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Celem projektu realizowanego na Politechnice Śląskiej jest m.in.
nadanie użyteczności ubocznym produktom spalania w ramach
założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Z uwagi na potencjalnie
szeroki zakres zastosowania UPS, badane są różne ścieżki ich
zastosowania.

O PROJEKCIE
Począwszy od roku 2018 Politechnika Śląska w Gliwicach
realizuje projekt pt. „Optymalizacja procesu spalania
i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia
założeń gospodarki o obiegu zamkniętym”, o akronimie UPSPlus. Za projekt odpowiada interdyscyplinarny zespół badawczy,
który koordynuje dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. nzw. PŚ –
laureat konkursu w ramach programu TEAM-TECH CoreFacility,
ﬁnansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Zespół łączy kompetencje z dziedziny energetyki (w szczególności
w tematyce kotłów, paliw i spalania) oraz inżynierii materiałowej
i chemii, tak aby wraz z aktualnie dostępną i zmodernizowaną
w projekcie, unikalną infrastrukturą badawczą stworzyć
atrakcyjną rynkowo ofertę badawczą dla przedsiębiorstw
związanych z produkcją, przetwórstwem i wykorzystaniem
ubocznych produktów spalania (UPS). Zdeﬁniowany w ten sposób
zestaw kompetencji eksperckich i infrastrukturalnych nazwano
CoreCombustionFacility (CCF, www.ccf.polsl.pl) na potrzeby
świadczenia usług badawczych w kraju, ale także za granicą.

Z

adaniem interdyscyplinarnego zespołu badawczego Politechniki Śląskiej (o projekcie –
w ramce) są dwuetapowe badania polegające
w pierwszej kolejności na optymalizacji procesu
spalania paliw stałych (związanej np. z zanieczyszczeniami powierzchni ogrzewalnych, spiekaniem, korozją,
a także redukcją emisji szkodliwych związków, w tym
metali ciężkich), przy czym nadrzędnym celem optymalizacji jest wytworzenie UPS (tj. popiołów lotnych,
popiołów dennych, żużli) o określonych i powtarzalnych właściwościach, które w wyniku badań w drugim etapie projektu będą mogły zostać odpowiednio
zagospodarowane. W tym etapie głównym celem jest
waloryzacja (funkcjonalizacja), czyli nadanie użyteczności ubocznym produktom spalania w ramach założeń gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Z uwagi
na potencjalnie szeroki zakres zastosowania UPS
badane są różne ścieżki ich zastosowania, m.in. jako
komponenty i napełniacze materiałów polimerowych,
składniki kompozytów gruntów antropogenicznych
stosowanych w budownictwie, składniki materiałów
budowlanych, materiały sorpcyjne, a także materiały
do rekultywacji wyrobisk i wypełniacze przestrzeni
wydobywczych.

Motywacja
Jednym z największych wyzwań obecnych czasów, a także najbliższej przyszłości, jest możliwie
„czysta” produkcja energii elektrycznej oraz ciepła
w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego.
Wymaganie to jest narzucane zarówno przez krajowe,
jak i europejskie ustawodawstwo. Szczególnym naciskom w tym względzie ulegają źródła energetyczne
opalane paliwami stałymi (zarówno te mniejsze, jak
i energetyka zawodowa), które uznawane są za jedną
z głównych przyczyn zanieczyszczenia środowiska,
a także globalnego ocieplenia. Problemy ze spala-

niem paliw stałych wynikają również ze stopniowego
wprowadzania paliw alternatywnych, tj. biomasy czy
RDF, które to w znaczny sposób różnią się składem,
charakterystyką, a ponadto niosą ze sobą potencjalne
problemy eksploatacyjne dla operatorów jednostek,
np. wyższą emisję niektórych substancji (chlor, metale
ciężkie), zwiększone ryzyko korozyjne czy żużlowanie.
Z uwagi na powyższe, głównym celem projektu są:
optymalizacja procesu spalania oraz prowadzenie go
w sposób, który pozwala uzyskać popioły po procesie funkcjonalizacji nadające się do wykorzystania
w postaci np. materiałów produkcyjnych, napełniaczy,
sorbentów, itp. Uboczne produkty spalania miałyby zastępować, a tym samym ograniczać zużycie surowców
pierwotnych, a także przyczyniać się do ograniczenia
przestrzeni wymaganej do składowania. Z drugiej strony, właściwe przygotowanie i zagospodarowanie UPS
pozwoli na wykonanie z nich materiałów o zbliżonych
właściwościach do tych, które są dzisiaj stosowane np.
w budownictwie czy infrastrukturze drogowej lub do
wskazania zastosowań zupełnie nowych.

Unikalna infrastruktura badawcza
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej dysponuje solidnym zapleczem
związanym z techniką kotłową, obejmującym proces
przygotowania paliw stałych (instalacja młyna pierścieniowo-kulowego wraz z infrastrukturą), a także
ich spalania w pyłowej komorze badawczej o mocy
25 kWt i na stanowisku rusztowym o mocy 500 kWt,
które w ramach projektu zostanie doposażone w kilka
dodatkowych komponentów umożliwiających nie
tylko wykonanie badań projektowych, ale również
świadczenie usług na rzecz przemysłu.
Głównym elementem CoreCombustionFacility jest
stanowisko spalania na ruszcie wyposażone w wymienny moduł rusztu wibracyjnego o mocy 500kWt
– rys.1. Technologię wibracyjną wybrano jako predestynowaną do spalania paliw alternatywnych, a samo
stanowisko ma zostać zmodernizowane tak, aby jego
funkcjonalność była zbliżona do funkcjonalności kotła
rusztowego. Tym samym odpowiada się na potrzeby
przemysłu i rosnące zainteresowanie rynkowe związane z eksploatacją i modernizacją kotłów rusztowych.
Stanowisko ma w przyszłości spełniać rolę poligonu
doświadczalnego w dziedzinie kotłów rusztowych,
a badania, które będą na nim przeprowadzane, będą
mogły być proﬁlowane w celu rozwiązywania konkretnych problemów eksploatacyjnych.

Optymalizacja procesu spalania
Optymalizacja procesu spalania, oprócz zagadnień
procesowych, może polegać również na modyﬁkacji
właściwości paliwa pod kątem polepszenia jakości
spalania, jak i produktu, który zostanie otrzymany
po spaleniu z uwagi na chęć jego dalszego wykorzystania. Modyﬁkacja paliwa odbywa się z udziałem
dodatków paliwowych, które ograniczają żużlowanie,

zanieczyszczanie powierzchni ogrzewalnych, korozję
wysokotemperaturową, a także emisję substancji
szkodliwych, np. Hg, HCl, HF itp.
Przykładowe addytywy, które mogą zostać zastosowane jako dodatki paliwowe, można podzielić na
5 grup: wapniowe, fosforowe, siarkowe, glinowe oraz
glinokrzemianowe. Niektóre z nich, jak np. Ca(OH)2,
są powszechnie stosowane w energetyce zawodowej
w instalacjach odsiarczania spalin. Szczególnie interesującą grupą są natomiast glinokrzemiany, posiadające
zdolność do zmieniania właściwości chemicznych popiołu; mogą zwiększać temperaturę mięknięcia popiołu (szczególnie istotne w przypadku biomasy), a także
obniżają emisję szkodliwych związków chemicznych.
Wpływ wybranych addytywów jest badany w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych od kilku lat,
natomiast badania przeprowadzane w ramach projektu
mają za zadanie poszerzyć wiedzę o rozpatrywanych
dodatkach, a także zbadać ich wpływ na charakterystykę UPS pod kątem ich dalszego przetwarzania,
a także wykorzystania.

Funkcjonalizacja UPS
Obok zoptymalizowanego procesu spalania, który
jest niezbędnym ogniwem łańcucha technologicznego
do otrzymania produktów UPS o pożądanych cechach
wstępnych, najważniejszym celem projektu UPS-Plus
jest funkcjonalizacja, czyli nadanie użyteczności
produktom spalania, tak aby mogły zostać ponownie
wykorzystane w przemyśle. Z uwagi na specyﬁkę
popiołów wybór potencjalnego zastosowania, dostosowanego do ich właściwości, jest kluczowy – powinien on uwzględniać wszystkie właściwości oraz
potencjalne zagrożenia ze strony popiołu – zarówno
te krótkoterminowe, np. trudności technologiczne, jak
i długoterminowe, np. oddziaływanie na zdrowie użytkowników bądź środowisko. Oczywiście, z uwagi na
specyﬁkę materiałów nie ma mowy o ich zastosowaniu
we wszystkich, czy nawet w większości gałęzi przemysłu, gdyż się do tego po prostu nie nadają. Materiały
tego typu najbardziej odpowiadają zastosowaniom,
które wymagają dużej skali oraz niskiej ceny.
W projekcie UPS-Plus przeprowadzone będą następujące badania:
± Pełen zakres badań identyfikujących wybrane
właściwości paliw i UPS-ów.
± Wytwarzanie materiałów kompozytowych z wykorzystaniem otrzymanych UPS-ów, a następnie
przeprowadzenie prób wytrzymałościowych,
sprawdzenia właściwości chemicznych i mechanicznych, a także potencjalnego zagrożenia dla
środowiska czy użytkowników.
± Analiza z użyciem nowoczesnych narzędzi (np. sieci
neuronowe) potencjału zastosowania proﬁlowanych UPS-ów w oparciu o model skalibrowany na
podstawie otrzymanych danych.
± Projektowanie oraz analiza kolejnych cykli
przetwórczych materiałów zawierających UPS-y

zgodnie z założeniami Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Wśród potencjalnych zastosowań można wymienić
kilka interesujących dziedzin.

Produkcja polimerów
Tworzywa polimerowe stanowią dziś materiał powszechnego użytku, w obecnych czasach nie jesteśmy
nawet w stanie wyobrazić sobie świata bez elementów
plastikowych. Jednak obecne trendy, a także ustawodawstwo, dążą do mocnego ograniczenia użycia produktów polimerowych, np. jednorazowe plastikowe
sztućce czy słomki mają zostać wycofane ze sprzedaży
na terenie Unii Europejskiej. Projekt UPS-Plus wychodzi tego typu problemom naprzeciw i pozwala na
znaczne zredukowanie zużycia surowców potrzebnych
do produkcji przedmiotów codziennego użytku wykonanych z tzw. plastików. Oczywiście trudno wyobrazić
sobie, że popioły miałyby być wypełniaczem tworzywa
polimerowego, które ma kontakt z jedzeniem, jednak

RYS. 1
Główny element
CoreCombustionFacility – stanowisko
spalania na ruszcie
o mocy 500 kWt

został jeszcze wykorzystany. Prace w tej dziedzinie będą
skupiały się na optymalizacji procesu otrzymywania
UPS, a w dalszej kolejności na wytwarzaniu z nich
komponentów, które będą w stanie zastąpić materiały
dotychczas używane w tej branży. Bardzo ważnym
aspektem jest zapotrzebowanie branży budowlanej na
jednocześnie możliwie tanie, dostępne masowo, a także odpowiednio ustabilizowane materiały. Właściwie
przygotowane produkty na bazie UPS mogą służyć
jako podsypka pod drogi czy stabilizator gruntu na
nasypach antropogenicznych.

istnieje szereg innych potencjalnych zastosowań,
w których popioły mogą sprawdzić się w charakterze
wypełniacza czy barwnika. Przykładem mogą być meble ogrodowe, które w dużej części, oprócz polimeru
właściwego np. PVC, składają się z wypełniacza, czyli
kredy. Podobnie sprawa wygląda z produkowanymi
na masową skalę elementami inżynierii drogowej jak
słupki czy pachołki. Zespół CCF postawił przed sobą
zadanie zbadania możliwości zastosowania UPSów
jako dodatków do materiałów polimerowych, a pierwsze próby wyglądają zachęcająco.

„

Rekultywacja wyrobisk i wypełnianie przestrzeni
powydobywczych

Tworzywa polimerowe stanowią dziś
materiał powszechnego użytku,
w obecnych czasach nie jesteśmy nawet
w stanie wyobrazić sobie świata bez
elementów plastikowych

Zastosowanie popiołów w produkcji polimerów pozwala na wykonanie jeszcze jednego rodzaju testu – analizy zapętlenia cyklu życia materiału. Materiał wyprodukowany z udziałem popiołu zostanie przetworzony na paliwo RDF, a następnie spalony – będzie to już kolejny cykl
życia produktu. Tego typu analiza pozwoli sprawdzić jak
zapętlenie cyklu wypływa na proces spalania, na ile UPS
z wcześniejszym dodatkiem addytywu ma wpływ na proces oraz na nowo wytworzony popiół, i wreszcie jakimi
właściwościami charakteryzuje się nowy popiół i czy
istnieje możliwość jego ponownego użycia. Realizacja
tego studium wpisuje się w pełni w zasady Gospodarki
Obiegu Zamkniętego.

Produkcja materiałów sorpcyjnych
Materiały sorpcyjne służą do pochłaniania (absorbowania bądź adsorbowania, zależnie od charakteru
procesu) określonych substancji, które w danych okolicznościach są niepożądane, bądź też powinny zostać
z jakichś przyczyn wychwycone. Produkty spalania
charakteryzują się cechami, które pozwalają twierdzić,
że mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie w tym
charakterze, a podstawową ich zaletą staje się cena
i duża dostępność. Sorbenty powinny charakteryzować
się dużą porowatością, a także powierzchnią czynną,
która w przypadku popiołów jest zwiększana dzięki
dodatkom paliwowym stosowanym w preprocessingu
paliwa.

Produkcja materiałów budowlanych i kompozytów odpowiadających zastosowaniu w gruntach
antropogenicznych stosowanych w budownictwie
Obecnie popioły stosowane są w branży budowlanej, jednak ze względu na ich dużą różnorodność,
a także ryzyko wystąpienia w nich pierwiastków szkodliwych, ich pełny potencjał w tej gałęzi przemysłu nie

Ostatnim badanym zastosowaniem materiałów
produkowanych na bazie ubocznych produktów
spalania mogą być materiały służące do rekultywacji
wyrobisk i wypełniacze przestrzeni powydobywczych.
Podobnie jak w poprzednich przypadkach, materiały
te muszą okazać się tanim i dostępnym surowcem,
a szczególnie istotny jest ich aspekt oddziaływania
na środowisko naturalne. Materiały wyprodukowane
z udziałem UPS mogą zawierać śladowe ilości pierwiastków niebezpiecznych, które powinny zostać zimmobilizowane, lub usunięte w procesie przygotowania
materiałów wyjściowych. Ten rodzaj aplikacji wydaje
się być najmniej wymagającym spośród wszystkich
badanych, jednak biorąc pod uwagę skalę wydobycia
surowców na terenie naszego kraju, nie powinien on
być deprecjonowany.
***
Projekt UPS-Plus na obecnym, początkowym
etapie oferuje niezbędną infrastrukturę oraz zestaw
usług badawczych związanych z funkcjonalizacją
UPS dla modyﬁkacji ich własności w celu szerszego,
ponownego wykorzystania w gospodarce. Wykonawcy
projektu są otwarci na współpracę w wyżej wymienionych zastosowaniach, a także na rozszerzenie zakresu
badań zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. Zainteresowanych odsyłamy do strony projektu: www.
ccf.polsl.pl.
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