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Wstęp
Węgiel to jedno z ważniejszych źródeł energii we współczesnym świe-

cie, a szczególnie w krajach rozwijających się. Jest najbardziej atrakcyjnym 
paliwem do produkcji energii elektrycznej, ze względu na niski koszt oraz 
powszechną dostępność co powoduje, że jest mniej podatny na polityczne 
ograniczenia w porównaniu z gazem ziemnym i ropą naftową.

Badania naukowe prowadzone na całym świecie mają na celu lepsze 
zrozumienie wielkoskalowego i wielofazowego zjawiska zachodzącego 
w trakcie spalania węgla. Podczas procesu spalania węgla emitowane 
są m.in. takie zanieczyszczenia jak SOx, NOx, CO2, CO, które mają nega-
tywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Ilość emitowanej siarki jest 
oceniana na około 200 mln Mg rocznie, co jest porównywalne z ilością 
siarki uwalnianej w naturalnych procesach gnilnych oraz emitowanej 
przez oceany i wulkany. Siarka zawarta w paliwach w trakcie spalania jest 
w ponad 95% utleniana do SO2. Związek ten w powietrzu atmosferycz-
nym utlenia się z udziałem wolnych rodników OH i HO2. Tritlenek siarki 
(SO3) reaguje z parą wodną lub kroplami wody w chmurach tworząc 
w ten sposób kwas siarkowy, natomiast z pyłami zawierającymi tlenki 
metali tworzy siarczyny [4, 8, 11, 12].

Istota procesu spalania paliw stałych
Spalanie to zjawisko, które można opisać jako szybkie utlenianie paliw 

z wydzieleniem ciepła, którego zewnętrznym efektem jest płomień. Spa-
lanie jest możliwe, jeśli do paleniska będzie dostarczona odpowiednia 
ilość powietrza i paliwa, a temperatura zapłonu będzie przekroczona 
i produkty reakcji na bieżąco odprowadzane. Spalanie może być: teo-
retyczne (stechiometryczne), czyli tzw. neutralne λ=1; z nadmiarem 
powietrza, czyli tzw. utleniające λ<1; z niedomiarem powietrza, czyli 
tzw. redukcyjne λ>1.

Podczas spalania paliw stałych emitowana jest znaczna ilość zanie-
czyszczeń (Rys. 1), mających istotny wpływ na środowisko naturalne [7].

Rys. 1. Ważniejsze składniki spalin pochodzące ze spalania paliw kopalnych [7]

Przemiany siarki podczas spalania węgla
W trakcie spalania organiczne i nieorganiczne związki siarki ulegają 

szybkiemu rozkładowi i przechodzą do spalin. Organiczna siarka łatwiej 
ulega spaleniu. Żelazo utlenia się, wchodząc w skład żużla w postaci he-
matytu, a piryt ulega rozkładowi, co przedstawia reakcja (1) [4, 7]:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2  (1)
Produktem rozkładu może być H2S, ale tylko w warunkach niedobo-

ru tlenu. Dalej następuje utlenianie związków siarkowych do SO2 i w nie-
znacznej części do SO3.

W popiele pozostaje tylko kilka procent siarki (Rys. 2).

Rys. 2. Przemiany siarki paliwowej podczas spalania węgla [7]

Sposoby ograniczania SOx

Metody ograniczające emisję SOx z procesów spalania paliw stałych 
można podzielić na trzy grupy. Pierwsza metoda polega na usuwaniu 
siarki z paliwa, przy czym najprościej usunąć siarkę z gazu ziemnego 
(siarkowodór), a także z produktów naftowych. Są to metody zapew-
niające ponad 99% skuteczność odsiarczania. Trudniej usunąć siarkę 
z węgla. Istnieją trzy metody odsiarczania węgla: chemiczna, biologiczna 
i mechaniczna. Przy metodzie mechanicznej wykorzystuje się duże róż-
nice gęstości pirytu i substancji organicznej węgla. Metoda ta znalazła 
zastosowanie w technologii wzbogacania, gdzie grawitacyjnie oddzielane 
są substancje mineralne od węgla usuwa się 30–50% siarki pirytowej. 
Natomiast nie usuwa się wcale siarki organicznej z węgla; jest to możliwe 
dopiero przy zastosowaniu metody chemicznej i biologicznej. Istnieją 
również techniczne sposoby usuwania siarki z paliw; z produktów naf-
towych i z gazu ziemnego siarka usuwana jest do zawartości S rzędu kil-
kudziesięciu ppm. Natomiast w procesie wzbogacania węgla zawartość 
siarki w węglu kamiennym zmniejsza się poniżej 1% [4, 7].

Rys. 3. Schemat suchej metody odsiarczania spalin [5]

Rys. 4. Wiązania SO2 z kamieniem wapiennym (CaCO3) [7]
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spalania (metoda sucha). Sucha metoda odsiarczania spalin (kocioł 
pyłowy) polega na tym (Rys. 3), że proces wiązania chemicznego SO2 
przebiega w układzie gaz–ciało stałe (sorbent) a produkty odsiarcza-
nia (użytkowe lub odpadowe) otrzymuje się w stanie suchym. Pod-
stawowymi sorbentami są węglan wapnia, dolomit lub wodorotlenek 
wapnia Ca(OH)2. Węglan wapnia (CaCO3) wprowadzony do komory 
spalania rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. CaO reagu-
je z dwutlenkiem siarki, tworząc najpierw siarczyn, a po utlenieniu 
siarczan wapnia (Rys. 4) [5].

W palenisku ma miejsce proces kalcynacji cząstek węglanu wap-
nia. Proces ten polega na endotermicznym rozkładzie CaCO3 (2) przy 
temp. 750°C i jednoczesnym uwalnianiem CO2. Wodorotlenek wapnia 

Ca(OH)2 (3) w spalinach, w procesie dehydratyzacji w temp. ponad 
400°C ulega rozkładowi, z uwalnianiem wody. CaO, który powstał 
egzotermicznie reaguje w palenisku z SO2, dając stabilny termodyna-
micznie produkt – anhydryt CaSO4 (minerał) (4).

CaCO3→ CaO + CO2 – 183 kJ/mol    (2)
Ca(OH)2 + Q → CaO + H2O     (3)
CaO + SO2 +1/2 O2 → CaSO4 – 486 kJ/mol  (4)
Mechanizm egzotermicznej reakcji (4) gaz – ciało stałe jest skom-

plikowany. Wiązanie SO2 w reakcji z kamieniem wapiennym ma miejsce 
w szerokim zakresie temp. (780–1200°C), dlatego też wymaga odpo-
wiedniego czasu dla procesu kalcynacji i przereagowania CaO z SO2. 
Przereagowanie CaO następuje zaledwie w 30–40%. Im mniejsze cząst-
ki CaO, tym większa jest efektywność odsiarczania. Na skuteczność 
procesu odsiarczania ma wpływ wymieszanie sorbentu ze spalinami. 
Stosując w kotle pyłowym mączkę kamienia wapiennego jako sorbent 
SO2, trudno uzyskać efektywność suchego odsiarczania spalin wyższą 
niż 30–50%. Aby uzyskać większą skuteczność odsiarczania (50–60%), 
kamień wapienny zastępuje się droższym wapnem hydratyzowanym  
Ca(OH) lub wapnem palonym CaO. Zaletą metody suchego odsiarczania 
spalin jest niższy koszt inwestycyjny, niewielka powierzchnia instalacyjna 
oraz prosty sposób działania. Natomiast wadą jest mała efektywność, 
zbyt duże zapotrzebowanie na sorbent, pogorszenie jakości popiołu, 
a także większe zapylenie spalin.

Jedną z podstawowych przyczyn zastosowania odsiarczania spalin 
w kotłach fluidalnych jest możliwość uzyskania odpowiedniej redukcji 
SO2 przy użyciu taniego kamienia wapiennego. Zakres temperatury 
złoża (800–900oC) oraz długi czas kontaktu ma wpływ na skuteczność 
wiązania SO2 w złożu fluidalnym. Warunki, w jakich można uzyskać 90% 
skuteczności odsiarczania, to temp. złoża ok. 850°C, atmosfera utleniają-
ca i nadmiar sorbentu Ca/S = 2–4 (stopień wykorzystania nie przekracza 
30%) [2].

W złożu fluidalnym wiązanie SO2 przebiega według równania (5). 
Aby odsiarczanie było bardziej skuteczne niezbędna jest utleniająca at-
mosfera złoża, ponieważ wraz z niedoborem tlenu zwiększa się udział 
siarczku wapnia, który reaguje z anhydrytem i uwalnia SO2.

CaS + 3CaSO4 → 4CaO + 4SO2  (5)
W złożu fluidalnym jest atmosfera utleniająca, która może mieć cha-

rakter redukcyjny; w obecności CO może wówczas zachodzić proces 
odwrotny do odsiarczania (6):

CaSO4 + CO = CaO + SO2 + O2  (6)
Metody usuwania tlenków siarki z gazów odlotowych można po-

dzielić na [6, 7, 12, 14] :
Półsuche – odsiarczanie odbywa się w absorberze, w którym wod-• 
na zawiesina sorbentu (najczęściej Ca(OH)2 w stężeniu 15–25%) 
jest rozpylana u góry absorbera, a spaliny przepływają we współ-
prądzie. Zawartość wody w zawiesinie woda – sorbent oraz tem-
peratura wylotowa spalin są tak dobrane, aby woda całkowicie 
odparowała a temperatura spalin przy wylocie z absorbera była 
większa od temperatur punktu rosy o 10–20 stopni. Jakość roz-
pylania, czas kontaktu sorbentu ze spalinami (10–20 s) ma wpływ 
na efektywność tej metody. Zaletą metod półsuchych jest brak ko-

nieczności podgrzewania spalin przed kominem, natomiast wadą 
większe zapylenie spalin oraz większe obciążenie odpylacza. Efek-
tywność odsiarczania spalin metodą półsuchą sięga 75%.
Mokre – w metodzie mokrej usuwania wykorzystywana jest zdol-• 
ność rozpuszczania dwutlenku siarki w wodzie, kwasowy charakter 
oraz zdolność wiązania się z alkaliami. W metodzie tej odsiarczanie 
z użyciem sorbentu wapniowego odbywa się w reakcjach absorpcji 
z węglanem wapnia, w wyniku których powstają siarczany i siarczy-
ny. Uzyskany w procesie absorpcji szlam siarczanu i siarczynu jest 
utleniany w retencyjnej części absorbera do siarczanu wapienne-
go, który (po osuszeniu, oczyszczeniu i częściowym odwodnieniu) 
kierowany jest do dalszej przeróbki w postaci gipsu. Wychodzące 
z absorbera spaliny mają temperaturę niższa od temperatury punk-
tu rosy, dlatego też stosuje się różne metody odprowadzania od-
siarczonych spalin. Do najważniejszych rozwiązań w tym zakresie 
należą: zwiększenie temperatury odsiarczonych spalin powyżej tem-
peratury punktu rosy w obrotowym podgrzewaczu spalin; usuwanie 
odsiarczonych spalin do atmosfery przez chłodnię kominową. Mo-
kra metoda odsiarczania spalin jest niemal bezodpadowa, ponieważ 
powstający gips ma zastosowanie w budownictwie. Skuteczność tej 
metody sięga 95%.
Adsorpcyjne – metoda ta opiera się na adsorpcyjnych właściwo-• 
ściach węgla aktywnego. W metodzie Hitachi spaliny przepływają 
przez złoże węgla aktywnego, które absorbuje dwutlenek siarki; 
a ten ulega utlenieniu do trójtlenku siarki i w procesie regeneracji 
jest wymywany w postaci kwasu siarkowego. Metody adsorpcyjne 
stosowane są do niewielkich emiterów (kotłownie, ciepłownie).
Katalityczne – polegają na utlenieniu SO• 2 do SO3 w konwertorze 
z wanadowym katalizatorem, w temp. ok. 430°C, a następnie schło-
dzeniu spalin w skraplaczu poniżej temperatury punktu rosy. Para 
wodna zawarta w spalinach skrapla się i łączy z SO3, tworząc kwas 
siarkowy spływający na dno skraplacza. Spaliny przed kominem po-
winny być podgrzane do temp. powyżej temp. punktu rosy. Efek-
tywność tej metody sięga 95%.

Przykłady praktycznych rozwiązań ograniczania emisji SOx  

– badania eksperymentalne i modelowe
Opracowano wiele metod i kinetycznych modeli ograniczania emi-

sji związków siarki, ale tylko niektóre spośród nich znalazły praktyczne 
zastosowanie.

Czarkiert i Bis [3] przedstawili podstawowe założenia procesu spa-
lania paliw w warstwie fluidalnej w atmosferze wzbogacanej tlenem, 
zwracając szczególną uwagę na rozdział paliwa na części lotne i pozo-
stałość koksową (w odniesieniu do zawartości siarki i azotu). Taki podział 
umożliwił określenie, jaka część siarki i azotu w procesie spalania w at-
mosferze wzbogaconej tlenem ulega konwersji. Jako stopień konwersji 
paliwa przyjęto stopień konwersji węgla, określany na podstawie bilansu 
węgla w spalinach. W temp. 1133 K niezależnie od rodzaju mieszan-
ki i stężenia tlenu, konwersja siarki była zawsze pełna i proporcjonalna 
do konwersji paliwa. Wynika z tego, że spalanie w warstwie fluidalnej 
paliw niezawierających siarki pirytowej umożliwia pełną konwersją siar-
ki. Proces spalania węgla brunatnego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej 
w atmosferze wzbogaconej tlenem pozwoliło na uzyskanie wyższego 
stopnia konwersji siarki zawartej w paliwie.

Zajemska i inni [13] przedstawili problematykę przewidywania 
składu chemicznego węgla za pomocą metod numerycznych. Symu-
lacje numeryczne wykonali przy użyciu programu CHEMKIN-PRO. 
Obiektem rozważań był 0,1 MW pilotażowy kocioł fluidalny CFB 
o średnicy 0,1 m i wysokości 5 m. Efektem obliczeń numerycznych 
było uzyskanie składu chemicznego spalin dla różnych warunków 
prowadzenia procesu. Autorzy wykazali, że skład atmosfery gazo-
wej ma istotny wpływ na skład produktów spalania. Ponadto dowie-
dli, że czas przebywania i temperatura spalania mają również istotny 
wpływ na stężenie produktów spalania. Zadaniem autorów [3, 1] 
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istnieje możliwość wyznaczenia optymalnego czasu przebywania 
reagentów w obszarze rozpatrywanych temperatur za pomocą 
metod numerycznych.

Olszewska i inni [10] porównali dwa typy węgla kamiennego „Ju-
lian” z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i „Bogdanka” z Lubelskiego 
Zagłębia Węglowego oraz emisje SO2 powstającego w trakcie spalania 
tych węgli. Przedstawili metodę zmniejszenia emisji przy zastosowaniu 
katalizatorów spalania. Metoda odsiarczania z użyciem katalizatora typu 
DESONOX jest konkurencyjna w stosunku do metod tradycyjnych – 
technologicznie i ekonomicznie. Konieczne jest jednak dostosowanie 
składu katalizatora do spalanego węgla. Na stopień usunięcia ditlenku 
siarki ze spalin pod wpływem katalizatora typu DESONOX ma wpływ 
metoda preparatyki katalizatora, skład katalizatora, zastosowane nośniki 
dla faz aktywnych katalizatora, zawartość wapnia w węglu oraz jakość 
spalania węgla. Autorzy porównali redukcję emisji SO2 przez zastoso-
wanie katalizatora montmorylonitowo-kobaltowego w obu rodzajach 
węgla. Badania wykazały tylko 44% redukuję emisji SO2 w przypadku 
spalania węgla „Julian” i 82% dla węgla „Bogdanka”. Porównanie tych 
dwóch polskich węgli wykazało, że zastosowanie metody DESONOX 
z użyciem katalizatorów montmorylonitowych jest rozwiązaniem pro-
wadzącym do znacznego zmniejszenia emisji ditlenku siarki.

Kudełko [9] opracował model oceny funkcjonowania instrumentów 
zarządzania procesami redukcji emisji dwutlenku siarki w elektroenerge-
tyce. W modelu uwzględnił trzy grupy zmiennych decyzyjnych: poziom 
dostaw węgla, wielkość redukcji SO2 i wielkość redukcji emisji pyłów 
i NOx. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację zdyskonto-
wanych kosztów paliwowych wytwarzania energii elektrycznej, w skład 
której wchodzą: koszty związane z dostawą węgla kamiennego, koszty 
redukcji SO2, redukcji emisji pyłów i NOx oraz koszty opłat ekologicz-
nych i zakupu pozwoleń na emisję. Wartość kosztów redukcji emisji 
SO2 jest kryterium efektywności instrumentów ekonomicznych. Obiek-
tami modelu były wybrane elektrownie i dostawcy węgla kamiennego 
wykorzystujące określone technologie produkcji. Dwa podstawowe 
procesy odwzorowane w modelu, to dostawy węgla kamiennego dla 
elektrowni oraz redukcji emisji SO2. Pierwszy związany jest z bilansem 
dostaw węgla kamiennego (krajowego i z importu) do elektrowni. Drugi  
– charakteryzuje możliwości redukcja emisji SO2. Elektrownie, aby spro-
stać narzuconym wymaganiom stosują następujące strategie:

budowa instalacji do procesu odsiarczania oraz kontynuacja spalania • 
węgla wysokozasiarczonego
redukcja węgla wysokozasiarczonego, przejście na spalanie węgla • 
o niskiej zawartości siarki
zmiana rodzaju paliwa, lub zakup energii elektrycznej od innych • 
dostawców
ograniczenie produkcji energii elektrycznej.• 
Model analizuje wszystkie wymienione strategie. Wyniki postępo-

wania wg modelu oceny funkcjonowania instrumentów ekonomicznych 
ochrony powietrza w elektroenergetyce sugerują, iż zachowanie norm 
emisyjnych nie wymaga budowy dodatkowych instalacji odsiarczania.

Zalety metod numerycznych [1], to niski koszt; możliwość diagno-
styki w punktach, w których pomiar w warunkach rzeczywistych jest 
trudny lub niemożliwy do realizacji; analiza ścieżki chemicznej formo-
wanych zanieczyszczeń dla różnych parametrów prowadzenia procesu; 
możliwość stosowania przy projektowaniu nowych urządzeń (palni-
ków, pieców, kotłów) i przy optymalizacji już istniejących urządzeń; 
możliwość oceny składu chemicznego związków w procesie spalania, 
a zwłaszcza tych, których pomiar za pomocą aparatury kontrolno–po-
miarowej jest niemożliwy (niski zakres pomiarowy oraz identyfikacja 
związków, których powstawanie i redukcja zachodzi w specyficznych 
warunkach temperaturowych i przepływowych).

Podsumowanie
Spalaniu węgli energetycznych towarzyszy tworzenie i emisja 

gazów szkodliwych dla środowiska, m.in. tlenków siarki. Ilość siarki 

w spalinach jest ściśle zdeterminowana ilością siarki zawartej w spala-
nym węglu. Dla obniżenia emisji SOx niezbędne okazało się opracowa-
nie procesów efektywnego i ekologicznego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej ze źródeł opartych na spalaniu węgla. Wynika to z ciągłej 
wprowadzania rygorystycznych norm w zakresie ochrony środowiska, 
co wymusza postęp w pracach naukowo-badawczych. Niezbędnym 
elementem badań eksperymentalnych jest wykorzystywanie metod 
numerycznych, które równolegle z badaniami laboratoryjnymi umoż-
liwiają doskonalenie procesów spalania węgla, w tym podwyższanie 
sprawności cieplnej i zwiększenie efektywności usuwania SOx.
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