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~5 licencji na
technologie rocznie

~20 patentów rocznie
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ECN:
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ECN Biomass:
zakres badań
• Zgazowanie i obróbka gazu syntezowego
– zgazowanie, obróbka i przeróbka gazu syntezowego,
– spalanie w gazowych kotłach parowych, silnikach spalinowych i
(mikro)turbinach gazowych

• Energia elektryczna i kogeneracja
– Współspalanie w kotłach pyłowych i zgazowarkach strumieniowych,
szlakowanie i żużlowanie na powierzchniach ogrzewalnych,
– Obróbka wstępna paliw (torefakcja), utylizacja popiołów

• Biopaliwa i rafinacja
– Biopaliwa ciekłe i gazowe,
– Bio-rafineria, trigeneracja
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Zgazowanie:
uproszczone podstawy teoretyczne
Spalanie (wytwarza ciepło)
paliwo + powietrze (l > 1)  spaliny + ciepło
Piroliza (pobiera ciepło):
paliwo + ciepło
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+

zgazowanie:
paliwo + powietrze (l~0.3) 

gaz
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Zgazowanie:
opcje technologiczne procesu
smoła pogazowa

koksik

koksik + popiół

CO, H2, CH4, H2O

CO, H2, CH4, H2O, N2
gas syntezowy
wysokokaloryczny

pośrednie/
allotermiczne

gas syntezowy
niskokaloryczny

bezpośrednie/
autotermiczne
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spaliny

SPALANIE (Q) + ZGAZOWANIE

PALIWO
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Zgazowanie:
podstawy zgazowania drugiej generacji

Produkcja energii:
25%

paliwo + powietrze (l > 1)  spaliny + ciepło
Konsumpcja energii:
paliwo + ciepło

 gaz + koksik

75%
+

Zgazowanie:
paliwo + powietrze (l~0.3)  gas + koksik

7

Zgazowanie:
podstawy zgazowania drugiej generacji

Produkcja energii:
25%

paliwo + powietrze (l > 1)  spaliny + ciepło
Konsumpcja energii:
paliwo + ciepło

 gaz + koksik

75%
+

Zgazowanie:
paliwo + powietrze (l~0.3)  gas + koksik
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Zgazowanie:
prównanie generacji technologii
pierwsza generacja

druga generacja

• Jeden reaktor – jeden gaz
• Produkcja gazu wolnego od N2
wymaga czystego tlenu
• Niecałkowita konwersja C (koksik)
• Wymaga wysokiej T, wysokiego
rozdrobnienia paliwa lub bardzo
dlugiego czasu reakcji

• 2 sprzężone reaktory - dwa gazy
• Produkcja gazu wolnego od N2
NIE wymaga czystego tlenu
• Całkowita konwersja C (popiół)
• Toleruje nizsze temperatury,
większe cząsteczki paliwa, krótszy
czas reakcji

gas

gas

gas

gas
flue gas

fuel

gasifier

gasifier

gasifier

fuel

gasifier
combustion
energy

fuel air

ash+char
fuel air

ash+char fuel
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Zgazowanie:
istniejące technologie pierwszej generacji

Technologie zgazowania strumieniowego

Zgazowanie w złożu fluidyzowanym
10

Zgazowanie 1-szej generacji:
wydajność procesu w jednym reaktorze
energia wsadu [MJ/kmol; paliwo stałe]
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z paliwa stałego
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energia do zgazowania
z gazu syntezowego
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Całkowita energia zużywana
w procesie zgazowania
Wydajność energetyczna do gazu
syntezowego
(w warunkach normalnych)

frakcja węgla zużywanego w procesie zgazowania (całkowita konwersja)

gas częściowo spalany = obniżenie wydajności
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2-ga Generacja zgazowania: wydajność
energia wsadu (paliwo stałe) [MJ/kmol]

przy rozdzieleniu procesu spalania od zgazowania
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całkowita energia zużywana
w procesie zgazowania
wydajność energetyczna do gazu
syntezowego (w warunkach
normalnych)

frakcja węgla zużywanego w procesie zgazowania (całkowita konwersja)

tlen zużywany tylko do spalania paliwa stałego, zamiast produktu = optymalna wydajność
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Zgazowanie 2-giej generacji:
szczegóły technologii MILENA

3

Gaz syntezowy

Komora separacyjna

Gaz syntezowy bogaty w metan i wodór 12-15 MJ/Nm3
Ew. zawieszone cz. koksiku i lotny popiół podlegają
separacji w cyklonie i recyklują do komory spalania

Separacja materiału złoża i gazu (>99.9%)
Oddzielanie koksiku
Wydajność niezależna od koncentracji cząstek stałych

Cząsteczki złoża i koksik opadaja do komory spalania

spaliny

Itensywna fluidyzacja przez uwalniane cząstki lotne (gaz)
Produkowany gaz, pozostaje koksik

2
4

Kanał zstępujący przenosi cząstki stałe ale
Izoluje gazy w dwóch reaktorach

piroliza
spalanie

Powolna fluidyzacja
Buffer złoża i organicznych cz. stałych
Homogeniczny rozkład temperatury
Całkowita konwersja węgla
Długi czas reakcji w nadmiarze tlenu

Pojedynczy, zintegrowany ,, kompaktowy reaktor
Niskie straty ciepła

biomasa
Materiał złoża cyrkuluje i stanowi żrodło ciepła dla pirolizy

1

powietrze
gaz nośny

Napędza cyrkulacje złoza do kanału wstępującego
Wymagany niewielki przepływ – małe straty energii
Bez funkcji chemicznej w procesie
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Zgazowanie 2-giej generacji:
zintegrowane technologie ECN MILENA i OLGA
650-850°C
spaliny
do dalszego
oczyszczania

MILENA
85°C

OLGA

900°C

gaz
syntezowy
oczyszczony

popiół
(wypalony koksik)

400°C
biomasa/paliwo

medium
fluidyzacyjne
(para,powietrze lub CO2)

smoła pogazowa (w tym dioksyny) + koksik
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Zgazowanie w ECN:
założenia ogólne technologii MILENA i OLGA
• kompaktowa zgazowarka w technologii złoża fluidalnego
 niskie wymagania jakości paliw (flexifuel)
 umiarkowana temperatura zgazowania – tańsze materiały konstrukcyjne
 technologia łatwa do skalowania oraz adaptacji do podwyższonego ciśnienia (6 atm)
• zgazowanie allotermiczne
 wysoka ogólna sprawność procesu
 wyższa kaloryczność gazy syntezowego w porównaniu ze zgazowaniem 1-szej gen.
 lepsza możliwości utylizacji odpadów w procesie zgazowania
 wysokie stężenie smoły pogazowej (przed oczyszczaniem)
• oczyszczanie gazu syntezowego
 technologia bezodpadowa – smoła i koksik jako paliwo wtórne
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Status technologii ECN MILENA
• Technologia (konstrukcja reaktora) opatentowana
• Stanowisko laboratoryjne
- od 2002
- zdolność przerobowa 25 kg/h,
- testowane paliwa: zrębki, słoma, drewno z rozbiórki,
papier, RDF, osady z oczyszczalni ścieków (OŚ)
- >3000 h (w tym testy długotrwałe)
• Instalacja pilotażowa (od 2007)
- 200 kg/h (0,8 MWth),
- konstrukcja w pełni zintegrowana (termicznie/materiałowo)
- >2500 h testów (w tym testy długotrwałe)
- testowane paliwa: zrębki, RDF/SRF, drewno z rozbiórki
- licencjobiorca, „ turn-key” producent, partner
komercyjny (na EU;USA): Royal Dahlman Ltd.
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Status technologii ECN OLGA
• Technologia (proces/konstrukcja) opatentowana
• Stanowisko laboratoryjne
- 25 kg/h od 2002
- testowane paliwa: zrębki, słoma, drewno z
rozbiórki, papier, RDF, osady z OŚ
- >8000 h (w tym testy długotrwałe)
- zgazowarki auto i allotermiczne
• Instalacja pilotażowa (0,8 MWth)
- od 2004, > 3000 h (w tym 1x750 h w cyklu ciągłym)
- zgazowarki auto i allotermiczne
• Instalacja komercyjna
- licencjobiorca, „ turn-key” producent, partner
komercyjny (na EU USA): Royal Dahlman Ltd.
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Status technologii ECN MILENA cd
• 2xDEMO MILENA/OLGA w
średniej skali (5-20 MWth)
w końcowej fazie
projektowania:
• 1 x 12 MWth/1MWth SNG w
Holandii (Alkmaar)
• 1 x 25 MWth/7 MWe w
Wielkiej Brytanii (ETI)

• Obecnie przeprowadzane
szczegółowe testy w skali
pilotażowej z paliwami
klientów/partnerów
(SRF/RDF oraz drewnem z
rozbiórki)
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Zgazowanie w MILENA/OLGA:
alternatywna metoda utylizacji odpadów?
Zalety zgazowania allotermicznego w porównaniu ze składowaniem lub spalaniem:
• proces zgazowania
 wysokowydajny (~75 % e/e), również w małej i średniej skali
 relatywnie niewrażliwy na jakość paliwa (wilgotność/zawartość popiołu)
• produkt (wysokokaloryczny gaz syntezowy)
 idealne paliwo do kogeneracji w małej i średniej skali (generatory
spalinowe/(mikro)turbiny/współspalanie w istniejacych EC węglowych)
 możliwość dalszej obróbki do SNG, chemikaliów lub paliw ciekłych do transportu
• odpady
 znacznie mniejsza objętość spalin i lepsza kontrol procesu spalania
 ilość i jakość odpadów stałych porównywalna ze spalaniem
 smoła pogazowa i koksik – utylizacja zintegrowana w procesie
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Zgazowanie RDF:
doświadczenia ECN w skali pilotażowej
testowane RDF/SRF:

- wilgotność ~20-30 % m.m.; zawartość popiołu ~15-25% s.m.
- wartość opałowa min. (LHV) 17-22 MJ/kg
- paliwo po wstępnej (ręcznej) segregacji rodrobnione do < 35 mm
- bez peletyzacji/brykietowania
konkluzja:

- brak fundamentalnych problemów zagrażających stabilności procesu
(np. niekontrolowana aglomeracja złoża, niska konwersja, korozja)
- limity operacyjne dyktowane (niehomogenicznym) składem paliwa;
głównie w podawaniu (gwoździe/śruby, cząstki mineralne) oraz zawartością
Cl (>2% s.m. obniżona wydajność instalacji OLGA, korozja wys. T)
 Do rozwiązania przez współzgazowanie (np osadów z OŚ) i niższą T 20

Zgazowanie RDF:
Skład gazu oczyszczonego
Instalacja

MILENA CFB (autotermiczna)

gaz
CO
H2
CO2
CH4
C2Hy
C3Hy
C2H6
N2
H2O
Ar
C6H6
C7H8
Qr (LHV)

[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[% obj.]
[MJ/m3n]

sprawność

[% e/e]

mokry

suchy

19.4
17.2
6.7
8.3
3.8
0.1
0
6.4
37.2
0.5
0.8
0.1
13

31.0
27.4
10.6
13.2
6
0.1
0.1
10.1
0.7
1.3
0.1
15
74.2

podstawowe
składniki
palne
składniki
obojętne
lotna frakcja
smoły pogazowej
(składnik palny)
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Słowo o kosztach...
CHP

100

MILENA/OLGA
MILENA - OLGA engine
silnik gazowy

FICFB Gussing+RME
FICFB - RME engine
+ silnik gazowy

BIVKIN CFB/OLGA
CFB - OLGA engine
silnik gazowy

Reform
+Kat
MILENA
- engine
- CatRef
MILENA
euro/ton)
fuel, +25
paliwo
+25(cleaner
€/t czyste

Piec rusztowy
combustor steamcycle
+ cykl parowy

50

Case: 10 MW wood input to CHP, 50 euro/ton biomass

Milena - OLGA - Cleaning Methanation

123

FICFB - RME - Cleaning Methanation

Euro/MWh

137

Milena - CatRef - Cleaning Methanation
(cleaner fuel, +25 euro/ton)

146

CFB/O2 - OLGA - Cleaning Methanation

147

Euro/GJ

242
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Przykład:
17.6
- Instalacje 10 MWe
„stand alone”
16.7
- Spalanie konwencjonalne
vs zgazowanie
16
16.2
posrednie i bezposrednie
- 125
Cykl parowy vs generator z silnikem
14
14.1
gazowym
- Paliwo referencyjne: drzewo z rozbiórki
12
- Koszt paliwa:
50 €/t
- Produkt = E (przy kogeneracji dodatkowy
zysk)
10
- Standardowe warunki ekonomiczne
- Standardowe warunki
technologiczne/operacyjne (8000 h/a, etc)

MILENA - CatRef engine

150

SNG
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Case: 100 MW wood input to SNG, 50 euro/t

Podsumowanie
• Zgazowanie allotermiczne - alternatywna metoda utylizacji SRF/RDF:
– oferuje wyższą sprawność energetyczną niż spalanie
– szczególnie atrakcyjne dla koutylizacji odpadów (np RDF + osady z OŚ)
– zmniejszenie ilości odpadów stałych i gazowych
– możliwość kogeneracji (Q+E, ale również paliwa ciekłe i gazowe)
– szerokie możliwości integracji z EC, OŚ etc.
• Technologia MILENA i OLGA rozwijane przez ECN i partnerów komercyjnych:
– zapewniają wysoką jakość produktu (gaz syntezowy)
– technologie łatwe do skalowania
– opatentowane, sprawdzone urządzenia dostępne komercyjnie
– możliwość badań optymalizacyjnych (współzgazowanie, obróbka gazu)
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Dziękuję za uwagę
Bram van der Drift
ECN
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
The Netherlands

P.O. Box 1
1755 ZG Petten
The Netherlands

T +31 224 56 45 15
M +31 610 909 927

vanderdrift@ecn.nl
www.ecn.nl

Mariusz Cieplik

T +31 224 56 47 00
M +31 620 236 939

cieplik@ecn.nl
www.ecn.nl

publications: www.ecn.nl/publications
fuel composition database: www.phyllis.nl
tar dew point calculator: www.thersites.nl
IEA bioenergy/gasification: www.ieatask33.org
Milena indirect gasifier: www.milenatechnology.com
OLGA: www.olgatechnology.com / www.renewableenergy.nl
SNG: www.bioSNG.com /www.bioCNG.com
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