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Streszczenie 
 

Proces suszenia fluidalnego jest wciąż obszarem intensywnych badań 
naukowych w zakresie niestacjonarnych przepływów dwufazowych typu 
gaz – ciało stałe z jednoczesna wymianą ciepła i masy. Głównym celem 
tych badań jest określenie niezbędnych właściwości geometrycznych 
komory fluidalnej oraz parametrów przepływowych, zapewniających dużą 
intensywność procesu suszenia przy jednoczesnym minimalnym zużyciu 
energii. Zespół autorów opracował i wykonał doświadczalną instalację do 
fluidalnego suszenia węgla w warunkach laboratoryjnych, wyposażoną  
w układy pomiaru przepływu, temperatury, ciśnienia i wilgotności powie-
trza w kilku charakterystycznych miejscach instalacji. Mierzone są wiel-
kości pozwalające określić jednostkowe zużycie energii na kilogram 
suszonej masy węgla. System pomiarowy pozwala monitorować procesu 
suszenia w czasie rzeczywistym. Instalacja pomiarowa jest zintegrowana  
z układem sterowania procesem. 
 
Słowa kluczowe: suszarka węgla brunatnego, pomiary procesowe, stero-
wanie. 
 

Installation for brown coal drying  
in fluidized bed 

 
Abstract 

 
The fluidized bed drying process is a gas-solid multiphase flow, where  
the dispersed phase concentration is the object of scientific investigations. 
The aim of the research is to identify: a) geometrical parameters of the 
fluidized bed chamber, b) necessary properties of the flow providing large 
intensity of the drying process, while the minimum energy consumption is 
achieved. Research in this area requires a special experimental installation. 
The paper presents technological and metrological properties of a built in  
lab-scale drying stand. A dryer has pyramid shape. The air is transported 
through a fan and electric heater to a lower part of the bed. Brown coal 
from a container is delivered to the dryer through a gate. There are air 
openings in the dryer upper part. Segregation of air and coal is performed 
in an external filter. The dryer is equipped with sensors for measurements 
of flow, temperature, pressure and relative humidity. A precise laboratory 
weight of class II/III was used for measurements. The main part of the 
measurement acquisition sensors are transducers of signals, and converters 
providing data to a PC. The control system enables monitoring the process 
of drying a chamber by measuring coal particles, allowing determining the 
temperature, pressure and humidity at selected points. In addition, the 
measured values are necessary for balancing energy consumption in the 
process. 
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1. Wprowadzenie 
 

Jedną z metod poprawy sprawności elektrowni spalającej wę-
giel brunatny jest jego wstępne suszenie, przed wprowadzeniem 
go do procesu spalania [2, 3]. Szacowany, przez różne źródła, 
wzrost sprawności kotła, z tego tytułu, to około 34%. W niektó-
rych pracach autorzy piszą nawet o 5% wzroście [2]. Nie jest to 
jedyna metoda poprawy sprawności elektrowni. Inne znane to: 
zmniejszenie ciśnienia w kondensatorze (1,4%), odzysk ciepła ze 
spalin  (1,3%),  wzrost  parametrów  pary  (1,6%),   optymalizacja 
procesu spalania węgla (1,6%), poprawa sprawności turbiny 
(2,3%) czy zmniejszenie potrzeb własnych (1,5%) [2].  

Wstępne suszenie węgla, przynosi spośród wymienionych wy-
żej możliwości poprawy sprawności, możliwie wysoki wzrost 
sprawności urządzenia. Taki stan rzeczy znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w obecnie realizowanych pracach badawczo – wdroże-
niowych. Ich głównym celem jest realizacja optymalnej technolo-
gii suszenia w skali technicznej. Również w Polsce dostrzeżono tą 
tematykę. Przykładem jest realizacja projektu badawczego pt.: 
„Wstępne suszenie węgla dla celów energetycznych” w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, której realiza-
torem jest zespół z Politechniki Wrocławskiej i Opolskiej. 

 
2. Suszenie węgla w złożu fluidalnym 
 

Można wyróżnić kilka metod suszenia węgla: termiczną, che-
miczną, mechaniczną, próżniową, hiperbaryczną oraz poprzez 
filtrację przez wkład ceramiczny [2]. W większości ośrodków 
prowadzących badania, stosowana jest metoda termiczna. Z prze-
glądu tych metod wynika, że większość z nich oparta jest na wy-
korzystaniu zjawiska fluidyzacji w złożu typu gaz – ciało stałe [2]. 
Wynika to z podstawowej zalety fluidyzacji, a mianowicie uzy-
skiwania dużej jednorodności temperatury w objętości złoża przy 
stosunkowo niedużych różnicach ciśnień [1]. 

Proces fluidyzacji cząstek ciała stałego polega na utrzymywaniu 
ich w stanie, tzw. płynu jednorodnego dwu lub wielofazowego, 
poprzez nadanie mu właściwości czynnika, który przepływa przez 
złoże. W literaturze można znaleźć podział fluidyzacji na 6 cha-
rakterystycznych obszarów w zależności od natężenia przepływu 
fazy gazowej. Podział ten wprowadza: złoże jednorodne, fluidalne 
z pęcherzykami gazu, warstwowe, burzliwe, szybkie oraz trans-
port pneumatyczny [1].  

Obserwowany obecnie rozwój techniki fluidyzacji w zastoso-
waniach suszenia jest związany ze stosowaniem dużych prędkości 
przepływu fazy gazowej [1, 2]. Przy dużych prędkościach zanika 
charakter dwufazowej fluidyzacji i polepsza się kontakt faz [1]. 
Złoże turbulentne ma mniej ostrą granicę u szczytu z powodu 
znacznego wywiewania cząstek. Wyróżnia się wówczas dwie 
strefy: u góry rozrzedzoną u dołu gęstą. Ponadto w dolnej części 
można zaobserwować cechy złoża fontannowego, charakterystycz-
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nego dla stanu cyrkulacji, w którym cząstki są unoszone przez 
strumień gazu do góry rozcieńczonym kanałem centralnym,  
w obrębie którego ustalają się warunki transportu pneumatycznego. 

W czasie procesu suszenia w złożu fluidalnym, cząstki stałe są 
poddane działaniu powietrza o stałej temperaturze, wilgoć zawarta 
w nim jest odprowadzana do ogrzewającego powietrza. Ten pro-
ces trwa tak długo aż wilgotność materiału osiągnie stan równo-
wagi z wilgotnością otaczającego powietrza. Utrata wilgotności 
materiału jest związana z siłą oddziaływania występującą przy 
transporcie masy, która jest proporcjonalna do temperatury osu-
szającego powietrza i zewnętrznego oporu występującego przy 
transporcie masy [1, 4]. 
 
3. Instalacja doświadczalna 
 

Przyjęto następujące dane wyjściowe do projektu instalacji: 
•  instalacja suszącą węgiel brunatny ma korzystać z niskotempe-

raturowego źródła ciepła osiągającego temperatury w zakresie 
30÷100C, 

•  instalacja  ma wykorzystywać zjawisko fluidyzacji, 
•  wydajność instalacji w zakresie 1÷10 kg/h, 
•  konstrukcja suszarki ma zapewnić możliwość prowadzenia 

wielowariantowych badań, a w szczególności badań uwzględ-
niających wyniki badań symulacyjnych w zakresie kształtowa-
nia wielkości i kształtu złoża fluidalnego, zmienność parame-
trów suszarki w tym przepływy, ciśnienia, temperatury. 
Na prawidłową pracę złoża fluidalnego wpływają parametry 

geometryczne komory fluidalnej. Istotne jest, aby zapewnić sta-
bilną pracę złoża poprzez taki dobór kształtu i wymiarów złoża, 
która zapewni dużą wydajność urządzenia, przy jednoczesnym 
niskim zużyciu energii. Wybór parametrów geometrycznych 
wymiennika fluidalnego dla potrzeb budowy instalacji doświad-
czalnej dokonano na drodze obliczeń numerycznych [6]. 

Proces fluidyzacji z suszeniem ma charakter przepływu wielo-
fazowego typu gaz - ciało stałe, w którym koncentracja fazy roz-
proszonej miejscami może osiągać poziom maksymalnego upa-
kowania. Dla potrzeb badań symulacyjnych rozpatrzono zastoso-
wanie modelu: Euler - Euler oraz The Mixture Model, przezna-
czonego do badania przepływów dwu i wielofazowych w oparciu 
o teorię poślizgu międzyfazowego [6]. Ponadto przyjęto, że: war-
tość ciśnienia jest dzielona na wszystkie fazy; równania zachowa-
nia masy i momentu są rozwiązywane dla każdej fazy oddzielnie; 
zastosowanie ma model przepływu turbulentnego typu k - . Pa-
rametry, jakie są dostępne dla fazy granularnej to temperatura, 
która może być obliczona dla każdej fazy stałej oraz ścinająca  
i objętościowa lepkość z możliwością uwzględnienia tarcia - 
możliwe jest określenie współczynników międzyfazowych opisu-
jących wymianę między fazami. 

 

 
 
Rys. 1.  Przykładowe kształty komory fluidyzacyjnej: a) suszarka do przepływu 

fontannowego z płytami, b) suszarka do przepływu fontannowego  
z koncentrowaniem strumieni pyłu 

Fig. 1.  Sample numerical results for different shapes of dryers: a) fountain  
flow with plates, b) fountain flow with plates to focusing dust streams 

 

W badaniach numerycznych zastosowano siatki z elementami 
wielkości 0,005 m oraz stały krok czasowy wynoszący 0,0005 s. 
Badania numeryczne przeprowadzono przy pomocy programu 
Ansys Fluent. Na rys. 1 przedstawiono koncentrację cząstek ciała 
stałego (węgla) rozpatrywanych kształtów. Kolor niebieski ozna-
cza powietrze bez ciała stałego. Kolor czerwony to złoże maksy-
malnie upakowane (60% koncentracji). 

Dla potrzeb budowy instalacji suszącej opracowano projekt wy-
konawczy, który stanowi rozwinięcie przyjętego do realizacji pro-
jektu koncepcyjnego. Schemat oraz zdjęcie instalacji przedstawiono 
na rys. 2. Przyjęte na schemacie  oznaczenia to: 1 – fluidalna komo-
ra susząca, 2 - wentylator, 3 – nagrzewnica elektryczna, 4 i 8 – 
pomiar strumienia powietrza, 5 – skrzynka rozprężna, 6 – zasobnik 
z układem podajnikowym węgla, 7 – regulacja strumieniem powie-
trza w poszczególnych sekcjach, 9÷11 – układ pomiarowy wielkości 
procesowych, w tym: temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza 
w charakterystycznych punktach instalacji, 12 – układ sterowania, 
monitoringu i archiwizacji danych. 
 

 
 
Rys. 2.  Schemat i widok instalacji doświadczalnej do suszenia węgla brunatnego 

opracowany na podstawie obliczeń numerycznych  
Fig. 2.  Schema and view of installation for brown coal drying and fluidized bed 

dryer  created as a result of numerical calculations 

 
4. System kontrolno-pomiarowy stanowiska 
 

W stanowisku pomiarowym zainstalowano na stałe czujniki 
wielkości procesowych tj. temperatury, ciśnienia, wilgotności  
i strumienia objętości gazów oraz energii elektrycznej zasilającej 
wentylatory i grzałki oporowe. Ponadto wykonywano, zwłaszcza 
w fazie projektowo-modernizacyjnej, pomiary przyrządami prze-
nośnymi typu anemometr skrzydełkowy, termoanemometr, ter-
mometr elektroniczny. W pomiarach wykorzystywano również 
precyzyjną wagę klasy II/III. 

Podstawowa część układu akwizycji pomiarów oparta była na 
modułach serii C firmy National Instrument zainstalowanych  
w kasecie CompactDAQ. Wykorzystano również moduły ADAM 
serii 4000 oraz konwertery RS485/USB oraz RS232C/USB do 
transmisji danych do PC. 

Pomiar temperatur strumienia powietrza dostarczanego i usu-
wanego z komory fluidyzacyjnej wykonano czujnikami rezystan-
cyjnymi Pt100 kl. A. Dla zmniejszenia ich stałych czasowych 
czujniki zainstalowano bez osłon zewnętrznych. Pomiar rezystan-
cji odbywał się modułami NI 9219 oraz NI 9117. Ze względu na 
dużą dynamikę procesu suszenia w złożu, pomiar temperatury  
w reaktorze wykonano przy użyciu samodzielnie wykonanych 
termopar typu T. Do pomiaru napięć z 8 termopar wykorzystano 
specjalizowany moduł NI 9213. 

Pomiar ciśnień bezwzględnych (o zakresach 90-110 kPa) oraz 
różnicy ciśnień (5 kPa) wykonano czujnikami VEGABAR wypo-
sażonymi w przetwornik z pętlą prądową 4-20 mA. Pomiar prądu, 
poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorach 250 , odbywał 
się modułami ADAM 4017. Do pomiaru wilgotności powietrza 
użyto czujników  HIH4002, a pomiar napięcia z 5 czujników 
obywał się modułem NI 9215. 

a) b) 
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Do pomiaru strumienia objętości powietrza użyto przepływo-
mierza wirowego VORTEK, typ M-23 zainstalowanego na prosto-
liniowym odcinku rurociągu dostarczającego podgrzane powietrze 
do instalacji fluidyzacyjnej. Sygnał prądowy 4-20 mA z przepły-
womierza mierzony był modułem NI 9215 analogicznie jak po-
miar ciśnień. 

Pomiar energii elektrycznej wykonano programowanym przez 
USB przetwornikiem parametrów sieci P43 (Lumel), a sygnał 
napięciowy -10V proporcjonalny do mocy czynnej rejestrowano  
z użyciem modułu NI 9215. 

Zbudowany system zapewniał również możliwość sterowania 
temperatury i strumienia dostarczanego powietrza. Powietrze 
ogrzewane było oporowymi grzałkami o mocach od 2 kW i 6 kW 
na fazę. Sterownie mocą grzałek wykonano z użyciem regulatora 
PWM zbudowanego na bazie modułu NI 9272, którego 2 wyjścia 
mogą pracować w trybie generatora o programowanym czasie 
trwania poziomu wysokiego i niskiego. Jako stopień mocy załą-
czający grzałki wykorzystano przekaźniki półprzewodnikowe SSR 
LU firmy Lumel.  

Stanowisko wyposażono w kilka wentylatorów, mniejszych  
o mocy 0,3 kW oraz większych o mocy 5 kW. Do sterowania ich 
wydajnością, poprzez regulację prędkości, wykorzystano prze-
mienniki częstotliwości Sinus N oraz Lenze 8600. Komunikacja  
z nimi odbywała się poprzez magistralę Modbus (Sinus N) oraz 
RS232C (Lenze 8600). 

Zdjęcie układów pomiarowych i sterujących grzałkami na-
grzewnic w stanowisku przestawia rys. 3. 
 

 
 

 
Rys. 3.  Zdjęcie układów pomiarowych i sterujących w instalacji doświadczalnej 
Fig. 3.  Photo of the measuring and control system in experimental installation  
  

Aplikacja do monitorowania i sterowania stanowiskiem została 
napisana w języku G w środowisku LabVIEW. Składa się ona  
z kilku modułów odpowiedzialnych za wykonywanie pomiarów, 
rejestrację i sterowanie. Panel użytkownika składa się z kilku 
zakładek, z których w pierwszej (rys. 4) ustala się większość 
parametrów. 

 

 
 
Rys. 4.  Panel sterujący aplikacji nadzorującej pracę instalacji 
Fig. 4.  Control panel applications supervising the installation work  

 

Do określenia nastaw parametrów regulatorów temperatury 
można wykorzystać autotuning z modułu PID, wykorzystujący 
metodę Zieglera-Nicholsa. Ze względu na zmianę wymiany ciepła 
w nagrzewnicach elektrycznych, spowodowaną zmianą strumienia 
powietrza, nastawy regulatorów także zmieniają się. Do określenia 
zmiennych tych parametrów wykorzystano funkcje Fuzzy Logic  
z modułu PID. 

W chwili obecnej są prowadzone badania eksperymentalne  
z wykorzystaniem opisanej instalacji doświadczalnej. Przykłado-
we wyniki procesu suszenia z wykorzystaniem zbudowanej insta-
lacji fluidalnej przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5.  Zmiana wilgotności względnej powietrza oraz energii podczas procesu 

suszenia: temperatura powietrza 36C, wielkość ziaren 2-4mm 
Fig. 5.  Change of  relative air humidity and energy during the drying process:  

36C  air temperature, grain size 2-4mm 

 
5. Wnioski 
 

System pomiarowo-sterujący instalacji do suszenia węgla speł-
nia postawione przed nim wymagania. Jego elastyczność pozwala 
na modyfikację i rozbudowę systemu, która jest konieczna  
w przypadku tworzenia instalacji doświadczalnych. Rozdzielczość 
przetworników A/C wbudowanych w moduły pomiarowe, prze-
wyższająca niepewność pomiaru typu B wielkości procesowych 
używanymi czujnikami i przetwornikami pomiarowymi, pozwala 
zminimalizować złożoną niepewność wyników pomiarów. System 
pomiarowy jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne gene-
rowane przez pracujące odbiorniki dużej mocy, łączniki tyrysto-
rowe i przemienniki częstotliwości. System pomiarowy na bieżąco 
może wyznaczać chwilowe wartości przepływu energii, monito-
rować proces suszenia węgla oraz obliczać  jednostkowe zużycie 
energii przypadające na kilogram suszonej masy węgla.    
 

Praca finansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury w ramach programu 
Innowacyjna Gospodarka, nr projektu POIG.01.03.01-00-040/08-00. 
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