałego zgodnie z tabelą.
Przesiew należy zważyć z dokładnością do 0,01 kg. Procentową zawartość
podziarna oblicza się według wzoru:

Xp – zawartość podziarna [w %],
mp – masa przesiewu [w kg],
m – masa całej próbki do badań lub próbki kontrolnej pobranej do oznaczenia [w kg].

Po dokonaniu obliczeń otrzymany wynik należy zaokrąglić w dół do 0,1.
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Metody badania jakości paliw stałych
Oznaczenie zawartości nadziarna
Odsiew otrzymany podczas oznaczania zawartości podziarna wysypuje się na górną część
nieruchomego sita kontrolnego znajdującego się w pozycji poziomej, dobranego pod
względem wymiaru oczek kwadratowych do rodzaju paliwa stałego zgodnie z tabelą.
Ziarna, które nie przejdą przez sito, należy przetykać ręcznie. Ziarna, które nie przeszły
przez sito, należy zważyć z dokładnością do 0,01 kg. Procentową zawartość nadziarna
oblicza się według wzoru:

Xn – zawartość nadziarna [w %],
mp – masa ziaren, które nie przeszły przez oczka sita kontrolnego do oznaczania nadziarna [w kg],
m – masę całej próbki do badań lub próbki kontrolnej pobranej do oznaczenia [w kg].

Po dokonaniu obliczeń otrzymany wynik należy zaokrąglić w dół do 0,1.
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Metody badania jakości paliw stałych
Oznaczanie wymiaru ziarna
Oznaczenie wymiaru ziarna polega na ustaleniu minimalnej i maksymalnej
wielkości ziarna, zwanego „ziarnem właściwym”, które nie przeszło przez sito
kontrolne podczas oznaczania nadziarna.
Minimalną wartość wymiaru ziarna właściwego wyznacza dolny wymiar oczka
kwadratowego sita kontrolnego, o którym mowa w tabeli, użytego do oznaczenia
zawartości podziarna.
Maksymalną wartość wymiaru ziarna właściwego wyznacza górny wymiar oczka
kwadratowego sita kontrolnego, o którym mowa w tabeli, użytego do oznaczenia
zawartości nadziarna.
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Certyfikat jakościowy
wzór świadectwa

18

Certyfikat jakościowy - przykłady
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Paragon zakupu- przykład
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Pobieranie próbek paliwa
Jak uzyskać reprezentatywną próbkę paliwa?

Warunek 1: Każdy składnik (element, cząstka) partii powinien mieć takie samo
prawdopodobieństwo dołączenia do pobieranej próbki.
Warunek 2: Pobranie reprezentatywnej próbki jest możliwe tylko przy
zapewnieniu w pełni losowego sposobu pobierania.
Definicje:
Próbka – jednostka produktu lub inna określona ilość materiału ograniczona w sposób fizyczny pobrana w celu
wykonania określonych badań.
Próbka pierwotna – ilość pobrana jednorazowo z badanej partii materiału.
Partia – pewna ilość materiału, dla której powinny być określone ogólne parametry jakościowe.
Próbka ogólna – wszystkie pobrane próbki zebrane w całość.
Próbka laboratoryjna – próbka przygotowana z próbki ogólnej, reprezentująca właściwości materiału, przeznaczona
do analiz.
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Pobieranie próbek paliwa
Algorytm pobierania próbek podczas kontroli:

1. Zadbanie o środki ochrony BHP.
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
3. Ustalenie wielkości partii i rodzaju paliwa.
4. Sprawdzenie przedłożonych dokumentów.
5. Pobranie 32 próbek pierwotnych (wielkość 2 kg).
6. Połączenie próbek pierwotnych w próbkę ogólną.
7. Próbkę uśrednić poprzez wymieszanie.
8. W przypadku zbyt dużej próbki przeprowadzić pomniejszanie.
9. Zabezpieczyć próbkę laboratoryjną.
10. Sporządzić protokół z kontroli.
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Pobieranie próbek paliwa
Wielkość próbki pierwotnej węgla jest to najmniejsza masa próbki pierwotnej (m)
podana w kilogramach oraz obliczona ze wzoru:

m = 0,06 x D
gdzie D jest wielkością największego ziarna.

Za wielkość największych ziaren sortowanego węgla należy przyjmować górny
wymiar danego sortymentu. Jako wielkość największych ziaren niesortowanego
węgla należy umownie przyjmować wymiar otworu sita, na którym podczas
przesiewania pozostaje nie więcej niż 5% masy próbki.
Masa próbki pierwotnej nie
może być mniejsza niż 0,5 kg.
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Pobieranie próbek paliwa
Wymagania stawiane wyposażeniu do ręcznego pobierania próbek
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1.

Szerokość otwartej części urządzenia do pobierania powinna być
co najmniej 3 razy większa od największego wymiaru ziarna w
badanej partii węgla (D), ale nie mniejsza niż 50 mm.

2.

Pojemność urządzenia powinna być taka, aby przy pobieraniu
próbki pierwotnej nie nastąpiło jego przepełnienie.

3.

Po zakończeniu pobierania próbek pierwotnych urządzenia
powinno być całkowicie opróżnione z węgla.

4.

Materiał, z którego wykonano urządzenie powinien być neutralny
dla próbki.

Pobieranie próbek paliwa
Punkty poboru próbek pierwotnych
Punkty, z których pobierana jest próbka pierwotna powinny być
rozmieszczone równomiernie na powierzchni oraz w poszczególnych
warstwach węgla. Odległość między dołkami nie powinna przekraczać 10
metrów – należy je rozmieścić w postaci szachownicy na liniach prostych
zarówno na górnej powierzchni jak i na skarpach, przy czym na skarpie
jedna linia powinna przebiegać w pobliżu podstawy, zaś druga w połowie
wysokości pryzmy. Próbki pierwotne należy pobierać ręcznie z dna dołków.
Dołki powinny mieć różną głębokość lecz nie mniejszą niż 0,4 metra.
Próbka ogólna może być przygotowana w trakcie pobierania próbek
pierwotnych, jak również po ukończeniu pobierania wszystkich próbek
pierwotnych. Próbki ogólne należy pakować w miejscu ich przygotowania
do skrzynek, naczyń lub worków.
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Pobieranie próbek paliwa
Opisanie próbek
Wewnątrz opakowania należy umieścić kartkę z następującymi danymi:
1. Numer próbki
2. Data pobrania i przygotowania próbki
3. Nazwa próbki
4. Masa próbki
5. Nazwa przedsiębiorstwa
6. Typ i sortyment
7. Masa partii, z której pobrano próbkę
8. Podpis osoby odpowiedzialnej za pobranie i przygotowanie próbki.
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Pobieranie próbek paliwa
Pomniejszanie próbki
Ręczne pomniejszanie próbki polega na usypaniu na płycie stożka. Węgiel należy
sypać tak, aby ziarna równomiernie zsypywały się po jego zboczu, a wierzchołek nie
przesuwał się na boki. Ziarna, które oddaliły się od stożka należy przesunąć do jego
podstawy. Otrzymany stożek należy rozpłaszczyć do wysokości około 10-12 cm
poprzez stopniowe zagłębianie w jego wierzchołek łopaty lub deski i obracanie do
około osi. Następnie należy usypać drugi i trzeci stożek rozpłaszczając je w
przedstawiony wcześniej sposób.
Ostatni z nich należy podzielić na cztery
równe części, tzw. kwartowanie.
Przeciwległe ćwiartki należy połączyć
ze sobą metodą stożkowania, a dwie
pozostałe
wyrzucić.
Czynności
pomniejszania należy prowadzić do
uzyskanie wymaganej masy próbki.

28

Dziękuję za uwagę
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