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SPIS STOSOWANYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ

r – szybkość reakcji,
k – stała szybkości reakcji
kT to stała szybkości procesu zależna od temperatury
pA, pB, pC, pD – ciśnienia cząstkowe poszczególnych reagentów
A- tzw. czynnik przedwykładniczy,
Ao – czynnik przedeksponencjalny
Ea - energia aktywacji (J/mol)
Et – energia powierzchni w miejscu t (J/mol)
R - uniwersalna stała gazowa (J • mol-1• K-1)
T - temperatura (K)
Et - rzeczywista energia aktywacji,
ΔHA – entalpia desorpcji substancji A
ΔHi – ciepło adsorpcji substratu lub desorpcji produktu,
ni – rząd reakcji względem odpowiedniego reagenta i.
A(g) - chemisorbowany substrat
ӨA , ӨB –stopień pokrycia substratem odpowiednio: A, B
bA, bB - współczynnik adsorpcji substancji odpowiednio: A, B
Gk to masa katalizatora (g)
Vk – objętość nasypowa katalizatora (dm3)
TOF - turnover frequency – liczba przekształceń reagujących cząstek, przypadająca na jedno centrum
a, n - współczynniki, zależnymi od rodzaju katalizatora i typu reakcji
Ti - temperatura izokinetyczna (C)
ΔH – entalpia (adsorpcji, reakcji)
ΔS entropia adsorpcji substratu
υ - stałą związana i zależna z desorpcją z układu czynnika i
pR i pO2 – ciśnienia cząstkowe odpowiednio R i O2
F – objętościowy przepływ CH4 przez reaktor (mol/s),
(Cwe - Cwy)/Cwe – stopień konwersji metanu,
Cwe i Cwy – wejściowe i wyjściowe stężenie CH4 (ułamek molowy),
W – masa próbki katalizatora użyta do pomiaru (g),
VH2 – objętość wodoru chemisorbowanego przez próbkę (cm3/g),
VM – objętość molowa wodoru (22400 cm3/mol)
f(p) – funkcja stężeń reagentów,
C – stężenie
N – stała Avogadra = 6,023 . 1023 mol-1,
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h – stała Plancka = 6,626 . 10-34 Js,
c – prędkość światła w próżni = 2,9979245810 cm/s,
R – uniwersalna stała gazowa = 8,314472 J/mol . K,
υ – częstotliwość wzbudzana (cm-1),
ω - częstotliwość wzbudzająca (cm-1).
VAM - ventilation air methane - metan zawarty w powietrzu wentylacyjnym
Qukładu – energia pozostająca w reaktorze
QR- energia wydzielona w reakcji utleniania metanu
Qotoczenia- energia reaktora rozproszona
Qwynoszone z gazami – energia unoszona z reaktora w wyniku przepływu gazów
QCH4 +O2 – energia wiązań chemicznych wprowadzana do układu
TFFR – rewersyjny reaktor termiczny
CFRR – katalityczny reaktor rewersyjny
PSA – zmiennociśnieniowa metoda separacji gazów
CMT – katalityczny reaktor monolityczny
IUMK-1 wielkolaboratoryjna instalacja utylizacji metanu
IUMK-100 – pilotażowa instalacja utylizacji metanu
IUMK-1000 – przemysłowa instalacja utylizacji metanu
RKUM-1 – katalityczny reaktor w instalacji IUMK-1
RKUM-100 – katalityczny reaktor w instalacji IUMK-100
RKUM-1000 – katalityczny reaktor w instalacji IUMK-1000
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PRZEDMOWA

„Historia cywilizacji to w dużej mierze historia przełomów w technologii przetwarzania i użytkowania energii, która – w najprostszym ujęciu – pozwala ludziom
zwielokrotnić siłę mięśni” [1].
Koniec XIX i pierwsza połowa XX wieku to okres zachłyśnięcia się nowymi możliwościami, które odkryto sięgając po energię zamkniętą w wiązaniach chemicznych
ropy naftowej. To także okres rozwoju przemysłu chemicznego opartego przede
wszystkim na frakcjach tego surowca. Dzięki rewolucji technologicznej ludzie przemieszczali się coraz szybciej, rozwinęły się nowe, ważne dziedziny gospodarki, nastąpiła era globalizacji i taniego, trwałego, dostępnego dla wszystkich plastiku.
O przyrodzie mało kto myślał. Obojętność na kwestie ekologiczne na szczęście
jest już przeszłością. Dziś już nikt przy zdrowych zmysłach nie chce zostawić przyszłym pokoleniom zdewastowanej, zagrożonej katastrofami klimatycznymi i biologicznie wyjałowionej Ziemi. Jednak nie może być tak, że ekologia będzie jedynym,
a nawet dominującym wątkiem w dyskusji o przyszłości. Zrównoważony rozwój,
o który zgodnie apelują ekolodzy, politycy, ekonomiści i przedstawiciele biznesu,
oznacza całościowe, holistyczne spojrzenie na świat.
Doceniając potrzebę holistycznego postrzegania problemów, warunkującą sukces innowacyjnych rozwiązań technologicznych, autorka niniejszej rozprawy naukowej podjęła próbę zgromadzenia aktualnego stanu wiedzy i omówienia procesu katalitycznego utleniania metanu jako propozycji metody utylizacji metanu z mieszanin,
z powietrzem o niewielkiej jego zawartości oraz własnych doświadczeń w tematyce tych badań. W pierwszych rozdziałach pracy, tytułem szerokiego wprowadzenia
w tematykę, omówione zostały zagadnienia związane z problematyką możliwości
technicznych procesów spalania płomieniowego i utleniania metanu. Następnie usystematyzowano globalnie stosowane rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem
ubogich w metan gazów jako paliw niskoenergetycznych, skupiając uwagę na procesach z udziałem reaktorów i katalizy. W centralnej części pracy przybliżono proces
katalitycznego utleniania metanu, układy katalityczne proponowane do zastosowania
w tym procesie. Ta część opracowania zawiera obszerne omówienie danych literaturowych dostępnych w międzynarodowej literaturze naukowej z wkładem prac autorki, których cytowania zaznaczono pogrubioną czcionką numeru przypisu końcowego w odróżnieniu do cytowania prac innych autorów. W ostatniej części omówiona
została pierwsza polska propozycja technologii utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego, która powstała z udziałem autorki. Centralnym i najważniejszym elementem niniejszej instalacji jest katalizator palladowy osadzony na ceramicznym złożu
w reaktorze przepływowym opracowanym przez autorkę. Praca prowadzi czytelnika

Beata Stasińska Katalityczne utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

poprzez etap dorobku autorki dotyczący prac badań podstawowych, opracowania
katalizatora, projektowania dla zaproponowanego układu katalitycznego reaktora,
badań wielkolaboratoryjnych, po uruchomienie pilotażowej instalacji wykazującej
poprawność pracy reaktora z wymiennikiem w sposób umożliwiający odzysk energii bez konieczności podgrzewania dodatkowo gazów powietrza wentylacyjnego.
Znaczna część niniejszej rozprawy naukowej oparta jest na niepublikowanych danych
projektowych, zgłoszonych do ochrony prawem własności intelektualnej lub pozostających jako sprawozdanie projektowe.
Praca jako holistyczny punkt widzenia problemu zagospodarowania metanu
w postaci mieszanin o ubogiej jego zawartości została napisana z myślą o źródłowym opracowaniu kierowanym do osób odpowiadających za ochronę środowiska,
praktyków górniczych i inżynierów środowiska oraz studentów kierunków technicznych. Autorka kierując rozprawę do tak szerokiego grona czytelników ma nadzieję,
że stanie się ona przyczynkiem szerszego dostrzegania możliwości energetycznego
wykorzystania niskoenergetycznych źródeł energii. Krajowe i globalne zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania to nie tylko kopalnie z problematyką emisji metanu
towarzyszącej pokładom węgla, ale także wysypiska śmieci w początkowym etapie,
czy pomieszczenia zamkniętej hodowli zwierząt.
Autorka ma nadzieję, że rozwój technologii wykorzystania energetycznego niskokalorycznych źródeł i energetyczne wykorzystanie gazów ubogich w metan, w miejsce ich emisji, będzie wyrazem zrównoważonego rozwoju. A niniejsza monograﬁa,
wskazująca krajowy potencjał wiedzy na najwyższym poziomie światowym w tematyce przetwarzania gazów o niewielkiej zawartości metanu w energię cieplną, umożliwi decydentom, podjęcie decyzji objęcia wsparciem rozwoju takich technologii.
I jeszcze na koniec wstępu kilka słów Podziękowań które czuję potrzebę wyrazić
dla kilku szczególnych osób, również zaangażowanych w realizację projektu POIG
1.3.1. pt. „Proekologiczna technologia utylizacji metanu” realizowanego przez konsorcjum naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Dziękuję dr. hab. inż. Stanisławowi Nawratowi, prof. AGH za odwagę zaufania
współpracy z młodym zespołem ludzi, który wnosząc swój kapitał relacyjny i zaufanie dał możliwość pokazania umiejętności każdemu zespołowi naukowemu współpracującemu przy realizacji projektu.
Dziękuję prof. dr. hab. Dobiesławowi Nazimkowi za przysłowiowego „nosa” do
wiedzy, gdzie jest naukowa prawda i godziny dyskusji, dlaczego świat wygląda inaczej,
niż go widzę, dzięki którym dorosłam do postrzegania kolorów.
Dziękuję Basi, Adze i Sebastianowi za wytrwałość (dr Barbarze Kucharczyk, dr
Agnieszce Marcewicz-Kuba i mgr Sebastianowi Napierajowi), za wytrwanie do końca
w realizacji działań projektowych.
Dziękuję, także prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Piekarskiemu za zauważenie wartości badań opisanych w niniejszej rozprawie i chęć stworzenia możliwości jej przyszłego rozwoju, jako innowacji w praktyce wentylacji pomieszczeń hodowli zwierząt.
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1. METAN JAKO PROBLEM NAUKOWY
I GOSPODARCZY

1.1. Metan – źródło energii
Najbardziej czystym dla środowiska spośród konwencjonalnych paliw kopalnych jest metan. Nowe inwestycje w energetyce gazowej trwają krócej w stosunku
do innych znanych technologii pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej [2].
Budowa nowej elektrowni lub elektrociepłowni gazowej trwa ok. 2-3 lata, zaś nowego bloku gazowego w istniejącej elektrociepłowni od 18 do 24 miesięcy.
W Polsce od 2010 r. sprzedaż gazu ziemnego przyrasta systematycznie o ponad 200 mln m3 rocznie – dotyczy to łącznie zarówno dotychczasowych, jak i nowych użytkowników. Utrzymanie się tego trendu może przynieść w efekcie do
2025 r. wzrost potrzeb dostaw o ok. 2,5 mld m3. Na podstawie badań i analiz [2]
oszacowany tzw. „popyt niezrealizowany” na gaz ziemny, wynikający z dotychczasowego braku możliwości realizacji dostaw, oceniany jako możliwość dodatkowej sprzedaży stanowi 1550-2300 mln m3 rocznie. Nie jest to duża nadwyżka
popytu nad podażą (ok. 12-16%), ale uciążliwa dla potencjalnych konsumentów
i istotna z punktu widzenia rozwoju regionalnego.
Metan, który można energetycznie wykorzystać, jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego, gazu z łupków, hydratów metanu, biogazu, gazu wysypiskowego i gazów towarzyszących kopalinom. Generalnie jego energetyczne
wykorzystanie w kraju opiera się na jednym i tym samym procesie spalania płomieniowego, realizowanego w różnych rozwiązaniach technologicznych dostosowanych do źródła pochodzenia gazu.
Podczas spalania metanu jak również w procesie jego wydobycia, transportu czy składowania do środowiska przenika znacznie mniej szkodliwych zanieczyszczeń stałych i lotnych, niż w przypadku pozyskiwania energii z pozostałych
kopalin. Metody odsiarczania gazu ziemnego stały się obecnie tak powszechnie
stosowane, iż w wielu krajach stanowią zasadnicze źródło pozyskiwania siarki.
Odsiarczony gaz ziemny w procesie spalania nie jest więc zagrożeniem emisji
związków siarki, lecz tlenków azotu powstających z tlenu i azotu zawartego w powietrzu. Dzieje się tak dlatego iż spalaniu metanu towarzyszy wydzielanie dużych
ilości energii, co w efekcie przekłada się na temperaturę płomienia. To właśnie
wysoka temperatura strefy spalania wystarczy, aby reakcji płomieniowego utle-
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niania nieodzownie towarzyszył proces tworzenia tlenków azotu tzw. tlenków
termicznych (szerzej proces opisano w rozdziale 3).
Popularne wykorzystanie energetyczne metanu w procesie spalania płomieniowego jest możliwe, gdy jego zawartość w mieszaninie z powietrzem pozwala
na kontrolowane prowadzenie procesu utleniania.
Stosowane rozwiązania technologiczne, pozwalające na energetyczne wykorzystanie mieszanin o różnej koncentracji metanu w powietrzu pokazano na
Rys. 1-1. Pośród wielu możliwych rozwiązań najbardziej powszechnie stosowane
są rozwiązania wykorzystania mieszanin bogatych w metan. Technologie spalania w silnikach, turbinach gazowych i generatorach są dobrze opracowane i powszechnie stosowane. Możliwość zastosowania technologii zależy od ilości metanu w mieszaninie reakcyjnej ( Rys. 1-1).

.
Rys. 1-1. Technologie wykorzystania mieszanin metanowo-powietrznych kopalń
węglowych do celów energetycznych [12].

1.2. Metan – zanieczyszczenie powietrza i gaz cieplarniany
Ubogie w metan gazy nie ulegają spalaniu płomieniowemu i wymagają bardziej skomplikowanych technologii utleniania. Ponadto dla mieszanin z powietrzem w przedziale 5-15% obj. obserwujemy wybuchowość metanu, którą inicjuje iskra elektryczna lub źródło energii o temperaturze > 537oC, co ogranicza
techniczne możliwości wykorzystania metanu. Dla koncentracji do 5,0% metan
wypala się spokojnie w zetknięciu z wystarczająco gorącym źródłem termicznym,
w przedziale 5,0-15% występuje zjawisko wybuchu, powyżej 15% mieszanina jest
palna. Najsilniejszy wybuch ma miejsce dla stechiometrycznej ilości utleniania
14
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przy zawartości 9% metanu w powietrzu. Dokładne granice wybuchowości obrazuje tzw. trójkąt wybuchowości metanu przedstawiony na. Rys. 1-2, gdzie obszar
wybuchowości zamknięty jest trójkątem ABC. Z powyższych powodów najczęściej mieszaniny o ubogiej zawartości metanu są problemem środowiskowym.
Emisja metanu do atmosfery jest wynikiem braku powszechnego stosowania
technologii wykorzystania niskokalorycznych paliw, ich technicznego poziomu
rozwoju i dość wysokiej ceny tych rozwiązań.

Rys. 1-2. Granice wybuchowości metanu w mieszaninie z powietrzem kopalnianym, tzw.
trójkąt wybuchowości metanu [3].

Rozwój techniki, rosnąca świadomość potrzeby ochrony środowiska jak i ciągłe dążenie do poprawy wskaźników ekonomicznych zmusza konstruktorów, projektantów, odbiorców, itp. do ciągłej obserwacji rozwoju techniki i poszukiwania
nowych energooszczędnych rozwiązań lub/i wykorzystania niskoenergetycznych
źródeł energii.
Zgodnie z najnowszym raportem Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska [4] stężenia atmosferyczne gazów cieplarnianych z czasów sprzed rewolucji
przemysłowej (tj. od 1750 r.) do 2010 r., wzrosły globalnie o 39% dla dwutlenku
węgla oraz 158% dla metanu.
Metan i dwutlenek węgla to dwa główne gazy cieplarniane (Rys. 1-3), których
emisja stanowi w Polsce ponad 91% sumarycznej emisji gazów cieplarnianych
wyrażonej w ekwiwalencie CO2 [5, 6].
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Rys. 1-3. Udziały poszczególnych gazów cieplarnianych w całkowitej emisji krajowej
w roku 2011 z uwzględnieniem pochłaniania [6].

Metan jest dwadzieścia jeden razy skuteczniejszy niż dwutlenek węgla, jeśli chodzi o wpływ na rozwój efektu cieplarnianego (Rys. 1-4), co oznacza, że
zmniejszenie emisji metanu o 1 tonę ma taki sam efekt, jak uniknięcie emisji 21
ton CO2. Utlenienie metanu w miejsce jego emisji przynosi jej efektywne zmniejszenie w przeliczeniu na dwutlenek węgla: 18,25 Mg CO2/1 Mg CH4 (po uwzględnieniu CO2 jako produktu reakcji spalania).

Rys. 1-4. Porównanie wpływu ilości metanu i dwutlenku węgla na uzysk tej samej
wielkości efektu cieplarnianego, według danych [7].

Zgodnie z raportem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), emisja metanu w roku 2011 wyniosła 1 692,28 Gg, tj. 35,54 milionów ton ekwiwalentu CO2 [6]. Emisja w roku 2011 w porównaniu do roku bazo16
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wego (1988) była mniejsza o 33,8%. Udział metanu w całkowitej krajowej emisji
gazów cieplarnianych w roku 2011 wyniósł 8,9% w przeliczeniu na dwutlenek węgla. Trzy główne źródła emisji metanu to:
1. emisja lotna z paliw – 32,9% w tym:
 emisja z kopalń podziemnych ok. 20,2% całkowitej emisji CH4,
 emisja z systemu gazowniczego i wydobycia ropy naftowej – łącznie ok.
12,7% emisji,
2. rolnictwo – 34,1%
3. odpady – 23,6%.
Emisja związana z fermentacją jelitową była dominującym źródłem emisji
w kategorii rolnictwa stanowiąc ok. 26,1% w emisji metanu w roku 2011. Emisja
z gospodarki ściekami wyniosła 3,1% emisji krajowej, natomiast emisja ze składowisk odpadów stanowiła ok. 20,5% krajowej emisji metanu.
Źródła emisji tych gazów podane przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji
Emisji [6] pokazuje Tab. 1-1 oraz Rys. 1-5. Niektóre spośród wymienionych tam
źródeł emisji metanu jak fermentacja jelitowa zwierząt hodowlanych czy emisja
z „odchodów zwierzęcych” stosowanych choćby do nawożenia gleby, są trudne
do dokładnego monitorowania stąd podane dane są wartościami szacunkowymi.
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Tab. 1-1. Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2011r. [6].
Źródła emisji gazów cieplarnianych
RAZEM (bez uwzględnienia pochłaniania)
1. ENERGIA
A. Spalanie paliw
1. Przemysły energetyczne
2. Przemysł wytwórczy i budownictwo
3. Transport
4. Inne sektory
5. Inne
B. Emisja lotna z paliw
1. Paliwa stałe
2. Ropa naftowa i gaz ziemny
2. PROCESY PRZEMYSŁOWE
A. Produkty mineralne
B. Przemysł chemiczny
C. Produkcja metali
D. Inne wyroby
G. Inne
3. UŻYTKOWANIE ROZPUSZCZALNIKÓW I INNYCH
PRODUKTÓW
4. ROLNICTWO
A. Fermentacja jelitowa
B. Odchody zwierzęce
D. Gleby rolne
F. Spalanie odpadów roślinnych
5. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW I LEŚNICTWO
A. Grunty leśne
B. Użytki rolne
C. Łąki i pastwiska
D. Grunty podmokłe
E. Grunty zamieszkałe
F. Pozostałe grunty
6. ODPADY
A. Składowanie odpadów stałych
B. Gospodarka ściekami
C. Spalanie odpadów
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CO2
306 138,93
308 389,70
304 568,18
173 821,99
31 062,53
47 987,70
51 695,95
IE, NO
3 821,52
2 097,42
1 724,10
21 029,08
10 711,41
3 968,60
6 006,06
8,20
334,81

CH4
1 799,38
700,86
144,66
4,50
3,70
5,04
131,41
IE, NO
556,20
342,04
214,16
14,56
NA
12,90
1,66
NE
NO

664,67

NE

NE
NE
NE
NE
NE

576,83
442,22
133,77
NA
0,84

-24 170,50

107,10

-31 019,63
3 316,34
220,88
3 145,92
165,99
NA, NO
225,98
NA, NO
NE
225,98

0,59
IE, NO
0,06
106,45
NA, NO
NA, NO
400,03
347,16
52,88
NO
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Rys. 1-5. Poziom emisji metanu pochodzącego z różnych źródeł w 2011 r. [6].

Obecnie opłata za emisję metanu stanowi kwotę równoważną z opłatą za
emisję CO2 – 0,28 PLN za Gg [8]. Ministerstwo Środowiska w 2008 r. przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za emisję metanu,
w którym proponowało podwyższenie – 21-krotny wzrost – stawek za emisję
metanu. Oznaczało by to, że kopalnie jako podmiot monitorujący stale własną
emisję musiałyby zapłacić ponad 4 PLN za każdy wyemitowany Gg metanu czyli
ponad 2,3 mln zł rocznie. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa protestowała
wówczas wskazując brak dokładnego opomiarowania innych emitentów, zwracając uwagę, iż większość emitowanego metanu posiada zbyt niskie stężenie, by
móc go efektywnie zagospodarować na obecnym poziomie technologii, a gaz ten
musi być odprowadzany do atmosfery wraz z powietrzem przewietrzającym kopalnie ze względów bezpieczeństwa. Ostatecznie projekt nie został wprowadzony
w życie, ale jako wsparcie kopalni w zagospodarowaniu gazów kopalnianych od
1 stycznia 2010 r. wprowadzono kolorowe certyﬁkaty [22] jako dopłata do energii
z gazów kopalnianych.
Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), powołano do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in.
wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów
cieplarnianych i innych substancji. Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu IOŚ-PIB-KOBiZE.
Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę
danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych
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w art. 6 ust. 2 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tj. informacji o:
• wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;
• wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
• środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie
emisji;
• wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;
• planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do
powietrza z tych przedsięwzięć;
• aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej,
transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami;
• prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.
Informacje zawarte w Krajowej bazie mają być, zgodnie z przepisami Ustawy,
wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych,
systemu bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków
azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny
bieżącej jakości powietrza. W przyszłości dane raportowane do Krajowej bazy, mają
stanowić podstawę do generowania raportów wymaganych na potrzeby wymienionych systemów.
Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwoli na dokonywanie porównań i weryﬁkacji danych emisyjnych i jednolite
traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.
20 czerwca 2012 r. uruchomiony został Rejestr Unii, zastępujący krajowe rejestry
uprawnień do emisji w poszczególnych państwach członkowskich. Administratorem
polskiej części Rejestru Unii jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy wykonujący zadania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) [9].
Unia Europejska realizuje obecnie pakiet energetyczno-klimatyczny, który ma cel
zapewnienia Unii Europejskiej spełnia swoich ambitnych celów znanych jako „20-2020”. Są to trzy kluczowe cele na rok 2020:
• zmniejszenie o 20% emisji gazów cieplarnianych w UE do poziomu z 1990 r.;
• zwiększenie udziału zużycia energii w UE, produkowane z surowców odnawialnych do 20%;
• poprawa o 20% efektywności energetycznej UE.
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Krajowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania do niego gazów i pyłów określa obwieszczenie Ministra Środowiska
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze
środowiska (M.P. z 2009 r. Nr 57, poz. 780) [10]. Ich bardzo niskie stawki nie
stanowią wystarczającej zachęty do podejmowania inwestycji prowadzących
do zredukowania emisji metanu [8, 11].
Od 2014 r. stawki opłat będą podlegać z dniem 1 stycznia każdego roku
podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik indeksacji cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,7 (oznacza to wzrost cen o 3,7%).
W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2014 r. stawki opłat za korzystanie ze środowiska [8].

1.3. Metan pokładów węgla
Metan jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (nie ma smaku ani zapachu), ale już niewielka jego ilość wystarczy, żeby doszło do reakcji wybuchowej, gdy jego zawartość w powietrzu osiągnie skład mieszaniny wybuchowej.
Zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń, jest problemem zarówno w polskim, jak i w światowym górnictwie. Ze względów
bezpieczeństwa jego stężenie w powietrzu zgodnie z przepisami prawnymi
wynikającymi z Prawa Górniczego i Geologicznego nie powinno przekraczać
~0,7% obj. Jest to tak zwany metan zawarty w powietrzu wentylacyjnym, określany w literaturze skrótem od nazwy angielskiej – VAM - ventilation air methane .
Zgodnie z ostatnim raportem Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska [4] Polska z 6 miejsca w 2008 roku, przesunęła się obecnie na 8 miejsce
wśród największych emitentów metanu pokładów węgla (Rys. 1-6).
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Rys. 1-6. Szacowane globalne emisje metanu z węgla kopalni, 2010 [11].

Ograniczenie emisji metanu możne być sposobem poprawy bilansu gazów
cieplarnianych, co wpływa również na wypełnienie postanowień zawartych
w Protokole z Kioto i potencjalnych ﬁnansowych korzyści z zagospodarowania
metanu z gazów kopalnianych [12].
Przy realizacji projektów zmniejszających emisję gazów cieplarnianych inwestor otrzymuje jednostki redukcji emisji czyli tzw. ERU, równoznaczne z uprawnieniami do emisji CO2. Może je sprzedać tym, których uprawnienia emisyjne są
niewystarczające. Kraj kupujący jednostki, zalicza je jako własną redukcję emisji.
Pozyskane w ten sposób uprawnienia emisyjne są tańsze o rząd wielkości od tych,
które otrzymują w ramach swoich przydziałów bezpośredni emitenci CO2.
Patrząc z tej perspektywy metan w kopalni może stać się bardziej atrakcyjny ekonomicznie jeśli uwzględnimy: niski koszt jego pozyskania jako ubocznego bądź wręcz odpadowego produktu wydobycia węgla kamiennego, dopłaty do
energii z gazów kopalnianych z tytułu certyﬁkatu, pozyskanie dodatkowych limitów emisji dwutlenku węgla za uzyskiwany efekt środowiskowy w wyniku ograniczenia emisji metanu oraz włączenie go w handel emisjami gazów cieplarnianych,
Największe globalnie jak dotąd doświadczenia praktyczne w zagospodarowaniu metanu z powietrza wentylacyjnego posiada Australia.
Międzynarodowa baza projektów Global Methane International Coal Mine
Methane Projects Database [13] pozwala zgłosić projekty realizowane we wszystkich krajach stanowiąc cenne źródło informacji aktualizowanej na bieżąco. Jak
można na jej podstawie stwierdzić na koniec 2013 r., globalnie w sektorze wy22
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dobycia węgla dominuje zagospodarowanie mieszanin bogatych w metan. Na
podstawie tych danych można stwierdzić, że 306 projektów z ogólnej liczby 320
dotyczy odmetanowania pokładów węgla i płomieniowego spalania metanu
z produkcją energii.

Rys. 1-7. Kraje realizujące energetyczne wykorzystanie gazów kopalnianych [13].

Projekty zagospodarowania metanu pokładów węgla wykonują takie państwa
jak (Rys. 1-7) [13]:
1. Chiny – 83 projekty w tym 8 dotyczących zagospodarowania metanu
z powietrza wentylacyjnego (7 zakończonych i 1 w trakcie realizacji),
2. Niemcy – 47 projektów w tym 0 dotyczących VAM,
3. USA – 42 projektów w tym 3 dotyczących VAM (wszystkie zakończone),
4. Wielka Brytania – 34 projekt w tym 0 dotyczących VAM,
5. Ukraina – 27 projektów w tym 0 dotyczących VAM,
6. Polska – 21 projektów w tym 0 dotyczących VAM,
7. Australia – 19 projektów w tym 3 dotyczących VAM (2 w toku),
8. Meksyk – 4 projekt w tym 0 dotyczących VAM,
9. Japonia – 2 projekty w tym 0 dotyczących VAM.
Technologie zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń są jeszcze na etapie bardzo wstępnego rozwoju, stanowiąc zaledwie ponad
4% ogólnej liczby projektów znajdujących się w Global Methane International
Coal Mine Methane Projects Database na koniec 2013 r. Najwięcej projektów
zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego realizowanych jest
w Chinach – 8 projektów, oraz po 3 w Australii i USA. Myśl techniczna większości rozwiązań pochodzi z amerykańskiej ﬁrmy MEGTEC Systems De Pere
z Wisconsin w USA [13].
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Krajowa emisja metanu towarzyszącego kopalinom stanowi ok. 10% krajowego zużycia gazu wysokometanowego, ale równocześnie 25% podaży gazu ziemnego ze źródeł krajowych [14]. Gazy towarzyszące pokładom węgla są najbardziej
obiektywnie kontrolowanym źródłem emisji metanu od prawie stu lat. Od 1993
r. kopalnie zobowiązane są do ciągłego zgłaszania emisji na podstawie pomiaru
i monitorowania jego stężenia w powietrzu wentylacyjnym opuszczającym szyby
wentylacji kopalnianej i uiszczania z tego tytułu opłaty środowiskowej. Zgodnie
z danymi Państwowego Instytutu Geologii [15] w Polsce rocznie emitowanych
jest ok 70% zasobów metanu uwalnianego z pokładów węgla z powietrzem wentylacyjnym (Rys. 1-8). Metanowość bezwzględna polskich kopalń węgla kamiennego jest bardzo wysoka i w roku 2011 wynosiła 828,8 mln m3 CH4, przy czym
podziemnym odmetanowaniem ujęto ok. 250,2 mln m3 CH4, natomiast z powietrzem wentylacyjnym odprowadzono do atmosfery aż 662,5 mln m3 CH4 [16, 17].

Rys. 1-8. Metanowość kopalń węgla kamiennego w 2003 i 2012 r. z uwzględnieniem
metanu ujętego instalacjami odmetanowania i emitowanego z wentylacją [17].

Rys. 1-9. Metanowość kopalń węgla kamiennego w latach 2001-2011 [17].
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Zagospodarowanie metanu pokładów węgla w czynnych i wyłączonych
z pracy kopalniach, jest koniecznością wynikającą ze względów bezpieczeństwa
pracy załogi, bezpieczeństwa sąsiedztwa kopalni oraz ochrony środowiska.
Metan pokładów węgla w trakcie prac górniczych, budowy, eksploatacji
i zamknięcia kopalni, jest w procesie odgazowania górotworu odprowadzany
na powierzchnię ziemi za pomocą instalacji w tzw. procesie odmetanowania.
Wydzielanie gazu z węgla na stępuje nie tylko w procesie jego wydobycia, ale
także później: w trakcie przeróbki, transportu czy składowania. Zawartość
metanu w gazach kopalnianych ujętych instalacją odmetanowania jest nawet
2 rzędy wielkości wyższa niż w powietrzu wentylacyjnym [18]. Odmetanowanie w kopalniach węgla prowadzi się nie tyle z przyczyn ekonomicznych
czy ekologicznych, lecz jako warunek konieczny dla bezpieczeństwa prowadzenia eksploatacji węgla. Wysoka zawartość metanu w gazach pozwala tu na
prowadzenie procesu spalania w dobrze znanych i powszechnie stosowanych
urządzeniach. Wentylacja kopalń dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy staje
się źródłem emisji metanu - gazu cieplarnianego, obarczonym opłatą środowiskową. Z tego powodu metan z jednej strony jest czystym paliwem, zaś emitowany z powietrzem wentylacyjnym, jest dużym problemem ekologicznym.
W polskich kopalniach od wielu lat następuje stopniowy, rozwój odmetanowania podziemnego i gospodarczego wykorzystania ujętego metanu w instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Wykorzystanie metanu z pokładów
węgla jest bardzo ważne z wielu powodów takich jak:
• przyczyny gospodarcze, co znalazło odzwierciedlenie w Prawie Geologiczno-Górniczym zaliczającym metan pokładów węgla do kopalin
podstawowych,
• ekologicznych, gdyż emisja między innymi metanu do atmosfery przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, co znalazło odzwierciedlenie w Protokole z Kioto.
Metanowość całkowitą z uwzględnieniem ujęcia gazów odmetanowaniem
i emisją z powietrzem wentylacyjnym w roku 2012 przedstawiono w Tab. 1-2
[25]. Szczególnie duże emisje notuje 12 kopalń, w których roczne zasoby metanu w powietrzu wentylacyjnym w 2012 r. wyniosły ponad 561 mln m3.
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Tab. 1-2. Metanowość bezwzględna, wentylacyjna i odmetanowanie kopalń w 2012 r. [25].

Lp.

1.
2.
3.

Zakład górniczy

KWK „Bielszowice”
KWK „Budryk”
KWK „HalembaWirek”
4. KWK „KnurówSzczygłowice”
5. KWK „Sośnica
Makoszowy”
6. KWK „Pokój”
KWK „Bolesław
7. Śmiały”
8. KWK „Brzeszcze”
9. PG „Silesia”
KWK „Murcki
-Staszic” (S)
10. KWK „Murcki
-Staszic” (M)
11. KWK „MysłowiceWesoła”
12. KWK „Wujek”
KWK ”Wujek”
(„Śląsk”)
13. KWK „Wieczorek”
KWK „Rydułtowy
14. Anna”
15. KWK „Chwałowice”
16. KWK „Jankowice”
17. KWK „Marcel”
KWK „BoryniaZoﬁówka”(B)
18. KWK „BoryniaZoﬁówka”(Z)
19. KWK „Pniówek”
20. KWK „Jas-Mos”
21. KWK „Krupiński”
SUMA
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Metanowość
Odmetanowanie
Wentylacyjna
Bezwzględna
[mln
[mln
[mln
[m3CH4/
[m3CH4/
[m3CH4/ 3
m3CH4 /
m3CH4/
m CH4/
min]
min]
min]
rok]
rok]
rok]
13,93
7,34
58,71
30,94
72,63
38,28
19,56
10,31
50,74
26,74
70,30
37,05
6,58
65,71

3,47
34,63

20,19
55,35

10,64
29,17

26,77
121,05

14,11
63,80

17,99

9,48

53,98

28,45

71,97

37,93

0,00

0,00

9,18

4,84

9,18

4,84

0,00
73,13
8,92

0,00
38,54
4,70

1,37
124,35
26,20

0,72
65,54
13,81

1,37
197,48
35,12

0,72
104,08
18,51

15,75

8,30

49,60

26,14

65,35

34,44

0,00

0,00

9,24

4,87

9,24

4,87

26,70
0,00
4,31

14,07
0,00
2,27

89,46
2,85
11,56

47,15
1,50
6,09

116,16
2,85
15,86

61,22
1,50
8,36

0,00

0,00

43,11

22,72

43,11

22,72

2,85
11,25
27,23
7,42

6,77
5,93
14,35
3,91

57,79
17,95
33,85
39,62

30,46
9,46
17,84
20,88

70,64
29,20
61,08
47,04

37,23
15,39
32,19
24,79

7,84

4,13

35,16

18,53

42,99

22,66

31,53
77,13
16,51
61,80
506,11

16,62
65,14
40,65
144,62
8,70
24,27
32,57
41,12
266,74 1065,38

34,33
96,67
50,95
76,22
221,75 116,87
12,79
40,77
21,49
21,67
102,91
54,24
561,50 1571,49 828,24

1. Metan jako problem naukowy i gospodarczy

Tak wysoka emisja metanu w Polsce jest wynikiem braku stosowania technologii innych niż spalanie płomieniowe, pozwalających zagospodarować metan,
gdy jego zawartość uniemożliwia utlenianie płomieniowe i prostego ﬁnansowego
wsparcia państwa dla takich technologii.

1.4. Energetyczne wykorzystanie metanu w polskich kopalniach
węgla kamiennego
Polska, obok Chin, USA, Ukrainy, Rosji, Korei Północnej, oraz Australii należy do największych emitentów metanu towarzyszącego pokładom węgla, [4, 19]
zmniejszając wydobycie co pokazano na Rys. 1-9.
Jak podaje informacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) [23] w 2012 r.
stan zagospodarowania gazów kopalnianych w Polsce obrazuje Tab. 1-3. JSW jest
pierwszą spółką, która skorzystała na energetycznym wykorzystaniu gazów kopalnianych pozyskując ok. 1 mln zł w 2007 r. na sprzedaży uprawnień do emisji
dwutlenku węgla japońskiej ﬁrmie Chugoku Electric Power z Hiroszimy, która ze
względu na wysoki poziom technologii w swoim kraju, miała problemy z obniżeniem emisji gazów [20].
Utlenianie niewielkich ilości metanu z powietrza wentylacyjnego klasyﬁkowane jest najczęściej jako proces oczyszczania powietrza w celu zapobiegania emisji szkodliwego gazu cieplarnianego. Niewielka zawartość metanu
klasyﬁkuje takie gazy jako bardzo ubogie paliwo. Ich wykorzystanie do celów
energetycznych bez dodatkowej polityki wsparcia wciąż nie jest w wielu krajach inwestycją opłacalną, a posiadającą jedynie walory ekologiczne.
Przyjęta w 2013 r. nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, w którym kopalniany metan, choć formalnie nie spełnia kryteriów OZE – potraktowany został
podobnie jak paliwa odnawialne. Podmioty wytwarzające energię z metanu mogą
się ubiegać o czerwony (kogeneracja) lub ﬁoletowy certyﬁkat (energia pozyskana
z biogazu lub gazów kopalnianych) - wsparcie podobne do tego, jakim premiowana jest tzw. energia zielona czy energia ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji, czyli łączonej produkcji prądu i ciepła [21] zgodnie z znowelizowaną ustawą
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz
z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238). Znowelizowane prawo traktuje kopalniany metan
na równi z bio-metanem z biogazowni rolniczych. Dla technologii pozyskania
energii z powietrza wentylacyjnego negocjowany jest również biały certyﬁkat.
Wsparcie poprzez przyznanie certyﬁkatu jest oparte na świadectwach pochodzenia przyznawanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Dystrybutorzy
energii mają obowiązek zakupu świadectw po wynegocjowanej cenie lub wniesienie na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) sztywnej opłaty zastępczej ustalanej przez URE.
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Tab. 1-3. Zagospodarowanie metanu z odmetanowania w polskich kopalniach [22].

Wysokość tej opłaty może wynieść 30-120 proc. średniej ceny sprzedaży prądu na konkurencyjnym rynku. Jeśli wziąć pod uwagę cenę energii elektrycznej
z początku 2009 r. (128,3 zł/MWh) i prognozowany koszt produkcji energii elektrycznej z metanu kopalnianego, to maksymalna dopłata do każdej MWh, jaką
otrzyma producent energii, powinna zmieścić się w przedziale 38,6-154,6 zł, co
odpowiada jednostkowym kosztom produkcji. Takie warunki są konkretną zachętą do inwestowania w rozwój innowacyjnych technologii [21].
Wsparcia rządowe wprowadzone w wielu krajach sprawiają iż od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia trwają prace nad zielonymi technologiami
pozwalającymi rozwiązać emisję metanu z powietrzem wentylacyjnym kopalń
węglowych na całym świecie. Największe jak dotąd doświadczenia praktyczne
w zagospodarowaniu metanu z wentylacji posiada Australia. Polskie spółki węglowe chcą inwestować w zagospodarowanie metanu, ale narzekają na brak rozwiązań [23], które uczyniłyby tą działalność faktem realnym i opłacalnym.
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2. TECHNOLOGIE ENERGETYCZNEGO
WYKORZYSTANIA METANU W POSTACI UBOGICH
ENERGETYCZNIE GAZÓW KOPALNIANYCH

Globalne rozwiązania techniczne i technologie pozwalające w skali półtechnicznej i przemysłowej wykorzystać metan zawarty w powietrzu szybów wentylacyjnych kopalń uszeregowano w raporcie [24] w następujące kategorie:
 utlenianie przepływowo-rewersyjne;
 niskoenergetyczne spalanie turbinowe;
 systemy współspalania metanu z powietrza wentylacyjnego z węglem;
 zatężanie metanu;
 systemy wykorzystania jako paliwo pomocnicze.’
Poniżej autorka omawia tylko technologie z zastosowaniem reaktorów procesu spalania i procesu katalitycznego utleniania metanu. Pozostałe sposoby utylizacji zostały szeroko i dokładnie opisane w rozprawie naukowej „Pozyskiwanie
i utylizacja metanu z kopalń” [25].

2.1. Technologie przepływowo rewersyjnego utleniania metanu
z powietrza wentylacyjnego kopalń
2.1.1. Geneza koncepcji reaktora przepływowo-rewersyjnego
Reakcja utleniania metanu jest egzotermiczna i niezależnie od stężenia
metanu w mieszaninie z powietrzem, wydzielana jest ilość energii związana
z ilością utlenianego metanu. Gdy utleniamy mieszaniny bogate w metan, gazy
przejmują energię reakcji w postaci energii cieplnej i obserwujemy znacznie
podwyższenie temperatury spalin. W przypadku niewielkich ilości metanu
w mieszaninie z powietrzem, proces utlenienia nieznacznie podnosi temperaturę gazów, co wynika z jego niewielkiej zawartości. Do samozapłonu metanu w mieszaninie wybuchowej dochodzi w wyniku doprowadzenia energii
z zewnętrz, w postaci źródła ciepła o temperaturze 537oC lub iskry elektrycznej. W tych przypadkach miejscowe zapoczątkowanie procesu utleniania jest
przyczyną ogrzania otaczających gazów i jeśli temperatura otoczenia wystarcza do podtrzymania warunków przebiegu reakcji, jest ona kontynuowana do
wykończenia reagentów lub zaniku czynników podtrzymujących utlenianie.
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W przypadku utleniania na powierzchni katalizatora proces jest możliwy
w temperaturach niższych, ale zależnych od temperaturowego zakresu pracy
katalizatora (co opisano w rozdz. 3).
Dla katalitycznych reakcji egzotermicznych ze wzrostem temperatury poniżej 150oC [26], duży obszar przenoszenia ciepła jest niezbędny dla utrzymania pracy zwykłego reaktora przepływowego bez konieczności dostarczania
energii, stąd alternatywnym rozwiązaniem są reaktory z odwracanym przepływem reagentów.
Twórcą koncepcji reaktora katalitycznego o przepływie zwrotnym jest Frank-Kamenetski, który po raz pierwszy w 1955 r. użył takiego reaktora [27] do realizacji procesu utleniania propylenu. Rozwiązanie to następnie zastosowano dla
prowadzenia heterogenicznych reakcji egzotermicznych takich jak:
 proces utleniania dwutlenku siarki w 1983 r. Boreskov i Matros [28];
 do utleniania tlenku węgla w 1984 r. Boreskov [29] i 2002 r. Kurpas [30]),
 utlenianie lotnych związków organicznych w 1990 r. Froment [31],
Thullie [32] oraz w 1992 r. Neophytides i Froment [33],
 do syntezy amoniaku w 1985 r. Matros [34].
Szczegółowe opracowanie zastosowań i działania można znaleźć w pracach
Matrosa i Bunimovich [35] oraz szeregu prac wielu innych autorów. Jednakże w niniejszej pracy autorka ogranicza informacje jedynie do przedstawienia
reaktorów rewersyjnych stosowanych do utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń.

2.1.2. Cieplny reaktor przepływowo-rewersyjny
Najbardziej rozwiniętą technologię zastosowania cieplnego reaktora rewersyjnego (akronim TFRR angielskiej nazwy Thermal Flow Reverse Reactor),
opartego na samozapłonie metanu do jego usuwania z powietrza wentylacyjnego kopalń posiada ﬁrma MEGTEC Systems De Pere, Wisconsin, USA. Zgodnie
z informacją zamieszczoną na stronie internetowej ﬁrmy [36] technologię tę ﬁrma opracowuje od połowy lat 90. ubiegłego stulecia. Obecnie jest ona w pełni
sprawdzoną technologią utylizacji metanu, generującą jednostki emisji CO2 (carbon credits), energię elektryczną dla kopalń oraz chłodzenie lub ogrzewanie dla
lokalnych społeczności i obiektów.
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Rys. 2-1. Schemat kompleksowego wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego
z zastosowaniem reaktora rewersyjnego Vocsidizer [12].

Technologia ta oparta jest na cyklicznym procesie samozapalenia metanu
i wydzielania ciepła do złoża w reaktorze o cyklicznie zmiennym kierunku przepływu gazów jak pokazano na Rys. 2-1.Wnętrze rektora wypełnione złożem żwiru
krzemionkowego (Rys. 2-2) lub ceramicznego, stanowi zasadniczy ośrodek wymiany ciepła. Reaktor wyposażony w centralnej części w grzejniki elektryczne,
pozwala podgrzać wnętrze do osiągnięcia temperatur zapłonu metanu. Grzejniki
po osiągnięciu stanu autotermicznej pracy reaktora są wyłączane, a wydzielana
w procesie utleniania energia, może być odprowadzana tylko w takiej ilości, która pozwala na utrzymanie pracy autotermicznej. Proces oparty jest na zasadzie
regeneracyjnej wymiany ciepła między gazem (powietrzem wentylacyjnym z niewielką zawartością metanu), a ciałem stałym (złożem będącym ośrodkiem gromadzenia, wymiany i transportu ciepła) w streﬁe reakcji.
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Rys. 2-2. Widok urządzenia Vocsidizer [25].

Zapoczątkowanie reakcji utleniania w termicznym reaktorze rewersyjnym
następuje, gdy elektryczne grzejniki podgrzeją złoże do temperatury samozapłonu metanu. Podczas pierwszej połowy pierwszego cyklu metan z powietrzem
wentylacyjnym o temperaturze otoczenia płynie przez reaktor z jednej strony
(Rys. 2-3). Utlenianie metanu zachodzi w centralnej części złoża i wówczas temperatura mieszaniny przewyższa temperaturę gazów, doprowadzając do samozapłonu metanu. Gorące produkty spalania oraz nieprzereagowana część metanu
z powietrza wentylacyjnego, płynąc w dalszej części, oddają ciepło do złoża, aż do
czasu odwrócenia kierunku przepływu strumienia gazów przez reaktor. Wówczas
od drugiej strony wchodzi do złoża nowa porcja chłodnego powietrza wentylacyjnego, stopniowo ogrzewając się ciepłem złoża. W części centralnej reaktora
ponownie gazy osiągają temperaturę samozapłonu metanu i w procesie utlenia
uwalniane jest ciepło reakcji.
Wydzielana energia, pozwalająca na stałe utrzymanie temperatury złoża na
poziomie 1000oC jest niezbędna do podtrzymania autotermicznej pracy reaktora, natomiast do wymiennika traﬁa energia nadmiarowa poprzez upust gorących
gazów.
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Rys. 2-3. Schemat przepływowo-rewersyjnego reaktora cieplnego (TFRR) [25].

Technologia ta rozwijana stopniowo, pozwala już nie tylko zmniejszyć emisję
metanu do atmosfery (Rys. 2-4 - A), ale także umożliwia wykorzystanie uwalnianej energii chemicznej metanu do produkcji energii cieplnej (Rys. 2-4 - B) i elektrycznej (Rys. 2-4 - C). Obecnie w wielu krajach została już zrealizowana w największej skali.

Rys. 2-4. Warianty zastosowania i rozwoju technologii Vocsidizer [37].

Pierwsza instalacja komercyjna powstała w 1994 r. Pozwalała jedynie utleniać
metan z gazów i była uruchomiona przez rok w brytyjskiej kopalni węgla Thoresby. Zastosowane tam urządzenie Vocsidizer (Rys. 2-5) autotermicznie utleniało
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metan w strumieniu powietrza wentylacyjnego o całkowitym przepływie do 8000
m3/h zawierającego 0,3 - 0,6% metanu [25, 36].

Rys. 2-5. Instalacja Vocsidizer w kopalni Thoresby [36, 38].

Instalacja półtechniczna wybudowana w kopalni Appin, należącej do Grupy
Kopalń BHP w Australii w latach 2001-2002 o łącznym przepływie 6000 m3/godz.,
pozwoliła na energetyczne wykorzystanie powietrza wentylacyjnego w 54 silnikach gazowych napędzających generatory o mocach energetycznych 1 MW każdy
(Rys. 2-6) [38]. Doprowadzone do instalacji gazy zawierały metan z sieci odmetanowania i powietrze z kopalni o zawartości 0,7% obj. CH4. W mieszalnikach następowało mieszanie metanu z powietrzem wentylacyjnym w taki sposób, aby uzyskać
zawartość metanu 1,0%. Dla regulacji zawartości metanu w powietrzu zastosowano
elektroniczny układ sterujący procesem mieszania gazu z odmetanowania i VAM.
Schemat instalacji przedstawia Rys. 2-7.

Rys. 2-6. Instalacja Vocsidizer w kopalni Appin [36, 38].
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Rys. 2-7. Schemat wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń [38].

Kolejną demonstracyjną instalację o przepływie 50 000 m3/h w 2007
r. zbudowano w kopalni Windsor w USA [25, 38]. Pracowała ona od 2007
do 2009 roku w celu badań utleniania w różnych warunkach pracy. Projekt
był sponsorowany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA),
US Department of Energy (DOE), CONSOL Energy i MEGTEC.
Pierwsza instalacja przemysłowa została uruchomiona w Kopalni BHP Billiton w Australii. Pozwalała ona na odzysk ciepła w urządzeniu Vocsidizer
z powietrza wentylacyjnego o całkowitym przepływie 250.000 m3/h oraz produkcję pary wodnej i energii elektrycznej w generatorze o mocy 6 MW (Rys.
2-8 i Rys. 2-9).
Instalacja pracując przez 3 kwartały 2012 r. wygenerowała ponad 1.100.000
jednostek tzw. „carbon credits” równoznacznych z limitem emisji gazów cieplarnianych (Greenhouse Gas), a także ponad 180 GWh energii elektrycznej.
Jest to pierwszy na świecie przykład komercyjnego przetwarzania metanu
z powietrza wentylacyjnego kopalń. Instalacja ujmowała całkowity strumień
250.000 Nm3/h powietrza wentylacyjnego, stanowiącego 20% objętości gazów
emitowanych przez szyb wentylacyjny. Podczas pierwszego roku pracy, elektrownia pracowała 98% czasu. Właściciel tego rozwiązania technologicznego
zdobył kilka prestiżowych nagród, w tym nagrodę „Excellence in Energy 2007”
przyznaną przez Australijski Instytut Energetyki. Za wprowadzenie technologii na rynek światowy, MEGTEC został w 2008 roku uhonorowany przez US
EPA oraz USA EPA Climate Protection.
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Rys. 2-8. Schemat instalacji przemysłowej w Kopalni BHP Billiton w [38].

Rys. 2-9. Zdjęcie instalacji Vocsidizer w kopalni Billiton [36].

Największą instalację przemysłową ﬁrma uruchomiła w 2011 r. (375.000 Nm ³/h)
w Datong w kopalni Grupy Song Zao w prowincji Chongqing w Chinach. Instalacja ta
składa się z trzech bliźniaczych kontenerów MEGTEC Vocsidizer i elementów sekcji
odzysku ciepła oraz wytwarzania ciepłej wody do ogrzewania pobliskich budynków
[36, 37].
Projektom zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń
w 2008 roku Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) oﬁcjalnie
przyznała pierwsze na świecie „carbon credits” za utylizację metanu z powietrza
wentylacyjnego, które uznaje ONZ.
Do połowy 2012 r. elektrownie pracujące na tej technologii wygenerowały
około 1.000.000 „carbon credits” i ponad 165 GWh energii elektrycznej [39].
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2.1.3. Katalityczny przepływowy reaktor rewersyjny
Technologię wykorzystującą koncepcję reaktora rewersyjnego z wypełnieniem
katalitycznym od 1995 r. testuje i proponuje ﬁrma Canadian Mineral and Technologies (CANMET Energy Technology Center Montreal, Quebec, Canada) [40].
Praktycznie zasada działania rewersyjnego reaktora katalitycznego (Catalytic
Flow Reversal Reactor – CFRR) jest bardzo podobna do rewersyjnego przepływowego reaktora cieplnego. Wprowadzenie katalizatora do rdzenia reaktora (Rys.
2-10) sprawia, że ma on te same podstawowe funkcje i operacje jak TFFR, ale
umożliwia utlenienie metanu z powietrza wentylacyjnego w temperaturach niższych o 350oC. Planowane są zastosowania w skali półtechnicznej i technicznej
w Wielkiej Brytanii i Chinach.
Zgodnie z informacją podaną w pracy [41] opracowanie technologii bazuje na
symulacjach komputerowych i dużej pilotażowej skali badań oraz testach odporności katalizatora w warunkach rzeczywistych kopalni węglowej Phalen w Nowej Szkocji (Kanada). Komercjalizacją technologii od 2003 r. zajmuje się Lefebvre
Frères Ltée, Canadian.

Rys. 2-10. Schemat katalitycznego przepływowego reaktora rewersyjnego [25].

2.1.3. Reaktor rewersyjny – doświadczenia krajowe
Prace z reaktorem TFFR od kilku lat prowadzi także Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk i Przedsiębiorstwo „Katalizator” z Krakowa.
W 2010 roku zakończono realizację projektu reaktora umożliwiającego użycie
gazów technicznych o strumieniu do 409 m3/h, symulujących skład powietrza
wentylacyjnego [42].
Testowany reaktor zbudowany był z dwóch sekcji (Rys. 2-11) połączonych ze
sobą za pomocą tzw. łącznika umiejscowionego w ich górnej części, gdzie istnieje
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możliwość odprowadzania gorącego strumienia gazów do odzysku ciepła. Reaktor wyposażony był w komputerowy układ sterowania i wizualizacji pomiarów.
Każda z sekcji miała wypełnienie w postaci ułożonych obok siebie, nie pokrytych
katalizatorem, bloków monolitycznych z kordierytu. Duża liczba prostych i równoległych kanałów zapewniała niskie opory przepływu. W eksperymentach badano różne średnie stężenia metanu (w zakresie 0,22–1,03% obj.) w mieszaninie
zasilającej oraz testowano różne długości cyklu (określające żywotność zaworów
rewersyjnych i stabilną pracę reaktora). Czas trwania półcyklu rewersji powinien
być jak najdłuższy by minimalizować ilość przełączeń zaworów, jednak na tyle
krótki, by zapewnić autotermiczną pracę urządzenia bez oznak jego wygasania.
W taki sposób eksperymentalnie wyznaczono czasy trwania półcyklu dla każdego z zadawanych stężeń. Przyjmowały one skrajne wartości od 240 s dla stężenia
CH4 1% obj., po wartość 20 s dla stężenia CH4 0,22% obj.. Wykazano, iż możliwa
jest praca reaktora przy stężeniu metanu około 0,2 % obj. bez dodatkowego źródła energii z nieco niższą konwersją metanu sięgającą 86,4%. Dla stężeń metanu
powyżej 0,4% obj. reaktor pozwalał niekatalityczne spalać metan ze skutecznym
odzyskiem ciepła. Na podstawie badań oszacowano, iż przy stężeniach ok. 1% obj.
można odzyskać powyżej 5 MW mocy cieplnej dla strumienia powietrza wentylacyjnego 100 000 Nm3/h (Tab. 2-1). Badania prowadzone były w stosunkowo
niewielkiej instalacji demonstracyjnej, w której udział strat ciepła do otoczenia
był znaczący.
Tab. 2-1 Badane warunki pracy instalacji demonstracyjnej [42].
Średnie
Udział gazu
natężenie odprowaprzepływu dzanego
medium
%
m3/h
409
397
398
399
400
406
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17,1
9,9
3,6
2,3
0
0

Średnie
wlotowe
stężenie
metanu
% obj.
1,03
0,77
0,53
0,43
0,35
0,22

Średnia
Konwersja Sprawność Oczekiwany
temperatura
odzysku
odzysk
odbieranych
gazów
o
MW/100000NC
%
%
3
m /h

950
908
884
865
855
839

96,1
96,1
96,2
90,7
85,7
86,4

50
36
19
14
0
0

5,1
2,8
1,0
0,6
0
0
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Rys. 2-11. Instalacja TFRR Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „Katalizator”
z siedzibą w Krakowie [42].

2.2. Katalityczny reaktor monolityczny
W pracy [44] znajdują się nieliczne informacje dotyczące monolitycznego
reaktora katalitycznego, wypełnionego katalizatorem o strukturze plastra miodu, realizowane w jednym z projektów ﬁrmy CSIRIO do 2005 r. Praca takiego
reaktora wymaga stałego stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym powyżej
0,4% obj. i wstępnego ogrzania gazów powyżej temperatury 500oC. Gazy wprowadzane do reaktora mogą być ogrzewane w wymienniku ciepła lub za pomocą
grzałek. Problemem ograniczającym zastosowanie niniejszego reaktora wydaje
się być stałość obciążenia reagentem ulegającym przemianie na powierzchni katalizatora, co jest niezmiernie trudne w przypadku użycia powietrza wentylacyjnego z kopalń węglowych.

2.3. Turbiny na niskokaloryczne paliwo gazowe
Turbiny z wykorzystaniem paliwa niskokalorycznego rozwijane początkowo
dla obniżenia emisji tlenków azotu, obecnie aplikuje kilka ﬁrm również do utylizacji i wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń jako paliwa.
Rys. 2-12 obrazuje propozycje ﬁrmy Energy Developments Limited [43]. Niektóre
z rozwiązań technicznych spalania w turbinach wymagają wsparcia katalityczne-
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go podtrzymującego stabilność płomienia, aby utrzymać pracę przy niskich zawartościach metanu.

Rys. 2-12. Urządzenia do utleniania metanu przy różnych koncentracjach metanu ﬁrmy
Energy Developments Limited [43].

2.2.1. Turbina gaźnikowa
Firma Energy Developments Limited (EDL) z Australii opracowała gaźnikową turbinę gazową (CGT), która wymaga paliwa będącego mieszaniną powietrza
i metanu o koncentracji 1,6 %, a więc w tym przypadku powietrze wentylacyjne
wymaga wzbogacenia metanem (Rys. 2-13). Spalanie ma miejsce w zewnętrznym
kotle, gdzie reakcja spalania zachodzi w temperaturze 1200°C. Firma testowała
w kopalni węgla Appin w Australii zmodyﬁkowany model turbiny gazowej CGT
Solar 3000R o mocy elektrycznej o 2,7 MW [4, 38].
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Rys. 2-13. Gazowa turbina gaźnikowa ﬁrmy EDL [4,38].

2.2.2. Turbina ze spalaniem katalitycznym
Turbina gaźnikowa z katalitycznym wsparciem procesu spalania jest propozycją ﬁrmy Exploration CSIRO & Mining z Australii. Paliwem jest mieszanina
powietrza z metanem o niskim stężeniu, która zostaje sprężona i spalana w obecności katalizatora ułatwiającego przebieg reakcji. Podobnie jak w CGT, powietrze
dolotowe musi posiadać dodatkowy dopływ paliwa. Turbina taka może pracować
przy stężeniu metanu 1%, w ten sposób minimalizuje się potrzebę uzupełniania
mieszaniny o dodatkowy metan [44].
Turbinę z katalitycznym spalaniem w swojej ofercie proponuje również ﬁrma
Kawasaki. Paliwem tej turbiny jest niskostężeniowe paliwo - metan o stężeniu ok.
2%, będące mieszanką powietrza wentylacyjnego (CH4 < 1%) oraz niewykorzystywanych gazów z odmetanowania kopalni o niskim stężeniu CH4 < 30%. Powietrze
wentylacyjne podgrzewane w wymienniku ciepłem gazów wydechowych turbiny
do temperatury reakcji katalitycznej poddawane jest następnie utleniane katalitycznemu (Rys. 2-14).
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Rys. 2-14. Turbina gazowa
B –schemat urządzenia).

Kawasaki

[38]

(A-

wizualizacja

urządzenia,

2.2.3. Mikroturbiny Turbine Capstone
Dwa amerykańskie przedsiębiorstwa: Flex Energy i Corporation Turbine
Capstone, wspólnie dopracowują mikroturbinę wykorzystującą jako paliwo mieszaninę metanu i powietrza wentylacyjnego o koncentracji 1,3% metanu [38].
Wszystkie elementy urządzenia znajdują się wewnątrz kompaktowego kontenera
niewymagającego robót budowlanych, którego wygląd przedstawia Rys. 2-15. Mikroturbina ma moc elektryczną 30 kW. Trwają także badania nad zaprojektowaniem mikroturbiny o mocy elektrycznej do 100 kW [38].
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Rys. 2-15. Turbina z katalitycznym spalaniem Capstone [38].

2.2.4. Mikroturbina IR
Amerykańskie przedsiębiorstwo Ingersoll-Rand Energy Systems rozwija technologię mikroturbin bez katalizatorów pracujących na mieszance metan–powietrze o koncentracji metanu poniżej 1%. Mikroturbina (PowerWorks Microturbine) ma moc elektryczną 70 kW i składa się z prądnicy, turbiny gazowej, komory
spalania, rekuperatora, turbiny energetycznej i generatora. Powietrze wentylacyjne sprężone w kompresorze jest ogrzewane w rekuperatorze, po czym przepływa do komory spalania, gdzie w wyniku spalania tworzą się produkty gazowe
i wydzielane jest ciepło (Rys. 2-16). Strumień powstałych gazów przepływa przez
łopatki pierwszej turbiny, która napędza sprężarkę, a potem przez drugą turbinę,
która napędza generator prądotwórczy. Gazy wydechowe przechodzą przez rekuperator, a następnie przez wymiennik ciepła [38, 44].

Rys. 2-16. Mikroturbina ﬁrmy Ingersoll – Rand [38].
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2.2.5. Turbina gazowa hybrydowa: metan – powietrze – węgiel
Ciekawe rozwiązanie proponuje ﬁrma CSIRO, która rozwija nowatorski system polegający na utlenianiu metanu i generowaniu energii elektrycznej z powierza wentylacyjnego w połączeniu z odpadowym niskokalorycznym węglem.
CSIRO zbudowała turbinę o mocy 1,2 MW pracującą w oparciu o mieszaninę
VAM i odpadów węglowych (Rys. 2-17). Taka mieszanina jest spalana w piecu rotacyjnym, gdzie nagrzewa powietrze, które kierowane jest do wymiennika ciepła,
a następnie na łopatki turbiny. W zależności od potrzeby i warunków, powietrze
wentylacyjne może stanowić od około 10 do 80% udziału w mieszaninie paliwa
wprowadzanego do systemu [38].

Rys. 2-17. Turbina gazowa Ciso [38].

2.3. Urządzenia podwyższające stężenie metanu
W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie urządzeniami podwyższającymi stężenie metanu w gazach kopalnianych i metodami zmiennociśnieniowej
separacji gazów VPSA.
W pierwszym przypadku istnieje wielu dostawców tego typu urządzeń. Jednym z nich jest Environmental C&C Inc. (Clifton Park, Nowy Jork), którego instalacja przedstawiona została na Rys. 2-18. Problemem, podobnie jak w wypadku
innych urządzeń tego typu, jest wielkość strumienia objętościowego gazu. In44
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stalacja pracuje dla nominalnego strumienia objętościowego gazu wynoszącego
około 83 tys. m3/h, co, na warunki kopalniane, jest wartością bardzo niską [38].

Rys. 2-18. Koncentrator ﬁrmy Environmental C&C Inc [38].

2.4. Energetyczne wykorzystanie technologii ograniczających
emisję metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń
Bezpośrednie porównanie wszystkich technologii jest trudne, ze względu na
różnice w rozwoju technologii, stan dopracowywania poszczególnych rozwiązań,
jak i niedługi czas doﬁnansowania umożliwiającego zainteresowanie rynku rozwojem tych rozwiązań technologicznych. Pierwsze próby porównania technologii zawiera praca [45] z 2003 r., które pokazuje Tab. 2-2.
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Tab. 2-2 Porównanie opracowania technologii wykorzystania metanu z powietrza
wentylacyjnego kopalń [45] z technologią opisaną w niniejszej monograﬁi.
Producent /System
MEGTEC
/ VOCSIDIZER®
CANMET – Lefebvre
Freres Ltd. CH4MIN

Opis
Termiczny reaktor
rewersyjny
Katalityczny reaktor rewersyjny
Turbina gazowa
EDL / Carbureted gas
(1.6%) z kataliturbine (CGT); Isentycznym spalatropic Systems Ltd
niem
CSIRO /
Turbina gazowa
Lean-fueled turbine
(1.0%) z katalityczwith catalytic comnym spalaniem
bustor
FlexEnergy /Lean-fumikroturbina
eled catalytic micro(1.3%) Capstone
turbine
Ingersoll-Rand /
microturbina
Lean-fueled recuperIR(1.0%)
ated microturbine
CSIRO /
Gazowa turbina
Hybrid coal and VAM
hybrydowa
fueled gas turbine
Koncentrator z ﬂuEnvironmental C&C /
idalnym złożem adVOC concentrator
sorpcyjnym
EDL / Ancillary VAM Turbina gazowa
use
1 MW

Kraj
USA,
Szwecja

Stan rozwoju
Zakończona mała próba terenowa z produkcją pary
Wykonane badania laboratoryjKanada
ne, bez odzysku ciepła
Przechodzi próby w pełnej skali
Australia z symulowanym VAM; wyniki
opóźnione
Australia Faza kompletne badań trwająca
1 do 2 lat

USA

Przetestowana jednostka 30 kW
dla VAM symulowanego

Fabrycznie testowane jednostka
70 kW
dla VAM symulowanego
Fabrycznie testowane jednostka
Australia
1,2 MW na węgiel i symulowane
VAM

USA

USA

Wstępne badania nie przyniosły
zadowalających wyników

Australia Skala przemysłowa

Projekt: POIG 1.3.1.
Reaktor przepły„Proekologiczna techwowy z wymienni- Polska
nologia utylizacji mekiem ciepła
tanu”

Zakończona próba wielkolaboratoryjna, ćwierć techniczna
i przygotowany projekt skali
przemysłowej

W pracy [46] przedstawiono próbę z 2005 r. szerszego porównania technologii utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń (z uwzględnieniem, instalacji separacji gazów (podnoszącej stężenie metanu w mieszaninach bogatych
w metan) pod względem zużycia metanu z wentylacji jak i całkowitych parametrów ekonomicznych.
Porównanie technologii przedstawione na Rys. 2-19 pozwala ocenić ilości
i rodzaj wykorzystywanego surowca. Jak widać z rysunku, gazowe turbiny wymagają wzbogacania powietrza wentylacyjnego w metanu, w przeciwieństwie do
reaktorów rewersyjnych czy reaktora monolitycznego [47, 48].
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Rys. 2-19. Porównanie ilości surowca wymaganego dla pracy poszczególnych rozwiązań
[45].

Tam gdzie celem jest obniżenie emisji i utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego, polecaną w pracy [45] opcją jest turbina zasilana gazami o zawartości 1%
metanu. Połączenie tej turbiny i silnika gazowego wydaje się być najlepszą opcją dla
zmaksymalizowania wykorzystania obu strumieni metanu z kopalń.
Rys. 2-20 reasumuje aktualną wartość kosztów inwestycyjnych dla wszystkich
urządzeń. Aby inwestycja utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego w przypadku
TFRR czy CFRR była opłacalna, ekwiwalent za tonę CO2 musi być wyższy niż 5 dolarów. Jak również z rysunku możemy zauważyć połączenie turbiny zasilanej gazami
o zawartości 1% metanu i silnika gazowego ma najwyższą aktualną wartość [45].

Rys. 2-20. Koszt inwestycyjny urządzenia energetycznego wykorzystania metanu
pokładów węgla [45].
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W Polsce nie stosuje się przemysłowo żadnej z opisanych powyżej technologii
zagospodarowania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń.
W roku 2012 prowadzone były pierwsze badania pilotażowe na gazach rzeczywistych przepływowego reaktora katalitycznego, współpracującego z wymiennikiem ciepła dla całkowitego strumienia gazów do 4000 m3/godz. Badania
te na pilotażowej instalacji katalitycznego utleniania o nazwie IUMK-100 z sukcesem prowadzono w ramach projektu POIG 1.3.1. pt. „Proekologiczna technologia
utylizacji metanu z kopalń”[49]. Ponieważ stanowią one część dorobku autorki
zostaną przedstawione w dalszej części rozprawy (rozdziały 4-7).
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3. KATALITYCZNE I PŁOMIENIOWE UTLENIANIE
METANU

3.1. Geneza zainteresowania procesem i rola katalizy
Pierwsze prace, w których pojawił się pomysł spalania katalitycznego metanu
to prace z 1970 roku Williama Pfeﬀerle z Engelhard Corporation [50]. Amerykański naukowiec badając proces spalania metanu w turbinach gazowych, wymyślił
oryginalny typ komory spalania z ceramicznym monolitem o strukturze plastra
miodu, który umożliwiał katalityczne wsparcie procesu utleniania, w fazie gazowej, mieszanin ubogich w metan. To rozwiązanie techniczne pozwalało prowadzić
stabilnie proces w mieszaninach o niskim stężeniu, obniżając emisję NOx towarzyszącą spalaniu płomieniowemu. Za sprawą tego wynalazku Williama Pfeﬀerle nazwano „ojcem katalitycznego spalania”. Wczesne prace na systemach tego
typu były prowadzone również w wielu innych jednostkach naukowych, a między
innymi: w Engelhard, Acurex, Westinghouse, NASA, Air Force [51].
Wyraźne zainteresowanie katalitycznym spalaniem do produkcji energii elektrycznej wzrosło na początku 1990 r., gdy okazało się, że redukcji emisji NOX
towarzyszącej spalaniu gazu w turbinie nie można obniżyć w konwencjonalnych
komorach spalania ubogich mieszanin. Wstępne katalityczne utlenianie na złożu
katalizatora, otworzyło nową drogę rozwiązania problemu. Zastosowane wówczas metaliczne nośniki katalizatora spalania, przyniosły sukces w 1990 r. wykazując niski potencjał emisji NOX w katalitycznej turbinie gazowej [52].
Ogólnie rzecz biorąc, katalizator utleniania metanu został pierwotnie zastosowany w celu zapoczątkowania reakcji chemicznej, a jego obecność umożliwiała
całkowite spalanie metanu w niższych temperaturach niż jest to możliwe w normalnych warunkach pracy zwykłej turbiny. Fakt ten może być wykorzystany dla
wielu rozwiązań technologicznych, ale główną motywacją pierwotnego zastosowania katalitycznego utleniania do niskotemperaturowego spalania było obniżenie emisji NOX i/lub zwiększenie komory spalania turbiny gazowej. Spalanie niekatalityczne z niskokaloryczną mieszanką metanowo-powietrzną jest technicznie
możliwe w temperaturach wyższych niż 1525°C (2780°F ). Jak powszechnie wiadomo, w powietrzu o temperaturze 1525°C przebiega już reakcja tlenu z azotem
i stężenie powstających tlenków azotu może przekroczyć próg 3 ppm nawet przy
obniżonej zawartości tlenu do 15% O2.
Z uwagi na pierwotny cel stosowania katalizatorów utleniania metanu, poniżej pokrótce przybliżono tematykę powstawania tlenków azotu w procesach
spalania.
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W większości urządzeń spalających paliwa kopalne emitowane tlenki azotu
w gazach spalinowych to ok. 90% NO i do 10% NO2. W technice spalania w odniesieniu do tlenków azotu stosuje się pojęcie NOX jako mieszaniny tlenków NO
i NO2.
Obecność NOX w atmosferze jest szczególnie uciążliwa dla środowiska.
W wyniku samoistnych procesów usuwania NOX z powietrza, ich czas przebywania w atmosferze wynosi 3-4 dni [53].
Obecność NOX w atmosferze w ilościach przekraczających wielkości śladowe,
wynikające z naturalnego obiegu azotu w przyrodzie, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Ze względu na różnice w aktywności chemicznej różnych
związków azotu oddziałują one na środowisko również w odmienny sposób [53].
Tlenki azotu ze źródeł naturalnych są rozprzestrzeniane równomiernie na
całej kuli ziemskiej, natomiast te ze źródeł sztucznych koncentrują się na określonych terenach. Stężenia NOX na terenach miejskich są 10-100 razy większe
niż na pozostałych obszarach. Emisja tlenku azotu jest ściśle związana z gęstością
zaludnienia, ponieważ głównym jej źródłem są procesy spalania paliw, związane
przede wszystkim z ruchem samochodowym, produkcją energii bądź usuwaniem
odpadów.
Dwutlenek azotu w wyniku reakcji z parą wodną w powietrzu daje kwas azotowy (HNO3), który wchodzi w skład kwaśnych deszczy. Stąd też jednym z efektów emisji NOX jest potęgowanie efektu zakwaszenia gleb [54]. Szkodliwy wpływ
NOX na środowisko jest wynikiem nie tylko oddziaływania samych tlenków, ale
również ich roli w tworzeniu utleniaczy fotochemicznych, stanowiących składniki smogu. Utleniacze te powstają, gdy inne zanieczyszczenia jak np. węglowodory,
zaburzą naturalny cykl przemian NO i NO2 zachodzący w atmosferze. Znaczące
produkty reakcji fotochemicznych to ozon lub trwałe cząstki zawierające azot, takie jak kwas azotowy, azotawy oraz inne azotany. Dla wprowadzenia skutecznych
metod ograniczenia emisji tlenków azotu do środowiska, wymagana jest dobra
znajomość reakcji chemicznych powstawania i redukcji tlenków azotu.
Powstawanie tlenków azotu w oczywisty sposób wymaga obecności tlenu
i azotu. Azot zawarty w emitowanych z procesów spalania tlenkach azotu – NOX
może pochodzić z powietrza wprowadzonego do komory spalania lub z azotu
zawartego w paliwie.
W procesach spalania wyróżnia się różne sposoby tworzenia NOX takie jak:
a) mechanizm termiczny powstawania NO według Zeldowicza – polegający
na utlenieniu azotu znajdującego się w otaczającej atmosferze,
b) mechanizm szybkiego powstawania NO, tzw. „prompt” NO,
c) mechanizm utleniania organicznych związków paliw kopalnych, zawierających w swoim składzie azot,
d) mechanizm powstawania dwutlenku azotu – NO2,
e) mechanizm powstawania podtlenku azotu – N2O.
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Wpływ warunków temperaturowych, ilości utleniacza oraz zawartości tlenu
i azotu w paliwie na powstawanie NOX obrazują Rys. 3-1 oraz Rys. 3-2 [55].

Rys. 3-1. Wpływ warunków temperaturowych na mechanizm tworzenia NOx [54].

Rys. 3-2. Wpływ współczynnika nadmiaru powietrza λ na mechanizm tworzenia NOx
[56]:
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3.2. Spalanie homogeniczne metanu i utlenianie na powierzchni
katalizatora
Utlenianie płomieniowe oraz katalityczne jest tym samym procesem egzotermicznym opisanym równaniem reakcji [57]:
CH4 + 2 O2 → CO2 +2 H2O

ΔH = – 802,7 kJ/mol

(3-1)

Podczas płomieniowego spalania metanu w fazie gazowej w warunkach rzeczywistych np. z gazu ziemnego oprócz tlenków azotu, emitowane są także nieutlenione węglowodory, produkty ich częściowego utlenienia jak i węgiel w postaci sadzy, czy tlenek węgla. Alternatywą zapobiegania powstawania tlenków azotu,
stosowaną w turbinach jest prowadzenie procesu poprzez obniżenie temperatury
spalania, poprzez:
1. wtrysk pary wodnej do komory spalania,
2. spalanie ubogiej w paliwo mieszaniny,
3. dwuetapowe spalanie,
4. utlenianie katalityczne.
Wtrysk wody w postaci pary lub cieczy, wymaga dodatkowej instalacji oczyszczania wody i produkcji pary wodnej. W przypadku mieszanin ubogich w paliwo,
proces spalania prowadzony jest na granicy stężeń, umożliwiających utrzymanie
płomienia, co wymaga zastosowania wysoce specjalistycznego systemu sterowania oraz kontroli procesu. Z kolei spalanie dwuetapowe, wymaga prowadzenia
procesu w dwu odrębnych strefach, z bogatą i ubogą w paliwo mieszaniną. Są to
rozwiązania borykające się technicznie z problemami niestabilności płomienia
i niepełnym spalaniem paliwa.
Natomiast zastosowanie utleniania na powierzchni katalizatora pozwala:
 obniżyć temperaturę rozpoczęcia procesu utleniania,
 zastąpić spalanie płomieniowe bezpłomieniowym utlenianiem,
 utlenić metan zawarty w mieszaninie z powietrzem w niewielkich stężeniach (nawet poniżej 5%), a tym samym stworzyć warunki procesu uniemożliwiające powstawanie termicznych tlenków azotu.
Jest to możliwe, gdyż energia aktywacji dysocjacyjnej adsorpcji metanu na
powierzchni metali przejściowych i energia aktywacji wiązania C-H w cząsteczce
metanu na powierzchni katalizatora jest prawie o rząd wielkości niższa, niż dysocjacja heterogeniczna zachodząca podczas spalania w płomieniu [58, 59]. Fakt
ten umożliwia prowadzenie procesu utleniania tj. tej samej reakcji na powierzchni katalizatora w temperaturach niższych, niż w przypadku przebiegu procesu
w fazie gazowej.
Porównanie utleniania katalitycznego i spalania płomieniowego przedstawiają Rys. 3-3 i Rys. 3-4. Przy zastosowaniu czystego paliwa (tj. nie zawierającego
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związków siarki), metoda ta jest znana jako technologia przyjaznego dla środowiska pozyskiwania energii z gazu ziemnego.

Rys. 3-3. Porównanie temperatur katalitycznego utleniania i spalania płomieniowego
metanu w mieszaninie bogatej i ubogiej [60, 63].

Rys. 3-4. Porównanie warunków prowadzenia procesu katalitycznego utleniania i spalania
płomieniowego metanu [63].
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Rys. 3-5. Zależność szybkości spalania katalitycznego od temperatury [59, 61].

W procesie katalitycznego utleniania możemy wyróżnić etapy pokazane na
Rys. 3-5 [59, 62]. Po wstępnym ogrzaniu mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje zainicjowanie procesu utleniania – etap A. Wykładniczy wzrost szybkości
reakcji w wyniku ogrzewania strefy reakcyjnej wydzielanym w reakcji ciepłem to
etap B, który kończy się z momentem zrównania ciepła wydzielanego w reakcji
z ciepłem dostarczanym z zewnątrz. Następnie etap C, gdzie szybkość reakcji
zależy od szybkości dyfuzji reagentów i produktów przez granicę faz: faza objętościowa – faza powierzchniowa katalizatora. Gdy utlenianie sterowane jest przez
transfer masy i ciepła – etap D – wówczas kinetyka odgrywa drugorzędną rolę.
I wreszcie, gdy ciepło procesu znacznie podwyższy temperaturę układu, możliwe
staje się utlenianie w fazie gazowej tj. etap E – homogeniczne utlenianie.
Katalityczne utlenianie metanu, może być sposobem na utlenianie mieszanin
metanowo-powietrznych gazów ubogich w metan, które można wykorzystać jako
źródło energii przyjazne środowisku, przyczyniając się np. do pełniejszego wykorzystania metanu np. z powietrza wentylacyjnego w kopalniach, gazów wysypiskowych, czy gazów z pomieszczeń hodowlanych.
Możliwość utylizacji ubogich w metan mieszanin, jakim jest powietrze wentylacyjne kopalń, zależy od rozwiązania technologicznego, zastosowanego katalizatora i stężenia metanu w mieszaninie z powietrzem. Proces utleniania metanu
w obecności katalizatora, wymaga ogrzania katalizatora i gazów do temperatur
odpowiadających zakresowi jego pracy. Temperaturowy zakres pracy katalizatora
jest cechą charakterystyczną dla układu katalitycznego [62] i obejmuje temperatury pozwalające na rozpoczęcie utleniania oraz całkowite utlenienie metanu
do dwutlenku węgla (Rys. 3-6). Całkowite utlenienie metanu do CO2 następuje
po osiągnięciu przez układ katalityczny i utleniane gazy temperatury wymaganej
do tego procesu. Jest to reakcja egzotermiczna i mieszanina reakcyjna oraz katalizator po jej zapoczątkowaniu będą ogrzewane ciepłem wydzielanym podczas
procesu.
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Rys. 3-6. Temperatury przebiegu utleniania katalitycznego i spalania płomieniowego [63].

3.3. Efekt energetyczny układu z katalitycznym utlenianiem metanu – warunek autotermiczności pracy
Efekt energetyczny układu, w którym zachodzi proces katalitycznego utleniania metanu w mieszaninach o niewielkiej jego zawartości jest zasadniczym kryterium podziału procesów na:
1. procesy utleniania na powierzchni katalizatora wymagające dostarczania
energii dla przebiegu reakcji (tj. procesy o walorach ekologicznych wymagające wkładu ﬁnansowego),
2. proces autotermicznej reakcji na powierzchni kontaktu – zachodzi wówczas, gdy efekt energetyczny układu przy założeniach doskonałej izolacji
jest równy ilości energii, jaką należy dostarczyć do gazów reakcyjnych,
aby utrzymać w układzie przebieg reakcji (stan ten w warunkach rzeczywistych jest trudny do utrzymania i niestabilny);
3. procesy ponadautotermicznej reakcji na powierzchni katalitycznej, w których ilość wydzielanej energii pozwala na utrzymanie przebiegu reakcji
oraz odbiór nadwyżki energii (procesy łączące walory ekologiczne z produkcją niewielkich ilości energii stanowiącej nadwyżkę).
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Qukładu = QR - Qotoczenia - Qwynoszone z gazami

Q CH4 +O2

Qwynoszone z gazami

CH4 +O2 = CO2 + H2O + QR
Gdzie:
Qukładu – energia pozostająca w reaktorze
QR- energia wydzielona w reaktorze podczas reakcji utleniania metanu
Qotoczenia- energia rozproszona reaktora
Qwynoszone z gazami – energia unoszona z reaktora w wyniku przepływu gazów
Q CH4 +O2 – energia wiązań chemicznych wprowadzana do układu
Rys. 3-7. Schemat przepływu energii w układzie katalitycznego utleniania [63].

Jeśli strefa utleniania katalitycznego (Rys. 3-7) nie zapewni ogrzania katalizatora i chłodnych gazów do temperatury pracy katalizatora, aby proces utleniania
metanu był kontynuowany niezbędne jest dostarczanie energii do układu utylizacji gazów. Podgrzewanie dużych ilości gazów do temperatury pracy katalizatora
jest dość kosztowne i takie rozwiązanie katalitycznego utleniania posiada jedynie
walory ekologiczne [63].
W teoretycznych warunkach doskonałej izolacji, jeśli efekt energetyczny strefy utleniania wynikający z równowagi ogrzania układu ciepłem reakcji i ochładzania przez dopływ zimniejszych gazów, zapewni utrzymanie w układzie zakresu temperatury pracy katalizatora, proces utleniania metanu będzie przebiegać
bez konieczności dostarczania energii z zewnątrz [63]. Taki stan możemy nazwać tzw. pracą w warunkach teoretycznej autotermii. Stan ten jest zatem stanem granicznym, między obszarem pracy, kiedy wydzielana energia nie zapewnia
utrzymania układu reakcyjnego w temperaturowym zakresie pracy katalizatora
oraz, kiedy wydzielana energia, jest większa niż minimalna energia, niezbędna do
utrzymania układu w temperaturowym zakresie pracy. Oczywiście w warunkach
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rzeczywistych nie jest możliwe – nawet najlepszą izolacją cieplną – wyeliminowanie wpływu rozpraszania ciepła oraz wpływu warunków otoczenia na szybkość
procesu rozpraszania energii cieplnej. Stan autotermicznej pracy rozpatrywany
dla układu doskonale izolowanego nie ma odzwierciedlenia w warunkach rzeczywistych. Praca układu rzeczywistego uwzględniająca rozpraszanie energii i pozwalająca na utrzymanie obszaru reakcyjnego w temperaturowym zakresie pracy
katalizatora, jest stanem rzeczywistej pracy ponadautotermicznej [63].
W przypadkach, gdy efekt energetyczny katalitycznego utleniania metanu
zapewnia znaczne ogrzanie utylizowanych gazów, co pozwala na podgrzanie gazów wprowadzanych do reaktora do temperatury pracy katalizatora oraz odzysk
energii, mamy do czynienia z tzw. pracą w warunkach ponadautotermicznych.
Nadwyżka energii może być wówczas wykorzystana do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ten przypadek posiada największą potencjalną wartość użytkową. Proces utleniania może być zapoczątkowany na niskotemperaturowych
układach, a następnie kontynuowany na katalizatorach wysokotemperaturowych.

3.4. Fazy aktywne proponowane jako katalizatory procesu utleniania metanu
Kryterium wyboru katalizatora procesu całkowitego utleniania metanu powinny stanowić następujące właściwości:
1. wysoka aktywność w temperaturowym zakresie pracy kontaktu,
2. maksymalna selektywność do dwutlenku węgla i wody,
3. dobra stabilność i odporność na dezaktywację,
4. odporność na szoki termiczne.
Wysoka temperatura pracy katalizatora intensyﬁkuje niekorzystne zjawiska
katalityczne takie jak:
 spiekanie fazy aktywnej prowadzące do obniżenia aktywności tzw. starzenie się katalizatora,
 straty fazy aktywnej w wyniku parowania,
 reakcje między składnikami katalizatora, prowadzące do związków chemicznych oraz struktur krystalograﬁcznych nieaktywnych katalitycznie.
Globalnie prace nad katalizatorami utleniania metanu prowadzone są od lat
70. ubiegłego stulecia. Natomiast krajowe doświadczenia rozpoczęte zostały w latach 90. Obecnie w kraju prace prowadzi kilka ośrodków, a między innymi: Politechnika Wrocławska (specjalizująca się w układach osadzonych na monolitach
metalicznych), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (układy na nośniku ceramicznym – nasypowym), PAN w Gliwicach i Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Katalizator z Krakowa (katalizatory reaktorów rewersyjnych).
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Proponowane fazy katalityczne procesu utleniania metanu to zarówno metale
szlachetne jak i tlenki metali przejściowych, perowskity oraz heksagliniany.
W Tab. 3-1 przedstawiono metale szlachetne proponowane jako faza aktywna
procesu katalitycznego utleniania metanu wraz z danymi literaturowymi.
Tab. 3-1. Zestawienie danych literaturowych proponujących metale szlachetne jako fazę
aktywną dla procesu katalitycznego utleniania metanu
L.p.
1.

Faza aktywna
pallad

63 64

prace
11,60-63,64,65,66-68,69,70-71,72-96,97-100,101-192, 212, 278

2.
3.
4.
5.
6.
7.

platyna
rod
ruten
iryd
osm
złoto

84, 59, 65, 68wstawić odwołania
64, 84, 60, 68, 73, 111, 113, 137, 139, 144, 164, 194, 195
64, 68, 84, 138,
64, 84, 137, 144
64
202

,

Wielu autorów dla powyższych faz metalicznych, jako nośniki proponuje
tlenki o dużej powierzchni właściwej, dobrej termo-stabilności i wytrzymałości
mechanicznej zebrane Tab. 3-2.
Tab. 3-2. Nośniki proponowane dla metalicznych katalizatorów katalitycznego utleniania
metanu.
L.p.
1.
2.
3.
4.

Tlenki
tlenek glinu - Al2O3
tlenek krzemu - SiO2
tlenek ceru - CeO2
tlenek tytanu - TiO2

Literatura
11,196, 197, 198, 199, 200,
52, 72, 126, 185
52, 72, 126, 185
52, 72, 185

Wśród propozycji mniej stabilnych układów proponuje się także tlenki: cyny
(SnO2), manganu (MnOx), żelaza (Fe2O3), niklu (NiO), kobaltu (CoOx), miedzi
(CuO), chromu (Cr2O3).
Katalizatory oparte na metalach szlachetnych posiadają wysoką aktywność
w reakcji katalitycznego utleniania, ale ich koszt produkcji wynikający z ceny zakupu metali szlachetnych jest dość poważnym mankamentem. W trakcie przebiegu procesu w wysokich temperaturach niektóre tlenki metali i ich wodorotlenki wykazują wysoką prężność par, co umożliwia „ucieczkę” fazy aktywnej
z powierzchni katalizatora. Jak pokazano na Rys. 3-8, największą lotność wykazuje tlenkowa forma rutenu, zaś najniższą tlenek palladu.
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Rys. 3-8. Lotność metali szlachetnych i ich tlenków [61].

Ponadto katalizatory oparte na metalach szlachetnych, mogą ulegać zatruciu
związkami siarki, tak często zawartymi w gazie ziemnym lub dezaktywacji w wyniku spiekania fazy aktywnej. Procesowi spiekania można w dużym stopniu zapobiec, stosując skład nośnika stabilizujący fazę aktywną. Najtrudniej jest uniknąć
zatruć kontaktów dwutlenkiem siarki, który powstaje w wyniku utlenienia zawartych w paliwie związków siarki i ulega silnej chemisorpcji, blokując powierzchnię
katalizatora oraz drastycznie obniżając aktywność kontaktów.
Uszeregowując metale szlachetne osadzone na tlenku glinu pod względem
aktywności, mamy następujący szereg [68]:
Pd > Rh > Ru >Pt.
Należy stwierdzić, iż najbardziej odpowiednim dla procesów niskotemperaturowych jest pallad i takie stanowisko popiera wielu autorów prac dotyczących
katalitycznego utleniania metanu. Niemniej jednak wciąż trwają prace nad poprawą jego właściwości katalitycznych poprzez modyﬁkację fazy aktywnej czy
poprawę właściwości nośnika. Najwyższą odporność na zatruwanie siarką posiada platyna, stąd też układ Pd-Pt proponowany jest jako katalizator odporniejszy
od Pd na procesy zatruwania związkami siarki.
Porównanie temperatur zapoczątkowania i całkowitego utleniania metanu
dla układów, gdzie fazą aktywną są tlenki metali (stabilizowane na nośniku Al2O3)
i metale (na nośniku Al2O3) przedstawia Rys. 3-9 [63, 68].
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Rys. 3-9. Porównanie temperatur zapoczątkowania i całkowitego utleniania 2% CH4
w powietrzu dla układów, gdzie fazą aktywną są tlenki metali (stabilizowane na nośniku
Al2O3 lub metale na nośniku Al2O3) [63, 68].

Katalizatory tlenkowe choć znacznie mniej aktywne od metali wykazują wyższą odporność na zatruwanie związkami siarki oraz niższą cenę. Uszeregowanie
względem aktywności opisane w pracy [68] jest następujące:
Cu > Cr > Mn > Fe > La > Co > Ni > Al.
Praca [207] podaje następująca zależność aktywności tlenków w reakcji:
Co3O4 > CuO > NiO > Mn2O3 > Cr2O3.
Podobnie jak w przypadku metali, wysokie temperatury pracy katalizatorów
tlenkowych ze względu na lotność tlenków, mogą ulegać dezaktywacji. Największą lotność wykazuje tlenek miedzi w temperaturze 1000oC, gdy jego ciśnienie
cząstkowe par sięga 10-3 atmosfery [66, 68, 195]. Najbardziej stabilne są tlenki niklu, kobaltu i manganu, których ciśnienie cząstkowe w temperaturze 1000oC mieści się w przedziale 10-6-10-7 atmosfery. Stabilizację tlenków proponowanych dla
procesu utleniania metanu z jednoczesnym podniesieniem odporności na spiekanie można osiągnąć poprzez nanoszenie na nośnik tlenkowy o wyższej stabilności termicznej i mechanicznej. W literaturze proponowane jest także w takich
przypadkach zastosowanie domieszkowania kobaltem, manganem, chromem,
żelazem, niklem, miedzią, lantanem i srebrem [207].
Trzecią grupą katalizatorów proponowanych dla utleniania metanu są perowskity o ogólnym wzorze ABO3, w którym większy kation ma liczbę koordynacyjną
12, a mniejszy kation ma liczbę koordynacyjną 6. W pozycji A najczęściej proponowany jest lantan [207], zaś w pozycji B – mangan lub kobalt.
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W latach siedemdziesiątych, po opublikowaniu prac Voorhoeve’sa [201],
literatura została „zalana” wynikami różnych badań na temat katalizatorów na
bazie perowskitów. W przypadku tej fazy aktywnej, od metody przygotowania kontaktu, silnie zależy wielkość powierzchni katalizatorów i ich aktywność.
W literaturze proponuje się między innymi: metodę cytrynianową, ceramiczną,
wymrażania-suszenia, współstrącanie i rozpylanie cieczy suchej. W metodzie ceramicznej, wymagane wysokie temperatury kalcynacji, prowadzą do powstania
tlenków perowskitowych o niskiej powierzchni. Metoda wymrażania-suszenia
i metoda cytrynianowa, pozwalają w niższych temperaturach uzyskać perowskity
o powierzchni przewyższającej 20 m2/g. Metoda hydrolizy płomieniowej Leanza
[202], pozwala otrzymać stabilne nano-struktury katalizatorów perowskitowych
o cząstkach mniejszych niż rozmiary cząstek tych samych katalizatorów przygotowanych w konwencjonalny sposób poprzez współstracanie. Zhong metodą
żel-zol otrzymał nano-cząstki LaFe1-yAyO3, które wykazały znacznie wyższą aktywność niż duże cząstki w reakcji utleniania metanu [203]. Materiały tego typu
są mniej aktywne niż metale szlachetne, ale są znacznie tańsze, wykazują dobrą
odporność na dezaktywację i dużą termostabilność.
Ostatnią grupą proponowanych układów katalitycznych dla bezpłomieniowego utleniania są heksagliniany o ogólnym wzorze AAl12O19, gdzie kation A ma
charakter zasadowy lub jest metalem ziem rzadkich. Wysoka termostabilność
heksaglinianów wynika z ich blaszkowatej struktury, która składa się z ułożonych bloków spinelu rozdzielonych pojedynczą warstwą tlenku [204]. Promień
jonowy i wartościowość kationu A decyduje o typie krystalograﬁcznej struktury
heksaglinianów. Ich powierzchnia właściwa rzędu 11-15 m2/g, nawet po kalcynacji w 1300oC, nadaje im dużą odporność termiczną. Wciąż trwają poszukiwania
i optymalizacje struktury heksaglinianu zapewniające mu wysoką aktywność [59].
Bezsprzecznie w niskich temperaturach najaktywniejsze są katalizatory palladowe obarczone wadą, jaką jest obecnie wysoka cena palladu. Ostatecznie zastosowany układ katalityczny w konkretnym rozwiązaniu technicznym może składać się z kilku warstw aktywnych w różnych temperaturach. Dla zapoczątkowania
utleniania najodpowiedniejsze są niewątpliwie nośnikowe katalizatory palladowe
typu Pd-PdO/nośnik.

3.5. Katalizatory palladowe dla procesu utleniania metanu
3.5.1. Natura katalizatorów palladowych
Katalizatory palladowe stanowią najaktywniejszą fazę w najniższych temperaturach, ale ich natura jest dość skomplikowanym i trudnym obiektem badań, co
często jest powodem sprzecznych doniesień literaturowych. Kontakty palladowe
wykazują wysoką aktywność już przy niewielkiej zawartości palladu, mniejszej
niż 1% wag. Ich aktywność rośnie wraz ze wzrostem stopnia dyspersji fazy aktyw61
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nej, jej oddziaływaniem z nośnikiem i wynikającą z tych oddziaływań zdolnością
wymiany tlenu z fazą gazową [63, 65, 68, 69, 70, 71]. W procesie utleniania aktywny jest zarówno pallad metaliczny, jak i jego tlenek. Katalizatory palladowe
pozwalają na rozpoczęcie utleniania metanu w temperaturach niższych niż 300oC
i zyskanie całkowitego utlenienia metanu już w temperaturze 500oC.
Powszechni uważa się, że Pd nawet uprzednio redukowany do formy metalicznej w warunkach reakcji katalitycznego utleniania metanu ulega utlenianiu
w trakcie reakcji spalania i ta utleniona forma palladu odgrywa najważniejszą
rolę, jeśli chodzi o aktywność katalizatora [70, 205, 206, 207, 208, 209].
Po etapie przygotowania katalizatora, jakim jest jego kalcynacja mamy układ
PdO na nośniku. W wysokich temperaturach forma tlenkowa może samorzutnie
ulegać rozkładowi do formy metalicznej, jak na Rys. 3-10. Istnienie obu form obok
siebie (PdO+Pd), oraz ich aktywność, zależą od rodzaju nośnika i siły oddziaływań faza aktywna – nośnik, wprowadzonych do nośnika domieszek, temperatury
reakcji i prężności parcjalnej tlenu w atmosferze ponad kontaktem (Rys. 3-11).
PdO/nośnik

(PdO+Pd)/nośnik
wzrost temperatury

Pd/nośnik

wzrost prężności tlenu

Rys. 3-10. Zależność formy fazy aktywnej katalizatora palladowego od temperatury
i prężności parcjalnej tlenu w mieszaninie reakcyjnej

Ln (KONWERSJA)

reakcja na Pd

reakcja na PdO

TEMPERATURA, 1000/T(°C)
Rys. 3-11. Aktywność katalityczna Pd i PdO w różnych temperaturach reakcji
katalitycznego spalania metanu [210].
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Powyższe zjawiska sprawiają, iż aktywność katalityczna kontaktów palladowych
jest bardzo złożoną funkcją, co w rzeczywistości skutkuje pozornie sprzecznymi obserwacjami dla tych układów.
Takie przykłady wykazała w swoich badaniach autorka niniejszej monograﬁi. Dla
katalizatorów palladowych otrzymanych metodą impregnacji mokrej na nośniku
z czystego tlenku glinu, obróbka wodorem w temperaturze 110oC (redukcja) poprawiała aktywność [68]. Natomiast katalizatory palladowe na przemysłowym nośniku
tlenku glinu były w reakcji katalitycznego utleniania aktywniejsze niż układy redukowane (Rys. 3-12) [211]. W tym przypadku temperatura wymagana do uzyskania
całkowitego utlenienia metanu dla katalizatora po redukcji była o 50oC wyższa i wynosiła ponad 500oC, w porównaniu z układem nieredukowanym.

Rys. 3-12. Krzywe konwersji metanu dla świeżego katalizatora Pd (0,284 %)/ Al2O3 (INS)
(1% metanu w powietrzu, obciążenie 6000 h-1) redukowanego i nieredukowalnego [212].

Ten sam katalizator na nośniku przemysłowym Al2O3 po miesiącu pracy
(w instalacji wielkolaboratoryjnej) w reakcji katalitycznego utleniania jak pokazuje Rys. 3-13 posiadał obniżoną aktywność (krzywa przerywana), jego temperatura niezbędna do całkowitego utlenienia metanu wynosiła 540oC, a wygrzewanie
w wodorze poprawiało jego aktywność.
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Rys. 3-13. Porównanie aktywności katalizatora palladowego (□) świeżego, po pracy
w instalacji wielkolaboratoryjnej (o) oraz po obróbce w przepływie wodoru przez: (●) 1
godzinę, (▲) 2 godziny [212]

Poprawę aktywności katalizatorów na przemysłowym nośniku glinowym, obserwowano również w przypadkach badań świeżych układów oraz układów świeżych po 24 godzinnym wygrzewaniu w przepływie azotu o temperaturze 800oC,
co pokazuje Rys. 3-15 [212].
Wyjaśnieniem tych obu obserwacji może być zjawisko redyspersji palladu zachodzące pod wpływem redukcji wodorem oraz wysokiej temperatury.
W przypadku niskotemperaturowej redukcji katalizatorów następuje redukcja tlenku palladu do palladu metalicznego już w temperaturach pokojowych,
a następnie tworzy się wodorek palladu z maximum ok. 70oC, który ze wzrostem
temperatury rozkłada się już w temperaturach 110oC prowadząc do redyspersji
[212] (Rys. 3-14).
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Rys. 3-14. Redukcja katalizatorów palladowych o różnej dyspersji w strumieniu wodoru
[212].

Redyspersję podczas wysokotemperaturowego wygrzewania wyjaśnia model pokazany na Rys. 3-16 [202]. W temperaturach 600-900oC następuje rozkład
PdO do metalicznego palladu, co prowadzi do obniżenia aktywności katalitycznej, w wyniku zmian fazowych krystalitów palladu. Utlenianie metanu w temperaturze powyżej 500°C zachodzi efektywniej na katalizatorze, który zawiera
PdO. Wygrzewając próbkę w T >800°C, prowadzimy do rozkładu PdO do metalicznego Pd0.
Natomiast po wygrzaniu w wysokich temperaturach i ostudzeniu katalizatora do 650°C ma miejsce reoksydacja, która powoduje rozproszenie PdO na
tlenku glinu, jak również powstawanie form PdOx/Pd/tlenek glinu.
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Rys. 3-15. Wpływ wygrzewania 24 godziny w atmosferze azotu w temperaturze 800oC
nieredukowanych katalizatorów palladowych na nośniku przemysłowym INS [212].

Rys. 3-16. Mechanizm termicznych przemian PdO do Pd w atmosferze powietrza [202].
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Stopień reutleniania jest zależny od szybkości chłodzenia. Warstwa PdO uformowana na powierzchni metalicznej cząstki Pd wykazuje wyższą aktywność, niż
duże cząstki PdO na nośniku. Aktywność katalizatora obniża się, gdy aktywny
PdO ulega rozkładowi do metalicznego Pd.
W pracy [202] można znaleźć obliczenia termodynamiczne równowagi przemian PdO do Pd0 (PdO =>Pd0 + 1/2 O2) przy stosunku molowym O2/PdO równym
10. Jak widać z Rys. 3-17 rozkład PdO jest możliwy w temperaturach powyżej
600°C. Powyżej 850°C powstaje mniej aktywny metaliczny pallad nawet w atmosferze o charakterze utleniającym.
10
9

PdO

8

mol %

7

Pd

6
5
4
3
2
1

WZROST TEMPERATURY
Rys. 3-17. Termodynamiczne obliczenia dla rozkładu PdO (O2/PdO=10) [202].

Przemiana formy tlenkowej do metalicznej ma duże znaczenie, nawet jeśli katalizator jest przeznaczony do pracy w niższych temperaturach. Jest ona zależna
od temperatury i oddziaływań z nośnikiem, o czym świadczy histereza rozkładu
PdO i jego powstawania podczas spadku temperatury. Przykład zależności takiej
histerezy od rodzaju nośnika pokazuje Tab. 3-3 i Rys. 3-18.
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Tab. 3-3. Przemiany fazowe PdO na różnych nośnikach [213].
Nośnik
bez nośnika PdO
Al2O3
La2O3/Al2O3
CeO2/Al2O3
CeO2/La2O3/Al2O3
ZrO2

TD(°C)
810
795
800
800
800
800

TR(°C)
785
690
690
755
750
730

TD-TR(°C)
25
105
110
45
50
70

TD – temperatura rozkładu PdO, TR – temperatura powstawania PdO

96.00

MASA %

95.50

PdO

94.50
94.00

PdO

94.00

Pd

93.50
93.00
400

500

600

700

800

900

1000

TEMPERATURA °C

Rys. 3-18. Rozkład PdO (4%)/Al2O3 w powietrzu (krzywa ciągła – grzanie, krzywa
przerywana – studzenie) [202].

Praktycznym znaczeniem tego zjawiska jest to, że węglowodory mogą być redukowane na aktywnym tlenku palladu w dużo niższych temperaturach niż temperatura, w której następuje rozkład PdO w powietrzu albo inertnych mediach.
Aktywność katalityczna w reakcji utleniania metanu ulega obniżeniu w przypadku, gdy temperatura reakcji jest wyższa niż temperatura reutleniania Pd
(Rys. 3-16). Cienka warstwa PdO na powierzchni metalicznego palladu jest najbardziej aktywną formą katalityczną, przy czym duża część PdO jest nieaktywna
w reakcji utleniania metanu.
Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących katalizatorów palladowych
przez wiele lat było również rozstrzygnięcie: czy utlenianie metanu na katalizatorach jest reakcją strukturalnie wrażliwą, czy nieczułą. Większość grup badawczych uważała, że reakcja utleniania metanu jest strukturalnie wrażliwą, ale były
także sugestie odmienne [214].
W swoich badaniach autorka niniejszej rozprawy naukowej wykazała strukturalną zależność reakcji katalitycznego utleniania metanu.
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Dla serii katalizatorów palladowych o zbliżonej zwartości palladu 0,03830,0301% wag. palladu, a różnej dyspersji i wielkości krystalitów fazy aktywnej zaobserwowała aktywność pokazaną na Rys. 3-19. Różnica temperatur całkowitego
utleniania metanu dla układów o wielkości krystalitów 9,6 i 13,0 nm sięgała 250oC
w porównaniu do układów z wielkością krystalitów 4,6 i 6,6 nm (mimo niewielkich różnic w zawartości palladu) [70, 71].

Rys. 3-19. Aktywność katalizatorów palladowych na nośniku Al2O3 i Al2O3 w reakcji
katalitycznego utleniania metanu [70, 71].

Wpływ wielkości krystalitów na szybkość utleniania na jednym miejscu aktywnym TOF był badany przez wielu naukowców. Hicks [163] określił TOF 0,02
i 1,3 s-1 odpowiednio dla małych i dużych cząstek Pd i nie zaobserwował znacznej
różnicy w wyliczonych wartościach energii aktywacji (Ea). Wrażliwość strukturalną utleniania metanu przypisał różnym powierzchniowym formom adsorbowanego tlenu na powierzchni palladu.
Briot i Primet prowadzili badania [215] nad wpływem starzenia próbki
(w 500°C w mieszaninie metanu, tlenu i azotu; O2/CH4 = 4) na aktywność Pd
w reakcji utleniania metanu. W oparciu o badania Hicks’a, Briot i Primet zaobserwowali znaczny wzrost TOF dla starzonej próbki; gdzie starzenie przyczyniło
się do wzrostu wielkości krystalitów od 7 do 16 nm [190].
Iglesia i jego współpracownicy w pracach [162, 216] wskazywali na konieczność określenia wpływu kilku niezbędnych czynników takich jak: dokładne określenie powierzchni aktywnej Pd, efekt inhibitujący produktów i okres indukcji
i aktywacji, niezbędnych do dokładnej oceny TOF dla reakcji utleniania metanu.
Uwzględniając te czynniki zaobserwowali wzrost TOF ze wzrostem wielkości
krystalitów Pd (dla cząstek < 15 nm) (Rys. 3-20), co jest zgodne również z obserwacjami autorki niniejszej rozprawy.
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Rys. 3-20. Wpływ wielkości krystalitów palladu na aktywność katalizatora Pd/ZrO2
w reakcji spalania metanu (skład mieszaniny reakcyjnej: 2 kPa metanu i 20 kPa O2) [162].

3.5.2. Nośniki dla katalizatorów palladowych
Funkcją nośnika jest stabilizacja zdyspergowanego składnika aktywnego
w taki sposób, aby nie następowało łączenie się jego krystalitów prowadzące do
obniżenia aktywności kontaktu. Dla katalizatorów przeznaczonych do bezpłomieniowego spalania metanu, nośniki ze względu na szeroki zakres temperatur
pracy (300-1200°C) powinny charakteryzować się dobrą odpornością na szoki
termiczne i dużą wytrzymałością mechaniczną.
Najczęściej dla katalizatorów palladowych w literaturze proponuje się nośnik
glinowy, a szczególnie γ-Al2O3, ponieważ jest on niedrogi, stabilny w temperaturach do 950oC i posiada dość rozwiniętą powierzchnię [217].
Spośród katalizatorów przedstawionych w Tab. 3-4 najwyższą aktywność wykazują katalizatory z nośnikami w postaci tlenków cyny, cyrkonu i glinu, mimo
że powierzchnia ogólna katalizatorów palladowych na tlenku glinu była 15 razy
większa w porównaniu z katalizatorami zawierającymi tlenek cyrkonu i cyny. Tlenek glinu jest najpopularniejszym nośnikiem wielu katalizatorów procesów wysokotemperaturowych. Produkcja tego nośnika jest bardzo dobrze znana i jest on
oferowany przez wiele ﬁrm krajowych oraz zagranicznych.
Zastosowanie tlenku cyny oraz cyrkonu jako nośników katalizatorów prawdopodobnie ogranicza fakt, iż nie są to nośniki powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej, są droższe i o niższej powierzchni ogólnej [218].
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Tab. 3-4. Aktywność katalizatorów palladowych na różnych nośnikach i ich pola
powierzchni właściwej [219].
Aktywność katalizatora
T10
T30
T70
T90
365
400
445
495

Pd/Al2O3

Pole powierzchni właściwej
[m2/g]
109,1

Pd/In2O3

5,1

390

440

520

590

Pd/Nb2O5

-

565

665

840

875

Pd/SiO2

108,3

420

585

680

860

Pd/SnO2

6,3

325

355

390

440

Pd/TiO2

-

400

720

840

885

Pd/ZrO2

5,6

325

355

400

490

Katalizator

T10, T30, T70, T90 oznaczają minimalne temperatury niezbędne do osiągnięcia odpowiednio
10, 30, 70 i 90% konwersji metanu.

Nie bez znaczenia dla aktywności układów, pozostaje również budowa krystalograﬁczna nośnika, co na przykładzie tlenku cyrkonu obrazuje Tab. 3-5.
Tab. 3-5. Aktywność katalityczna i wielkość powierzchni ogólnej katalizatorów Pd/ZrO2
zawierających różne odmiany krystalograﬁczne nośnika [219].
Pole
po- Aktywność katalizatora
Nośnik
wierzchni ogólZrO2
T10
T30
T70
nej [m2/g]
A
11,6
320
350
400
B
11,5
320
350
410
C
15,3
320
350
435

T90

Odmiana krystalograﬁczna ZrO2

450
485
515

M
M, T
M, T

T10, T30, T70, T90 oznaczają kolejno temperatury, w których konwersja metanu wynosi 10, 30, 70, 90%; M i T oznaczają odpowiednio odmianę jednoskośną
i tetragonalną ZrO3; A – nośnik przemysłowy, B – nośnik preparowany przez
rozkład termiczny wodnego roztworu ZrO(NO3)2, C – nośnik preparowany przez
rozkład termiczny wodnego roztworu ZrO(NO3)2 z dodatkiem 0,5M H2SO4
Przeprowadzone badania własne autorki rozprawy dla katalizatorów palladowych na nośnikach z mieszanych tlenków Pd/Al2O3–MOX, gdzie M = Co, Cr, Cu,
Fe, Mn, i Ni przedstawione w pracy [65] w reakcji katalitycznego utleniania metanu, pokazały, że dodatek wymienionych tlenków metali przejściowych znacząco redukuje wielkość powierzchnię i pogarsza aktywność katalizatorów. Wyjątek
stanowią katalizatory z dodatkiem Co i Ni, które mimo małej powierzchni mają
prawie taką samą aktywność w niskich temperaturach jak Pd/Al2O3.
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Aktywność katalizatorów spalania metanu powiązana jest z naturą nośnika
również przez oddziaływanie metal - nośnik oraz dyspersję metalu aktywnego na
powierzchni nośnika.
Jak pokazano na Rys. 3-21 oraz Rys. 3-22 za pomocą impulsów izotopu tlenu 18O2 oraz temperaturowo-programowanej desorpcji tlenu w mieszaninie
10% 16O2/He, wykonanej dla katalizatorów wyredukowanych, autorka rozprawy
wykazała, iż tlen sieciowy nośnika glinowego ulega wymianie, tym łatwiej im faza
aktywna posiada mniejsze krystality. Katalizatory o większej zdolności wymiany
tlenu z nośnika wykazują wyższą aktywność w reakcji katalitycznego utleniania
metanu [219].

Rys. 3-21 Wymiana izotopowa na
powierzchni katalizatorów podczas
dozowania impulsów 18O2
(●- masa 34, ○- masa 36) [219].

Rys. 3-22 Wymiana izotopu
tlenu w mieszaninie 10%
16
O2/He [219].

3.5.3. Prekursory katalizatorów palladowych
Na aktywność katalizatorów palladowych mogą również wpływać prekursory,
tj. rodzaj soli palladu użytej do przygotowania katalizatora (Rys. 3-23). Ważne
jest, w postaci jakich związków pallad jest nanoszony na nośnik. Użycie związków
zawierających siarkę lub chlor znacznie obniża aktywność otrzymanego katalizatora. Związane jest to z tym, że związki siarki i chloru pozostałe po kalcynacji
w śladowych ilościach zatruwają otrzymany katalizator.

72

3. Katalityczne i płomieniowe utlenianie metanu

Rys. 3-23. Aktywność katalizatorów palladowych w reakcji katalitycznego utleniania
metanu uzyskanych z różnych prekursorów [179].

3.5.4. Procesy dezaktywacji katalizatorów palladowych
Wysoka dyspersja fazy aktywnej zapewniająca dobrą aktywność, uzyskiwana
na nośnikach o dużej powierzchni, szczególnie w wysokich temperaturach, może
być nietrwała w warunkach reakcji, gdyż faza aktywna może ulegać spiekaniu.
Długotrwała praca katalizatora powoduje z czasem obniżenie aktywności,
prowadząc nawet do całkowitej jego dezaktywacji. Dezaktywacja katalizatora
może mieć wiele przyczyn, zarówno o charakterze chemicznym jak i ﬁzycznym,
jednakże zawsze prowadzi do zmniejszenia aktywności katalizatora, jak i skuteczności jego funkcjonowania z upływem czasu.
Do procesów dezaktywacji zaliczamy głównie spiekanie nośnika i fazy aktywnej, zawęglanie, szoki termiczne i zatrucia (Rys. 3-24) [221, 223].
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Rys. 3-24. Podstawowe typy dezaktywacji katalizatorów (– centrum aktywne, – centrum
zatrute) [220] A – selektywne zatrucie centrów aktywnych, B – pokrycie powierzchni
katalizatora depozytami węglowymi, C – spiekanie komponentów katalizatora, D –
spiekanie porów katalizatora.

Spiekanie
Spiekanie jest procesem związanym z przemianami zachodzącymi w katalizatorze pod wpływem wysokich temperatur, prowadzącymi do łączenia się
mniejszych krystalitów w większe. Proces ten może powodować zmniejszanie powierzchni właściwej, a z nią liczby centrów aktywnych i wzrost krystalitów. Zjawisko spiekania dotyczy tak nośnika jak i fazy aktywnej. W niektórych przypadkach
te dwa zjawiska są ze sobą powiązane.
Zjawisku spiekania sprzyjają bardzo wysokie temperatury oraz wysokie przepływy strumieni gazów. Procesowi temu ulegają zarówno metale jak i tlenki metali szlachetnych naniesione na nośnik. Podczas spiekania zmienia się rozmiar
porów i ich kształt [221].
W literaturze istnieją dwa różne modele opisujące spiekanie metalicznych katalizatorów nośnikowych, mianowicie: model atomowy i model migracji krystalitów pokazany na Rys. 3-25.
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Rys. 3-25. Mechanizm spiekania cząstek metalu na nośniku wg Ostwalda: a) migracja
atomów metalu po powierzchni nośnika, b) transport w fazie gazowej, x – nie zajęte
miejsce na powierzchni nośnika [222].

W pierwszym przypadku spiekanie zachodzi przez ubytek atomów metalu
z sieci krystalitu i ich migracji po powierzchni. Zderzenia przemieszczających się
atomów z innymi krystalitami metalu kończą się formowaniem większych cząstek. Liczba większych krystalitów wzrasta kosztem małych.
Spiekanie metalu zależy od wielu czynników: natury metalu i użytego nośnika, od temperatury i atmosfery reakcji, jak również od kształtu i wielkości krystalitów metalu, porowatości nośnika, wielkości porów i obecności zanieczyszczeń.

Zawęglanie
Proces zawęglania katalizatorów może wystąpić podczas reakcji katalitycznych, w których występują takie reagenty jak: CO, CO2, węglowodory lub inne
związki organiczne. Wydzielające się osady węglowe mogą mieć różną postać:
sadzy, mikro-włókienek węglowych, smolistej otoczki pokrywającej aktywne
fragmenty katalizatora powstałej z bardzo wysoko odwodnionego polimeru, tworzącego się podczas rozpadu węglowodorów. Mikro-włókienka nie dezaktywują
początkowo katalizatora, ale niszczą mechanicznie katalizator unosząc na swoim
końcu fazę aktywną, w konsekwencji doprowadzają do usunięcia z fazy katalitycznej z powierzchni nośnika. Depozyty węglowe typu sadzy pokrywają zwykle
fazę aktywną, wyłączając ją z udziału w reakcji dezaktywują katalizator. Tego typu
dezaktywacja jest odwracalna i aktywność może być przywrócona poprzez proces
utlenienia depozytu węglowego.
Zjawisko to ma duże znaczenie w procesach przemysłowych realizowanych
w wielkiej skali, takich jak reforming parowy węglowodorów przy otrzymywaniu
gazów syntezowych, kraking katalityczny czy reforming benzyn. Wydzielanie de-
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pozytów węglowych na katalizatorze zależy od temperatury i warunków procesu
oraz rodzaju katalizatora i składu fazy gazowej [223].

Szoki termiczne
Kolejną przyczyną dezaktywacji katalizatora mogą być szoki termiczne, na które narażony jest katalizator np. w turbinie gazowej. Podczas zapoczątkowywania reakcji spalania następuje bardzo szybki wzrost
temperatury sięgający kilkuset stopni na sekundę, co powoduje nierównomierne ogrzewanie i tworzy się gradient temperatur wewnątrz katalizatora.
W przypadku katalizatorów na monolitach, gdy warstwa pośrednia i aktywna
mają różne współczynniki rozszerzalności, może dojść do pękania na skutek szoków termicznych. Brak odporności na szoki termiczne kończy się kruszeniem
katalizatora i wynoszeniem z gazami reakcyjnymi. Ze względu na wysoką odporność na szoki termiczne jako materiał na nośnik monolityczny, stosuje się najczęściej kordieryt.

Zatruwanie katalizatorów
Przyczyną zatruwania katalizatorów jest blokowanie katalitycznie aktywnych
miejsc na powierzchni przez atomy lub cząsteczki albo zmienianie właściwości
miejsca aktywnego przez zmianę struktury elektronowej. Zwykle substancje dezaktywujące mogą być obecne w substratach jako zanieczyszczenia lub mogą się
tworzyć w czasie reakcji w wyniku przemiany produktów pośrednich lub końcowych [218]. Zatrucie katalizatora może mieć charakter odwracalny lub trwały,
w zależności od natury inhibitora.
Katalizatory metaliczne są szczególnie wrażliwe na zatrucia, ponieważ wchodzą w reakcje z pierwiastkami dysponującymi wolnymi parami elektronowymi,
takimi jak siarka albo azot. Reagenty cechują się mniejszym współczynnikiem
adsorpcji w stosunku do trucizn, dlatego trucizny ograniczają reagentom dostęp
do miejsc aktywnych katalizatora [224]. Trucizna może działać w sposób geometryczny blokując miejsce aktywne, albo zmieniając właściwości miejsca aktywnego przez zmianę jego efektu elektronowego. W niektórych przypadkach substancja zatruwająca może reagować bezpośrednio z miejscem aktywnym, co prowadzi
do powstania nowych związków, które silnie wpływają na aktywność katalityczną. Dla metali grup VIIIB i IB, typowymi truciznami są cząsteczki zawierające
pierwiastki grupy V–A (N, P, As, Sb) i VI (O, S, Se, Te) [225].
Szybkość zatruwania katalizatora może ulegać zmianie z powodu różnych
niezależnych zjawisk. Można wyodrębnić przypadek, kiedy dezaktywacja jest
spowodowana przez adsorpcję trucizny. Obniżenie szybkości reakcji jest wówczas funkcją ilości trucizny adsorbowanej na katalizatorze i jest to niezależne od
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czasu ekspozycji. W innym przypadku, gdy dezaktywacja nasila się wraz z czasem
ekspozycji, i nie zależy od składu mieszaniny reakcyjnej, może być spowodowana
przez spiekanie. Należy wspomnieć, że w układach, gdzie stosuje się długie złoża
katalizatora, reakcja zachodzi w pierwszej streﬁe reaktora. Z powodu dezaktywacji ta strefa zatrucia może przesuwać się wzdłuż złoża katalizatora, aż dotrze do
drugiego końca reaktora, jak pokazano na Rys. 3-26.

Rys. 3-26. Zależność dezaktywacji od strefy reakcyjnej w katalizatorze, pola czarne –
strefa reakcyjna, szare – strefa dezaktywacji, białe – strefa niezmieniona [225].

Dezaktywację katalizatorów palladowych powodują najczęściej małe ilości związków siarki, CO2, H2O obecne w gazach, jak również obecność jonów
chlorkowych, których źródłem mogą być prekursory użyte na etapie preparatyki.
Obecność tych związków obniża aktywność katalizatorów w reakcji spalania metanu.

3.5.5. Wpływ pary wodnej na katalityczne utlenianie metanu
Hamujący wpływ pary wodnej w pracy [226] opisano rozpatrując zjawisko
na modelu reakcji zakładających, iż etapem limitującym szybkość jest adsorpcja.
metanu na powierzchni PdO. Wówczas cząsteczki metanu adsorbują się dysocjacyjnie i nieodwracalnie na miejscach aktywnych i następnie są szybko zużywane.
Prowadzi to do zerowego pokrycia powierzchni PdO przez CH4. Następnie zredukowany metaliczny pallad ponownie utleniany jest przez tlen z fazy gazowej.
Hamujący wpływ wody wynika w tym przypadku z jej adsorpcji na powierzchni
PdO. Między adsorpcją wody i jej desorpcją z powierzchni PdO ustala się stan
równowagi.

77

Beata Stasińska Katalityczne utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

Zdaniem autorów niniejszej pracy dwutlenek węgla tworzący się w wyniku
utlenienia metanu szybko desorbuje, co nie prowadzi do pokrycia fazy palladowej
przez CO2.
Natomiast Kikuchi wykazał w pracy [225], że dezaktywacja pod wpływem
pary wodnej katalizatorów w reakcji niskotemperaturowego utleniania metanu,
zależy od zastosowanego nośnika. Jego zdaniem spośród badanych obiektów:
Pd/Al2O3, Pd/SnO2, Pd/Al2O3-36NiO, katalizator Pd/Al2O3 ulegał w największym
stopniu dezaktywacji parą wodną, a Pd/Al2O3-36NiO był najmniej wrażliwy. Wyniki badań tych katalizatorów przedstawione są na rysunkach Rys. 3-27 i 3-28,
a temperaturę, w której konwersja metanu dla tych układów osiąga 30%, obrazuje
Tab. 3-6.
Tab. 3-6. Wpływ ilości dodatku wody na temperaturę początkową, w której obserwowane
jest 30% konwersji metanu (T30* ) [226].
Stężenie pary wodnej (%)

Aktywność katalityczna (T30, °C)
Pd/SnO2

Pd/Al2O3

0
290
345
1
315
400
5
335
430
10
360
460
20
365
510
* Temperatura w której konwersja metanu osiąga 30%

Pd/Al2O3-36NiO
372
372
420
425
445

Rys. 3-27. Wpływ różnej ilości pary wodnej (vol.%) na reakcje katalitycznego utleniania
metanu na katalizatorze Pd/Al2O3. Warunki reakcji: 1 vol.% CH4, 20 vol.% O2, 0-20 vol%
H2O, reszta N2; szybkość objętościowa 48,000h-1 [226].
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Rys. 3-28. Zależność temperatury początku utleniania T30 od ilości dodanej do reakcji pary
wodnej dla katalizatorów Pd/SnO2, Pd/Al2O3 i Pd/Al2O3-36NiO. T30 oznacza temperaturę,
w której 30% metanu uległo konwersji. Warunki reakcji: 1 vol.% CH4, 20 vol.% O2, 0-20
vol% H2O, reszta N2; szybkość objętościowa 48,000h-1 [226].

Aktywność katalizatora Pd/Al2O3 szybko maleje ze wzrostem stężenia pary
wodnej, podczas gdy aktywność Pd/SnO2 i Pd/Al2O3-36NiO w tych samych warunkach maleje w mniejszym stopniu. Najbardziej odporne na zatrucie parą wodną są katalizatory z nośnikiem SnO2, a najmniej z Al2O3 [226].
W badaniach własnych [71, 227] autorka rozprawy wykazała, że efekt wpływu
pary wodnej zależny jest również od rozproszenia fazy aktywnej na powierzchni
nośnika. Dla małych krystalitów i układów z dużą dyspersją fazy aktywnej, obserwowane jest obniżenie aktywności wprost proporcjonalne do stężenia pary wodnej obecnej w mieszaninie reakcyjnej (Rys. 3-29).
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Rys. 3-29. Wpływ pary wodnej na aktywność katalizatorów Pd/Al2O3 o wielkości
krystalitów 4,6 nm [226].

W przypadku katalizatorów z mniejszą dyspersją fazy aktywnej i większymi
krystalitami, wpływ pary wodnej znacznie silniej blokuje reakcję, co pokazano na
Rys. 3-30. Dla katalizatorów o wielkości krystalitów 4,6 nm obniżenie aktywności
pod wpływem pary wodnej prowadzi do wyższych temperatur niezbędnych do
całkowitego utlenienia metanu zawartego w mieszaninie reakcyjnej. Dla większych krystalitów 6,6 i 13,0 nm obecność 20% pary wodnej w mieszaninie reakcyjnej blokuje reakcję i nie jest możliwe uzyskanie 100% konwersji metanu w temperaturach nawet do 900oC [227].
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A)Pd – 4.6 nm

B) Pd – 6.6 nm

C) Pd – 13.0 nm
Rys. 3-30. Aktywność katalizatorów Pd/Al2O3 o różnej wielkości krystalitów 4,6 (A), 6,6
(B) oraz 13,0 nm (C) w mieszaninie reakcyjnej z dodatkowo wprowadzana ilością pary
wodnej stanowiącej 20% obj. (krzywa ciągła) i bez (krzywa przerywana) [227].
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3.5.6. Wpływ dwutlenku węgla na katalityczne utlenianie metanu na katalizatorze Pd/Al2O3
Wpływ dwutlenku węgla w porównaniu z parą wodną na katalityczne utlenianie metanu na katalizatorze Pd/Al2O3, można znaleźć w pracach Burcha, Urbano
i Loadera z 1995 r. [227]. Wykazano w nich, że inhibitujący wpływ pary wodnej
(dla zawartości 2,7% obj.) jest znacznie większy niż wpływ dwutlenku węgla (przy
zawartości 20% obj.). Zależność tą przedstawia Rys. 3-31.

Rys. 3-31. Wpływ dwutlenku węgla i pary wodnej na konwersję metanu na katalizatorze
Pd(4%)/Al2O3. Warunki reakcji: (a) (o) bez dwutlenku węgla, (¡) z dwutlenkiem węgla, (b)
(o) bez pary wodnej, (¡) 2,7% pary wodnej [228].
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Rys. 3-32. Wpływ dwutlenku węgla na aktywność katalizatorów palladowych o różnej
wielkości krystalitów [230]

Obecność dwutlenku węgla – Rys. 3-32 [228, 230], niezależnie od jego stężenia w mieszaninie reakcyjnej, powoduje niewielkie zmiany temperatury początku
utleniania metanu na wszystkich badanych przez autorkę monograﬁi katalizatorach, natomiast zauważalne są istotne różnice temperatur całkowitego utlenienia
metanu w przypadku katalizatorów z mniejszymi krystalitami palladu (Pd-4.6,
Pd-6.6). Wpływ dwutlenku węgla na aktywność katalizatorów z mniejszymi krystalitami palladu (4.6, 6.6) zależy od zawartości dwutlenku węgla w mieszaninie
reakcyjnej. Ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla w mieszaninie reakcyjnej aktywność katalizatorów maleje coraz bardziej. Nawet, gdy dwutlenek węgla stanowi 60% obj. gazów podawanych do reakcji całkowite utlenienie metanu na katali-

83

Beata Stasińska Katalityczne utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

zatorach z małymi krystalitami palladu, zachodzi w niższych temperaturach niż
na katalizatorach z dużymi krystalitami.

Rys. 3-33. Wpływ ilości dwutlenku węgla na aktywność katalizatorów palladowych
o wielkości krystalitów 4,6 nm [229].

Wszystkie badane katalizatory nawet przy zawartości 60% dwutlenku węgla
wprowadzonego z metanem poddawanym utlenianiu pozwalają przeprowadzić
proces w temperaturach poniżej 800oC.
Eksperymenty z dodawaniem 2,7% pary wodnej i 20% obj. dwutlenku węgla
lub obydwu gazów na raz do mieszaniny 1% metanu w powietrzu podawanej na
powierzchnię katalizatora Pd(4%)/Al2O3 w stałej temperaturze pokazuje Rys.
3-34.
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Rys. 3-34. Łączny wpływ dwutlenku węgla i pary wodnej na proces utleniania metanu na
katalizatorze Pd(4%)/Al2O3 w temp. 300oC [228].

Niewielka zawartość pary wodnej ~2,7% w gazach reakcyjnych w temperaturze 300oC wywołuje 25% obniżenie konwersji metanu, podczas gdy zawartość
20% CO2 obniża konwersję metanu jedynie o 5%. Zdaniem autorów pracy [228]
wpływ dwutlenku węgla zależy od temperatury prowadzenia procesu, co pokazuje Rys. 3-35. Ze wzrostem temperatury maleje inhibitujący wpływ dwutlenku
węgla na aktywność katalizatorów w reakcji utleniania metanu.

Rys. 3-35. Wpływ dwutlenku węgla na aktywność katalizatora Pd(4%)/Al2O3 w procesie
utleniania metanu w różnych temperaturach: (♦) 275oC, (▼) 300oC, (∆) 325oC, (*) 350oC,
(■) 375oC, (0) 400oC [228].

W badaniach tych stwierdzono, iż obecność dwutlenku węgla obniża aktywność katalizatorów palladowych znacząco w warunkach niskiej konwersji metanu, w niskich temperaturach prowadzenia procesu i w warunkach nieobecności
pary wodnej. Obecność pary wodnej w mieszaninie reakcyjnej znosi inhibitujący
wpływ dwutlenku węgla. Zdaniem autorów pracy mniejszy wpływ dwutlenku węgla w wyższych temperaturach wynika z wyższych konwersji metanu. Para wodna powstająca w reakcji zajmuje centra aktywne katalizatora usuwając dwutlenek
węgla z powierzchni i w ten sposób ogranicza jego inhibitujący wpływ [228].
Prezentowane w ostatnich latach wyniki badań dotyczących wpływu dwutlenku węgla na proces niskotemperaturowego utleniania metanu są niejednoznaczne, a nawet bywają sprzeczne. Pojawia się pytanie: dlaczego? Wyjaśnieniem
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tych różnorodnych wniosków może być duża złożoność samego zjawiska. Istnieją badania pokazujące, że wpływ dwutlenku węgla na przebieg reakcji utleniania
metanu zależy w dużym stopniu od natury katalizatora, a w jeszcze większym od
natury nośnika.
W pracy [230] Carrazán wskazuje, że na aktywność katalizatora palladowego
wpływa nie tylko nośnik, ale także sposób preparatyki.
W publikacji [231] potwierdzono, że wpływ dwutlenku węgla w procesie katalitycznego utleniania metanu zależy w dużym stopniu od nośnika. Demoulin
wykazał, że dodatek dwutlenku węgla do mieszaniny podawanej do reakcji podwyższa aktywności katalizatorów Pd/CexZr1-xO2. Rys. 3-36 pokazuje, że stopień
konwersji metanu był wyższy w obecności 3% CO2 w każdej z badanych temperatur, z jednym wyjątkiem – w temperaturze 773K dla układu Pd/Ce0,91Zr0,09O2,
gdzie stopień konwersji metanu pozostał niezmieniony.

Rys. 3-36. Stopień konwersji metanu dla katalizatorów Pd/CexZr1-xO2 [232].

Jego zdaniem obecność dwutlenku węgla pozwala rozpocząć reakcję katalitycznego utleniania metanu w niższych temperaturach niż jest to obserwowane
przy braku dwutlenku węgla. Gdy do wyjaśnienia zjawiska wpływu dwutlenku
węgla na aktywność katalityczną użyto XPS wykazano, że na powierzchni katalizatorów o nośniku cerowo-cyrkonowym występują dwa rodzaje tlenu, o niższej
i wyższej energii wiązań, a w obecności dwutlenku węgla następuje wzbogacenie związku cerowo-cyrkonowego w tlen o niskiej energii wiązań. Autorzy pracy
[232] sugerują, że ten rodzaj tlenu może pochodzić z dysocjacji cząsteczki dwutlenku węgla na powierzchni katalizatora, a powstały aktywny atom tlenu pomaga
utleniać cząsteczki metanu lub zwiększać stopień utlenienia fazy aktywnej.
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W pracy [232] Demoulin porównywał zmiany stopnia konwersji metanu na
katalizatorach Pd(2wt.%)/CexZr1-xO2, Pd/Ce0,21Zr0,79O2, Pd/Ce0,5Zr0,5O2, Pd/CeZr0,18O2) i Pd(2wt.%)/γ-Al2O3 (Tab. 3-7). Wykazano, że dodatek 3%CO2 w mie0,82
szaninie reakcyjnej obniża aktywność katalizatora Pd/γ-Al2O3, w przeciwieństwie
do katalizatorów Pd/CexZr1-xO2. Tym razem zjawisko to wyjaśniono tworzeniem
się w obecności dwutlenku węgla węglanów na Pd/γ-Al2O3, co nie ma miejsca na
katalizatorach Pd/CexZr1-xO2.
Tab. 3-7. Wartości T10, T30, T50 dla opisanych katalizatorów gdy w mieszaninie reakcyjnej
nie było dwutlenku węgla (-) i gdy jego zawartość wynosiła 3% (+). Warunki reakcji: CH4/
O2/He = 1/10/89 vol. i CH4/O2/CO2/He = 1/10/3/86 [232].
Pd/Ce0,21Zr0,79O2

T10(K)
T30(K)
T50(K)

Pd/Ce0,50Zr0,50O2

Pd/Ce0,82Zr0,18O2

Pd/γ-Al2O3

–+

–+

–+

–+

588 583
643 633
678 668

613 603
678 668
718 708

773 783
––
––

618 648
658 683
683 703

Demoulin [232] badał także wpływ dwutlenku węgla na przebieg reakcji utleniania metanu na katalizatorach Pd(2wt.%)/γ-Al2O3, CeO2 i ich mieszaninie mechanicznej. Na wszystkich układach zauważył mniejszą aktywność w mieszaninie
reakcyjnej zawierającej 3% dwutlenku węgla niż w mieszaninie bez jego obecności.
Uzyskane zależności są przedstawione na Rys. 3-37. Fakt, że dwutlenek węgla nie
obniża aktywności mechanicznej mieszaniny (50/50 wt.) Pd/Al2O3, i CeO2 sugeruje słuszność hipotezy, że atomy ceru są odpowiedzialne za aktywację dwutlenku węgla. Istnieje przypuszczenie, że O* tworzy się na CeO2 z dwutlenku węgla
i migruje po powierzchni Pd/γ-Al2O3 powodując wzrost aktywności katalizatora.
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Rys. 3-37. Konwersja metanu jako funkcja temperatury na różnych katalizatorach
z (wypełnione symbole) i bez (otwarte symbole) obecności 3% CO2 w strumieniu gazu
(CH4 1vol.%, O2 10vol.%, równoważony He ). Badane katalizatory Pd (2wt.%)/γ-Al2O3 Δ),
CeO2 (●) i mechaniczna mieszanina (50/50wt.) Pd (2wt.%)/γ-Al2O3 i CeO2 (□) [232].

W publikacji [232] potwierdzono, że wpływ dwutlenku węgla w procesie katalitycznego utleniania metanu zależy w dużym stopniu od nośnika. Jak widać z
Tab. 3-8. dwutlenek węgla hamuje w niewielkim stopniu aktywność wszystkich
badanych katalizatorów za wyjątkiem katalizatora PdO/Ce0.37Zr0.63O2.
Tab. 3-8. Temperatura potrzebna do osiągnięcia 50% konwersji metanu (T50) dla różnych
systemów katalitycznych z (+) i bez (-) dodatku dwutlenku węgla do reaktorów typu HTE
(high throughput experimentation) i MR (micro-reaktor) [93].

T50 (K)
Katalizatory
PdO/TiO2
PdO/TiO2
PdO/SnO2
PdO/SnO2
PdO/Al2O3
PdO/Al2O3
PdO/Ce0.37Zr0.63O2
PdO/Ce0.37Zr0.63O2

CO2
–
+
–
+
–
+
–
+

HTE MR
668 638
673 643
678 663
683 673
758 683
773 703
** 818
753 808

**: wartość T50 była niemożliwa do osiągnięcia w badanych warunkach

Aktywujący wpływ dwutlenku węgla na katalizator cerowo-cyrkonowy przypisano aktywnej formie tlenu pochodzącego z dysocjacji dwutlenku węgla. Spadek aktywności katalizatora Pd/Al2O3 w obecności dwutlenku węgla wyjaśniono,
adsorpcją węglanów w temperaturze około 573K, co zaobserwowano podczas
badań przebiegu reakcji za pomocą metody in situ DRIFTS.
Demoulin potwierdza tworzenie się węglanów i związków węglowych na powierzchni nośnika glinowego, ale wskazał on także, że nie wyjaśnia to hamującego wpływu dwutlenku węgla na katalizator Pd/Al2O3, ponieważ związki te zanikają w temperaturach około 300oC, czyli wtedy gdy dwutlenek węgla powstaje jako
produkt w reakcji katalitycznego utleniania metanu [233].
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4. KINETYKA I MECHANIZM REAKCJI
KATALITYCZNEGO UTLENIANIA METANU NA
POWIERZCHNI KATALIZATORA PALLADOWEGO

4.1. Opis kinetyki reakcji katalitycznych
Określenie kinetyki przemiany chemicznej polega na ustaleniu szybkości reakcji chemicznych w zależności od takich parametrów jak stężenia reagentów,
temperatura, ciśnienie, obecność konkretnego katalizatora. Z szybkością procesu, wielkości te powiązane są równaniem ogólnym dla reakcji elementarnej:
aA + bB → cC + dD

(4-1)

i przyjmuje postać:
r = f (k, pA, pB, pC, pD )

(4-2)

gdzie:
r – szybkość reakcji,
k – stała szybkości reakcji, w której zawarte są także temperatura
i energia aktywacji reakcji, zależna od katalizatora,
pA, pB, pC, pD – ciśnienia cząstkowe poszczególnych reagentów.
Kinetyka chemiczna deﬁniuje dwa ważne parametry [234] jak:
• cząsteczkowość reakcji, rozumiana jako ilość cząsteczek biorących udział
w elementarnym etapie limitującym szybkość reakcji, która przyjmuje dodatnie, niewielkie wartości całkowite;
• rząd reakcji w stosunku do poszczególnych reagentów, który jest algebraiczną sumą wykładników, przyjmując wartości dodatnie, ujemne, ułamkowe lub równe zero [235].
Reakcje na powierzchni katalizatorów znacznie różnią się od procesów zachodzących w fazie gazowej. Reakcje heterogeniczne zachodzą na powierzchni granicznej. Adsorpcja chociaż jednego z substratów na powierzchni fazy aktywnej,
poprzedza pojedynczy etap reakcji katalitycznej lub ich serię. Tak więc reakcja
przebiega na powierzchniowej, cienkiej warstwie katalizatora, o objętości rzędu
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10-6 objętości złoża. Stężenia reagentów w tej niewielkiej warstwie trudno poddać
bezpośrednim obserwacjom, stąd stosuje się specjalne metody. Powierzchniowe
stężenia substratów i produktów tylko pośrednio zależą od ich ciśnień cząstkowych w fazie gazowej, co utrudnia badanie kinetyki, dlatego też w literaturze znanych jest wiele propozycji opisu bazujących na wielu różnych założeniach.
Uwzględniając adsorpcję składników jako warunek przebiegu reakcji katalitycznej oraz proporcjonalność stopnii pokrycia powierzchni aktywnej (ѲA ѲB)
do ciśnień cząstkowych substratów (pA i pB ) szybkość reakcji r, można opisać równaniem [235, 236]:
r = k • pnA •pmB

(4-3)

gdzie:
pA i pB – ciśnienia cząstkowe substratów A i B.
Zgodnie z powszechnie znanym równaniem Arrheniusa stałą szybkości reakcji zależną od temperatury opisuje równanie:
(4-4)
k = A • e – Ea / RT
gdzie:
A – tzw. czynnik przedwykładniczy,
Ea – energia aktywacji (J/mol),
R – uniwersalna stała gazowa (J • mol-1• K-1),
T – temperatura (K).
Doświadczalnie wyznaczona w równaniu powyżej energia aktywacji to energia aktywacji pozornej, ponieważ na jej wielkość wpływają ciepła adsorpcji substratów i desorpcji produktów, zgodnie z równaniem Temkina:
EA = Et + Σ niΔHi

(4-5)

gdzie:
EA, Et to pozorna i rzeczywista energia aktywacji,
ΔHi – ciepło adsorpcji substratu lub desorpcji produktu,
ni – rząd reakcji A → B względem odpowiedniego reagenta.
Poziomy energetyczne dla reakcji katalitycznej z łatwą desorpcją produktów
przedstawia Rys. 4-1. W tym przypadku dla osiągnięcia stanu kompleksu aktywnego,
znajdujący się na powierzchni substrat musi pokonać barierę energetyczną, która jest
większa od zmierzonej energii aktywacji Ea. Ta różnica wynika z entalpi adsorpcji.
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Rys. 4-1. Rzeczywista i pozorna energią aktywacji oraz entalpia adsorpcji substratu
w reakcji, gdy desorpcja produktu jest łatwa [235, 264].

Istnieje również przypadek, w którym desorpcja produktu jest trudna. Bariera
potencjału jest wówczas mniejsza, a więc obserwowana energia aktywacji jest
większa od rzeczywistej o różnicę pomiędzy entalpią jego desorpcji, a entalpią
adsorpcji substratu Rys. 4-2.

Rys. 4-2. Rzeczywista i pozorna energia aktywacji oraz entalpia adsorpcji w przypadku,
gdy desorpcja produktu jest trudna. [235, 264].

Stosując izotermę adsorpcji Langmuira do opisu stopnia pokrycia powierzchni możemy otrzymać inne postacie równania kinetycznego. W kinetyce reakcji
opisywanej izotermą adsorpcji Langmuira zakłada się stałą liczbę miejsc aktywnych, energetyczną jednorodność powierzchni, brak oddziaływań pomiędzy molekułami adsorbatu, jednowarstwową adsorpcję, o wiele większą szybkość ustalania się równowagi adsorpcji niż szybkości reakcji powierzchniowej [236, 237].
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Dla chemisorpcji substratu A:
A(g) + * ↔ A*

(4-6)

równanie opisujące stopień pokrycia powierzchni ma postać:
bApA
ѲA =
(4-7)
1 + bApA
przy czym bA to współczynnik adsorpcji substancji A.
Wykładniki potęg iloczynu współczynnika adsorpcji i ciśnienia cząstkowego
bA pA w przypadku chemisorpcji dysocjacyjnej zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie do powierzchniowych ilości chemicznych indywiduów, na które dysocjuje molekuła A [237, 235, 264]:
A2(g) + 2* ↔ 2A*

(4-8)

( bApA)1/ 2
ѲA =

(4-9)
(1 + bApA)1/2

Uwzględniając, iż warunkiem zajścia reakcji jest adsorpcja składników i szybkość r jest proporcjonalna do pokrycia powierzchni substratami można wstawiając do równania wyrażenia (4-9) i (4-7) oraz zakładając chemisorpcję jednego lub
więcej substratów otrzymać równania, opisujące kinetykę heterogenicznej reakcji
katalitycznej, według najczęściej stosowanych mechanizmów reakcji: Langmuira-Hinshelwooda lub Rideala-Eleya.

4.2. Mechanizmy reakcji katalitycznych
W literaturze dla reakcji na katalizatorach, gdzie fazą aktywną są metale przyjmuje się dwa mechanizmy przebiegu reakcji Langmuira-Hinshelwooda i Rideala-Eleya, natomiast dla fazy katalitycznej tlenkowej mechanizm – redox Marsa van
Krevelena. Poniżej opisano szczegółowo mechanizmy katalizy na metalach, zaś
mechanizm redoks na przykładzie katalizatorów palladowych przedstawiono
w podrozdziale 4.3.1.

4.2.1. Mechanizm Langmuira-Hinshelwooda
Mechanizm Langmuira-Hinshelwooda zakłada, że oba rodzaje reagujących
ze sobą molekuł A i B chemisorbują się na położonych blisko siebie centrach aktywnych katalizatora. Dyfuzja powierzchniowa doprowadza obie molekuły do
zderzenia, co prowadzi do wytworzenia kompleksu aktywnego [235, 238].
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Rys. 4-3. Schemat przebiegu mechanizmu reakcji Langmuira-Hinshelwooda [235].

Postać równań opisujących stopnie pokrycia powierzchni substratami zmieniają się w obecności adsorbujących się dwu molekuł A i B zależnie
od sposobu chemisorpcji, co obrazują następujące równania [235, 238]:
bApA
ѲA =

bBpB
(4-10)

1 + bApA+ bBpB

ѲB=

(4-11)
1 + bApA+ bBpB

Szybkość w tym przypadku wyraża następująca zależność:
bApA · bBpB
r=k
(4 – 12)
(1 + bApA+ bBpB )2
Jeżeli ciśnienia cząstkowe substratów oraz stopnie pokrycia powierzchni są
bardzo niskie czyli bApA « 1 i bBpB « 1, wówczas zamiast równania (4-12) można
zastosować uproszczoną postać:
r = k · bApA bBpB
(4 – 13)

4.2.2. Mechanizm Rideala-Eleya
Mechanizm Rideala-Eleya zakłada, że do przebiegu reakcji wystarcza, że molekuła znajdująca się w fazie gazowej np. B, zderza się z zachemisorbowaną molekułą drugiego rodzaju, np. A [235, 238, 246, 264].

Rys. 4-4. Schemat przebiegu mechanizmu reakcji Rideala-Eleya [235].
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Przebieg reakcji (Rys. 4-4) nie jest jedynym możliwym. Jeśli podczas zderzenia
powstanie kompleks aktywny, to jego rozpad prowadzi do utworzenia produktu
[238]. Szybkość reakcji będzie wówczas proporcjonalna do stopnia pokrycia powierzchni katalizatora molekułą A i do ciśnienia cząstkowego molekuły B [237]:
bApA
r = k · pB · ѲA = k · pB

(4-14)
1 + bApA

Zależność szybkości reakcji biegnącej według mechanizmu Rideala-Eleya
od ciśnienia cząstkowego substratu A, przy niezmiennym ciśnieniu substratu B,
ma kształt klasycznej izotermy Langmuira i asymptotycznie zbliża się do pewnej
maksymalnej wartości. Charakterystyczne maksimum na takich krzywych, o którego położeniu i amplitudzie decydują parametry równania (4-14), cechuje reakcje zachodzące według mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda (Rys. 4-5) [223].

Rys. 4-5. Zależność szybkości reakcji elementarnej od ciśnienia cząstkowego jednego
z reagentów. (Wykres sporządzony na podstawie równań (4.13) i (4.14) dla mechanizmów
reakcji Langmuira-Hinshelwooda oraz Rideala-Eleya) [223].

4.2.3. Efekt kompensacyjny i pojęcie kryterium Exnera
Istnieje powszechna zgoda, że nie występuje zadawalające wytłumaczenie
efektu kompensacyjnego, choć efekt ten obserwowany był w wielu różnych badaniach układów reagenty – katalizator. Nie jest on w pełni zrozumiały, nie mniej
jednak został z sukcesem zastosowany do określenia kilku mechanizmów reakcji
z danych doświadczalnych.
Dla reakcji heterogenicznych zachodzących na powierzchni katalizatora
szybkość reakcji należy odnosić do jednostki powierzchni aktywnej, a nie do objętości reaktora.
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W zależności od mechanizmu reakcji, rzędowości i zdolności sorpcyjnej reagujących składników ich stężenia wpływają różnie na szybkość reakcji. Dlatego
miarą aktywności powinna być stała szybkości reakcji odniesiona do jednostki
powierzchni. Możliwe jest stosowanie odniesienia stałej szybkości reakcji do
wielkości związanej z wielkością powierzchni, którą jest jednostka wagowa katalizatora, ponieważ często nie jest znana wielkość powierzchni aktywnej.
Określenie aktywności właściwej wymaga znajomości równania kinetycznego reakcji oraz wyliczenia stałej szybkości reakcji na podstawie danych pomiarowych.
Przy mało pewnym lub nieznanym równaniu kinetycznym porównuje się
szybkości reakcji ri na badanych katalizatorach, z zachowaniem stałych stężeń
substratów.
Wygodne jest także odnoszenie szybkości reakcji nie do powierzchni aktywnej, a do wielkości proporcjonalnej do niej, jaką jest masa lub objętość nasypowa
katalizatora:
r

r

A=

lub

A=

Gk

(4-15)
Vk

gdzie:
Gk to masa katalizatora
Vk – objętość nasypowa katalizatora.
Objętość nasypowa katalizatora to objętość, którą zajmuje w reaktorze jego
jednostka wagowa.
Celowym jest także odnoszenie szybkości reakcji do liczby centrów aktywnych. W związku z tym wprowadzono pojęcie liczby przekształceń reagujących
cząsteczek, przypadającą na jedno centrum aktywne w ciągu jednej sekundy
(TOF – turnover frequency).
liczba cząsteczek substratu
(4-16)

TOF =
liczba miejsc aktywnych · s

Efekt kompensacyjny określany również regułą Theta, to zjawisko, istnienia liniowej zależności między doświadczalnie wyznaczonymi energiami aktywacji Ea i współczynnikami przedwykładniczymi A w równaniu [235, 238]:
lnA = lna + Ea/n

(4-17)
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gdzie:
a i n są współczynnikami, zależnymi od rodzaju katalizatora i typu reakcji.
Efekt kompensacyjny można zaobserwować porównując szybkość danej reakcji dla serii katalizatorów podobnego typu lub serii preparatów jednego katalizatora zmodyﬁkowanego poprzez dodatek promotorów albo defektów sieciowych
fazy aktywnej o różnym stężeniu [239].Wyjaśnienie samej kompensacji opiera się
na tym, iż wpływającemu dodatnio na szybkość reakcji wzrostowi współczynnika
przedwykładniczego, towarzyszy działający przeciwnie, wzrost energii aktywacji.
Szybkość reakcji jest proporcjonalna do A i odwrotnie proporcjonalna do Ea. Wynika to z tego, że wielkość energii aktywacji Ea poprzedzonej znakiem „–” występuje w wykładniku potęgi e. Zależność (4-17) jest prawdziwa ponieważ zmiany
wielkości obydwu tych parametrów wzajemnie się znoszą (kompensują). Dane
eksperymentalne spełniające równanie (4-17) są pierwszym kryterium tłumaczącym regułę Theta. Wiele opisów tego zjawiska można znaleźć w literaturze, a jeden wybrany przykład przedstawia Rys. 4-6 [235, 239].

Rys. 4-6. Przykład efektu kompensacyjnego w reakcji hydrogenolizy etanu na różnych
metalach [239].

Liniowej zależności opisanej równaniem (4-17) może towarzyszyć przecinanie się prostych lnA = f(1/T) dla badanej serii katalizatorów w jednym punkcie.
Szybkości reakcji biegnących na różnych kontaktach w tym punkcie są identyczne. Terminem temperatury izokinetycznej określa się charakterystyczną
temperaturę Ti, w której dochodzi do zrównania szybkości reakcji [235, 239,
240].
Mianem kryterium Exnera określamy występowanie temperatury izokinetycznej oraz jej konkretnej wartości, która jest drugim, znacznie ostrzejszym parametrem pozwalającym stwierdzić istnienie efektu kompensacyjnego. Uważa
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się, iż na podstawie kryterium Exnera należy wyraźnie rozróżnić pojęcia efektu
kompensacyjnego, który oznacza występowanie tylko zależności (4-17), od efektu
izokinetycznego, spełniającego również kryterium Exnera [235].
Rys. 4-7 przedstawia dwie odmienne sytuacje. W pierwszej, ukazanej po lewej stronie występuje zarówno efekt kompensacyjny jak i izokinetyczny, kiedy
zauważyć można liniową zależność lnA od Ea (mały wykres), jak i przecinanie się
krzywych Arrheniusa w punkcie izokinetycznym.

Rys. 4-7. Kryterium Exnera. Po lewej efekt kompensacyjny, a po prawej brak efektu
kompensacyjnego [235].

Na Rys. 4-7 umieszczonym po prawej stronie, zjawisko izokinetyczne nie występuje. Jest możliwe wyznaczenie lnA = f(Ea) o większym od zera współczynniku nachylenia (linia przerywana na małym wykresie). Jednak w rzeczywistości
współczynnik przedwykładniczy nie zmienia się wraz z energią aktywacji (linia
ciągła na małym wykresie). Ograniczona dokładność pomiarów może prowadzić
do popełnienia błędu w interpretacji danych. Linie: przerywana i ciągła nie przekraczają granic wyznaczonych przez słupki błędów. Kryterium Exnera pozwala
wyliczyć temperaturę izokinetyczną Ti. Poprzez określenie wartości temperatury
Ti, której wartość jest bliska nieskończoności można jasno stwierdzić brak efektu
izokinetycznego. Efekt ten nie występuje także wtedy, gdy proste biegną równolegle do siebie. Wartość temperatury Ti zbliża się do zera bezwzględnego, parametr
1/Ti wynosi nieskończoność. Można również zaobserwować efekt „antykompensacyjny”, w którym współczynnik nachylenia prostej jest ujemny. Ti przyjmuje
wartości urojone, a punkt przecięcia krzywych Arrheniusa znajduje się po lewej
stronie osi odciętych [240].
Z uwagi na fakt, iż efekt Exnera nie jest w pełni zrozumiały i nie została zaprezentowana żadna teoria, która umożliwiałaby przewidywanie parametrów równań (4.6) i (4.22) dla nieprzebadanych układów, możliwe jest kilka interpretacji
tego efektu tj.:
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• Nierównomierność energetyczna powierzchni.
Zakłada się obecność n grup centrów aktywnych, na których może zajść reakcja. Na centrach tych admolekuły pozostają w różnych stanach energetycznych.
Dlatego całkowita wartość stałej k wyraża się zależnością:
k = A Σ niexp(-Ei/RT)

(4-18)

Zakładając, iż zależność między ni a Ei ma charakter ekspotencjalny reakcja musi zachodzić tylko i wyłącznie na centrach o najniższej energii aktywacji Ea. Wzrost Ea prowadzi do jednoczesnego obniżenia wartości
exp(-Ea/RT) oraz zwiększenia A, co jest równoważne kompensacji [240].
• Zależność rzeczywistej energii aktywacji od temperatury.
Jeśli zależność tego typu jest możliwa, to związek pomiędzy rzeczywistą Et
i mierzoną energią aktywacji Ea jest prawdziwy i następujący:
Ea = RTlnA + [(Et,T) – RTln(At,T)]

(4-19)

gdzie: (Et, T) oraz (At, T) stanowią rzeczywiste wartości energii aktywacji
i czynnika przedwykładniczego w temperaturze T. Jeśli człon zapisany w nawiasach zostanie przedstawiony jako –RTlnkT, to po przekształceniu uzyskuje się
równanie zbliżone do wyrażenia:
Ea
lnA =

+ lnkT

(4-20)

RT
gdzie: kT to stała szybkości procesu zależna od temperatury.
W literaturze brak jest doniesień opisujących ﬁzyczne podstawy zależności
rzeczywistej energii aktywacji od temperatury [240].
• Relacje między entalpią a entropią adsorpcji.
Podejście to zakłada, że człon ΔS/R, w którym występuje entropia adsorpcji
substratu ΔS wchodzi w skład czynnika przedwykłdniczego. Entropia adsorpcji
substratu związana jest z entalpią adsorpcji ΔH zależnością [235, 239]:
ΔH=ΔSi/R + υ

(4-21)

gdzie: υ jest stałą związaną z i, który jest zależny od desorpcji z układu.
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Poprzez proces adsorpcji substratu rzeczywista energia aktywacji Et zwiększa
się o wartość ciepła adsorpcji ΔH. Za efekt kompensacyjny odpowiada zatem istnienie zależności łączącej A i Ea:
Ea = Et – (ΔSi/R + υ) (4-22)
(ΔSi/R + υ) – jest czynnikiem proporcjonalnym do A.
Efekt kompensacyjny w takim znaczeniu ma charakter termodynamiczny
a nie kinetyczny. Bond badając hydrogenolizę n-butanu na katalizatorach rutenowych zauważył [241], iż zjawisko to można obserwować nie zmieniając ani badanej substancji, ani kontaktu, lecz tylko ciśnienia cząstkowe reagentów. Stopnie
pokrycia powierzchni katalizatorów przez reagenty zmieniają się wraz z ich ciśnieniami parcjalnymi. Ma to wpływ na ciepła adsorpcji substratów, zatem występuje związek między obserwowanymi energiami aktywacji, a ciepłami adsorpcji
reagentów opisany równaniem Temkina (4.5) [242].
Rooney w swojej pracy [243] zaprezentował podobne wnioski. Analizując zagadnienie od strony termodynamicznej przedstawił on, iż do zależności Temkina
(4.5), oprócz ciepła adsorpcji wchodzą także sumy entalpii reakcji powierzchniowych. Jego zdaniem, idealnym przykładem jest tu hydrogenoliza lekkich węglowodorów. Mimo, że adsorpcja substratów powinna obniżać obserwowaną energię
aktywacji, jej wysokie wartości są związane z następnymi, endotermicznymi krokami odwodornienia węglowodorów oraz pękania wiązań C-C. Takie rozumowanie, według Rooneya, jest wystarczająco ogólne, by móc z pozytywnym skutkiem
zastosować je do zróżnicowanej gamy układów katalizator-reagenty [244].

4.3. Proponowane numeryczne opisy katalitycznego utleniania
metanu na katalizatorach palladowych
4.3.1. Numeryczne opisy reakcji znane z literatury
Kinetyka reakcji katalitycznego utleniania metanu badana jest od wielu lat.
W literaturze można znaleźć co najmniej 3 różne mechanizmy proponowane dla
przebiegu tego procesu: Langmuira – Hinshelwooda [245, 246, 247, 248], Eleya –
Rideala [249] i Marsa – van Krevelen`a [250].
W przypadku mechanizmów Langmuira – Hinshelwooda jako etap limitujący w literaturze proponowano:
1. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi molekułami metanu
i tlenu,
2. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi molekułami metanu
i dysocjowanymi atomami tlenu,
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3. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi molekułami metanu
i dwoma molekułami tlenu,
4. adsorpcję metanu,
5. niedysocjacyjną adsorpcję tlenu,
6. dysocjacyjną adsorpcję tlenu,
7. adsorpcję metanu, cząsteczki tlenu adsorbowane dysocjacyjnie.
Natomiast dla mechanizmu Eleya – Rideala jako etap limitujący proponowano:
1. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi molekułami metanu
i tlenu z fazy gazowej,
2. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi molekułami tlenu
i cząsteczkami metanu z fazy gazowej,
3. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi zdysocjowanymi molekułami tlenu i cząsteczkami metanu z fazy gazowej,
4. powierzchniową reakcję między zaadsorbowanymi dysocjowanymi molekułami tlenu (2 centra aktywne) i metanem z fazy gazowej,
5. adsorpcję metanu,
6. adsorpcję tlenu,
7. dysocjacyjną adsorpcję tlenu.
Mechanizm Langmuira – Hinshelwooda proponują na podstawie swoich
badań chemisorpcji metanu i eksperymentów wymiany metan – deuter Pitchai
i Klier [247] oraz Ahuja i Matur [249], opierając się na podstawie danych kinetycznych otrzymanych dla początkowych szybkości reakcji przy konwersji metanu niższej niż 10%. Model ten zasugerował też na podstawie swoich badań w reaktorze dużej skali również Groppi [248].
Mechanizm Eleya – Rideala Seimanides i Stoukides [250] zaproponowali na
podstawie danych kinetycznych w temperaturach pomiędzy 723–873 K, badając
potencjometrycznie in situ aktywność tlenu zaadsorbowanego na powierzchni
katalizatora.
Garbowski w pracy [251] na podstawie badań ﬁzyko-chemicznych właściwości palladu osadzonego na tlenku glinu przed i po katalitycznym utlenieniu metanu metodą dyfrakcji, badań mikroskopowych oraz FTIR stwierdził, iż mechanizm
Marsa – van Krevelena najlepiej pasuje do wyjaśnienia danych eksperymentalnych.
Etapy limitujące szybkość reakcji i równania opisujące proces mechanizmu
Marsa van Krevelena przedstawia Tabela 4-1 [129].
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Tab. 4-1. Równia reakcji proponowane dla mechanizmu Marsa van Krevelena
[129, 264].
Etapy limitujący szybkość

Równanie reakcji
Mechanizm Marsa – van Krevelena

Etap redukcji:
k1
R + KO → RO + K
Etap utleniania:
k2
K + ½ O2 → KO
gdzie:
k1– stała szybkości reakcji redukcji
k2 – stała szybkości reakcji utleniania
pm – ciśnienie cząstkowe R
po – ciśnienie cząstkowe O2

Mechanizm Marsa – van Krevelena, zwany często mechanizmem redoksowym, przyjmuje przebieg reakcji w dwóch etapach [239]:
Etap redukcji – kr
R + KO → RO + K
(4-23)
Etap utlenienia – ko
K + ½ O2 → KO

(4-24)

W pierwszym etapie katalizator KO jest redukowany przez utleniany związek
R, a powstały produkt RO zawiera tlen pochodzący z sieci krystalograﬁcznej katalizatora. Powstaje przy tym w sieci krystalograﬁcznej powierzchni katalizatora
wakancja tlenowa. W drugim etapie następuje reutlenienie zredukowanego katalizatora K (wakancji tlenowej) tlenem fazy gazowej.
Szybkość obu etapów można przedstawić w formie równań:
rR = krpRΘ (4-25)
i
ro = kopnO2 (1 – Θ)

(4-26)

gdzie: Θ jest ułamkiem powierzchni katalizatora zajętym przez jony tlenu, pR
i pO2 – ciśnieniami cząstkowymi R i O2, n = 1 lub n = ½.
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Zakłada się przy tym, że redukcja jest reakcją pierwszorzędową względem R.
W stanie stacjonarnym reakcji szybkości obu etapów są równe, a wyrażenie
całkowitej szybkości reakcji przyjmuje postać:
kokrpRpnO2
r=

(4-27)
kopnO2 + krpR

W przypadku, gdy szybkość reutlenienia jest znacznie większa od szybkości
redukcji, pO2 » krpR, całkowita szybkość reakcji równa jest szybkości etapu redukcji,
r = krpR.
(4-28)
Jeśli natomiast, krpR » kopO2, to:
r = kopO2

(4-29)

a więc o całkowitej szybkości reakcji decyduje szybkość etapu reutlenienia.
Należy zwrócić uwagę, iż Mechanizm Mars – van Krevelena jest najczęściej proponowanym modelem w literaturze dotyczącej aspektów ﬁzyko-chemicznych utleniania metanu na katalizatorach palladowych [252, 253, 254, 255, 256]. Badania takie
sugerują, że zmiany w utlenianiu palladu odgrywają kluczową rolę w reakcji, potwierdzając mechanizm Mars – van Krevelen`a [257].
W rozważaniach literaturowych [258] nad mechanizmem aktywacji metanu w reakcji katalitycznego utleniania na katalizatorach palladowych i platynowych proponowane są jeszcze dodatkowe dwa odmienne mechanizmy utleniania przez te metale,
przyjmując odmienne sposoby aktywacji wiązania C–H w metanie. Sugeruje się, że Pt
aktywuje wiązanie C–H w metanie poprzez mechanizm homolityczny (dysocjacyjna
adsorpcja metanu na wolnych miejscach metalu).
W przeciwieństwie do platyny, pallad jest znacznie bardziej aktywny w tych samych warunkach. Może on zostać całkowicie utleniony i pary jonów Pd2+ O2- z powierzchni PdO mogą aktywować wiązanie C–H w mechanizmie homolitycznym, jak
zaproponowali to Choudhary i Rane dla katalizatorów tlenkowych [259]. W zależności od temperatury procesu, składu mieszaniny oraz powolnego przejścia Pd<=>PdO,
metal i tlenek metalu pozostają w dynamicznej równowadze.
W swoich pracach Demoulin, Navez i Ruiz [260] zaproponowali na podstawie
badań in situ za pomocą spektroskopii operando DRIFT, dwuetapowy przebieg reakcji katalitycznego utleniania metanu na katalizatorach Pd/Al2O3, przedstawiony na
poniższym schemacie - Rys. 4-8.
W pierwszym etapie reakcji następuje aktywacja tlenu i metanu na powierzchni
katalizatora. Aktywacji tlenu (1) towarzyszy powstawanie powierzchniowej warstwy
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O* na PdO (PdO+nO*) i pochłanianie pewnych ilości O* przez powierzchniową warstwę PdO, wskutek czego następuje utlenienie metanu do CO* (2).
Drugi etap może przebiegać w następujący sposób: następuje utlenienie CO* do
CO2 przez O* i regeneracja warstwy aktywnej O* (3), lub CO* może być utleniany
przy użyciu tlenu z powierzchniowej warstwy PdO z utworzeniem wolnych miejsc na
powierzchni (4), które mogą być regenerowane atomem tlenu pochodzącym z sieci
krystalicznej PdO (4’). Tlenek węgla może alternatywnie reagować z grupami hydroksylowymi pochodzącymi z tlenku glinu, (5), lub adsorbować się na powierzchni zredukowanego palladu jako grupa karbonylowa (6).
Etap I

Etap II

Rys. 4-8. Mechanizm reakcji katalitycznego utleniania metanu na katalizatorach
Pd/γ-Al2O3 [261].
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4.3.2. Opis reakcji zastosowany do projektowania prototypowego reaktora katalitycznego utleniania metanu
Opis numeryczny reakcji jest tym bardziej prawdopodobny, jeśli pozwala na
zaprojektowanie z sukcesem reaktora katalitycznego w większej skali. Korelacje
dostępnych równań kinetycznych reakcji z danymi doświadczalnymi w większej
skali, w przypadku tej reakcji są nieliczne, choć próby powiększenia skali w wielu
przypadkach zostały zakończone sukcesem.
Do badań określenia numerycznego opisu reakcji, autorka rozprawy zastosowała opisane w pracy [71] katalizatory palladowe na nośniku z czystego tlenku
glinu o różnej aktywności w reakcji katalitycznego utleniania metanu zależnej od
wielkości krystalitów palladu oraz katalizatory palladowe na przemysłowym nośniku wyprodukowane do prototypowej instalacji IUMK-100 [261]. Badania przeprowadzono w reaktorze bezgradientowym w całym zakresie temperatur [262,
263] stosując zestaw badawczy jak na Rys. 4-9. Na podstawie efektu kompensacyjnego i kryterium Exnera zaproponowano opis numeryczny reakcji.
RHe
RCH4

mieszalnik
odtleniacz

WODÓR

RH2
TLEN

METAN

HEL

RO2
regulator
temperatury

reaktor
komputer
PC

chromatograf
gazowy

pompa
zawór

wylot gazów

Rys. 4-9. Schemat aparatury badawczej do badań w reaktorze całkowym i bezgradientowym
[262].

W badaniach strumienie gazów: metanu, tlenu, helu i wodoru podawano
regulatororami (R) przepływu masowego. Wszystkie gazy traﬁające do reaktora przechodziły przygotowanie w mieszalniku gazów. Reaktor pracował w różnym zakresie temperatur, dzięki połączeniu za pomocą termopary umieszczonej
wewnątrz reaktora z regulatorem temperatury. Aby uniknąć wykraplania gazów
z reakcji używano ogrzewanej stalowej kapilary, łączącej wyjście reaktora z wejściem na chromatograf gazowy. W przypadku badań w reaktorze bezgradiento-

104

4. Kinetyka i mechanizm reakcji katalitycznego utleniania metanu na powierzchni ...

wym prędkość obrotową wentylatora w reaktorze ustawiono tak, aby zapewnić
warunki pracy bezgradientowej.
Równanie kinetyczne reakcji określono z zastosowaniem techniki bezgradientowej metodą izo-x, znajdując empiryczne rozwiązanie równania kinetycznego bez żadnych założeń wstępnych [263].
W przypadku, gdy szybkość reakcji jest uwikłaną funkcją stężeń i temperatury, to stosując metodę izo-x można wyznaczyć zależności szybkości reakcji
(TOF –turnover frequency czyli ilość cykli reakcyjnych na jednym miejscu aktywnym w jednostce czasu) przy stałej funkcji stężeniowej, czyli x = constans =
10%. Wykonane testy izo-x, polegały na takim dobraniu przepływu substratów,
by zmierzyć szybkość reakcji przy różnych stopniach konwersji, w pobliżu 10%
, co następnie umożliwiło odczytanie wartość TOF dla stopnia przereagowania
dokładnie równego 10%.
Za liczbę miejsc aktywnych na powierzchni katalizatora przyjęto liczbę
atomów wodoru chemisorbowanych na katalizatorze znajdującym się w reaktorze.
W ten sposób wyznaczono zależność lnTOF od 1/T i obliczono energię aktywacji (Ea) procesu z zależności:
k=Ao*e-ΔEa/RT

(4-30)

gdzie:
k – stała szybkość reakcji
Ao – czynnik przedeksponencjalny
R – stała gazowa
T – temperatura [K].
Szybkość procesu obliczono na podstawie ogólnego równania:
TOF= F[(Cwe-Cwy)/Cwe]/(2VH2/VM)*W

(4-31)

gdzie:
TOF – szybkość reakcji (s-1),
F – objętościowy przepływ CH4 przez reaktor (mol/s),
(Cwe – Cwy)/Cwe – stopień konwersji metanu,
Cwe i Cwy – wejściowe i wyjściowe stężenie CH4 (ułamek molowy),
W – masa próbki katalizatora użyta do pomiaru (g),
VH2 – objętość wodoru chemisorbowanego przez próbkę (cm3/g),
VM – objętość molowa wodoru (22400 cm3/mol)

105

Beata Stasińska Katalityczne utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

Energię aktywacji określono z pomiaru szybkości reakcji w zakresie temperatur 350-450oC. Energię aktywacji wyznaczono z wykresu Arrheniusa ln(TOF)
= f(1000/T). Parametry równania linii prostych określono metodą najmniejszych
kwadratów. Wyznaczenie energii aktywacji (Ea) było podstawą obliczeń wartości stałej szybkości reakcji (k) oraz wartości czynnika przedeksponencjalnego Ao
[263, 264]
Czynnika przedwykładniczy Ao wyznaczono z zależności:
TOF = k . f(p)
(4-32)
f(p) = constans
(4-33)
gdzie: f(p) – funkcja stężeń reagentów,
przyjmując, że:
f(p) = C
(4-34)
(wartość stała dlatego, ze skład mieszaniny reakcyjnej jest równy constans dla
każdego pomiaru, ponieważ XCH4 = 10% i jest constans) w takim razie:
TOF = k . C
czyli:
TOF = Ao . e-ΔEa/RT . C

(4-35)
(4-36)

dla 673K (400oC)
ln(TOF) = lnAo – ΔEa/RT + lnC
(4-37)
z powyższego równania wyznaczono lnAo:
lnAo = ln(TOF) + ΔEa/RT – lnC
(4-38)
Znając wartość czynnika Ao oraz logarytmując równanie na stałą
k = Ao . e-ΔEa/RT obliczono wartość stałej szybkości reakcji (k) z równania:
ln(k) = lnAo – ΔEa/RT

(4-39)

Jak pokazano w pracach [70, 71] aktywność katalizatorów palladowych w reakcji utleniania metanu maleje ze wzrostem wielkości krystalitów. Rozpoczęcie
procesu utleniania dla katalizatorów z małymi krystalitami palladu, następuje
w temperaturach ~250oC (~523K), zaś na katalizatorach z większymi krystalitami, w wyższych temperaturach ~300oC (~573K).
Badania wymiany izotopowej [219, 70] wskazują na możliwość wymiany tlenu sieciowego nośnika, zależne od dyspersji palladu i temperatury. Dla czystego
nośnika obserwuje się rozpoczęcie wymiany tlenu sieciowego 16O w temperaturach >650oC (>923K), natomiast dla katalizatora Pd-9.6 z dużymi krystalitami po106
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czątek wymiany tlenu z sieci krystalicznej nośnika obserwuje się w 550oC (823K),
zaś dla katalizatora Pd-6.6 z mniejszymi krystalitami już w 450o C (723K). Ten
efekt świadczy o rosnącej ze wzrostem dyspersji palladu sile oddziaływań fazy
aktywnej z nośnikiem, które osłabiają w nośniku wiązanie tlenu sieciowego, co
potwierdzają badania XPS [71]. Aktywność katalizatorów palladowych jest zależna od ilości palladu na powierzchni eksponowanego do reakcji. Katalizatory
z małymi krystalitami mają powierzchniowy stosunek Pd/Al znacznie wyższy niż
katalizatory z dużymi krystalitami.
Badania zależność szybkości reakcji od stopnia przereagowania CH4 dla temperatur 350–450oC (623-723K) dla katalitycznego utleniania metanu na wybranych katalizatorach palladowych w reaktorze bezgradnientowym przedstawiają
wykresy izo-x na Rys. 4-10, Rys. 4-11 oraz Rys. 4-12.

Rys. 4-10. Wykres izo-x dla katalizatora palladowego o wielkości krystalitów 13,0 nm
[262, 263].
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Rys. 4-11. Wykres izo-x dla katalizatora palladowego o wielkości krystalitów 6,6 nm [263,
262].

Rys. 4-12. Wykres izo-x dla katalizatora palladowego o wielkości krystalitów 4,7 nm [263,
264].
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Tab. 4-2 Szybkość reakcji (TOF) dla stałej konwersji 10% dla poszczególnych temperatur
obserwowana na katalizatorach palladowych [263, 264].

Lp.

Symbol
katalizatora

1.

Pd – 4.7

2.

Pd – 5.5

3.

623K
0,0597

TOF (s-1), przy XCH4 = 0,1
648K
673K
698K

723K

0,1803

0,2687

-

0,44067

0,1707

0,2877

0,4199

-

0,533376

Pd – 6.6

-

0,0688

0,1581

0,3188

0,428943

4.

Pd – 9.6

-

0,1060

0,2255

0,3758

0,496936

5.

Pd – 13.0

0,0812

0,2066

0,3337

-

0,66545

Na podstawie wykresów izo–x sporządzono wykresy Arrheniusa dla stałego
stopnia przereagowania metanu wynoszącego 10%. Otrzymane wartości energii
aktywacji dla poszczególnych katalizatorów zostały przedstawione na Rys. 4-13,
Rys. 4-14 oraz Rys. 4-15.

Rys. 4-13. Wykresy Arrheniusa dla serii katalizatora palladowego o wielkości krystalitów
13,0 nm [263, 262].
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Rys. 4-14. Wykresy Arrheniusa dla serii katalizatora palladowego o wielkości krystalitów
6,6 nm [262, 263].

Rys. 4-15. Wykresy Arrheniusa dla serii katalizatora palladowego o wielkości krystalitów
4,7 nm [262, 263].

Dla poszczególnych katalizatorów palladowych wartości Ea wraz ze stałą
szybkości reakcji i czynnikiem przedeksponencjalnym przedstawiono w Tab. 4-3.
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Tab. 4-3 Wartości energii aktywacji, stałej szybkości reakcji oraz czynnika
przedeksponencjalnego dla katalizatorów palladowych [262, 263].
Lp.

ΔEa (kJ/mol)

1.

Symbol
katalizatora
Pd 4.7

74,84

Stała szybkości
reakcji, k
0,2211

Czynnik przed
-eksponencjalny, Ao
142269

2.

Pd 5.5

62,85

0,4279

32308

3.

Pd 6.6

97,03

0,1473

4998678

4.

Pd 9.6

80,66

0,2035

370496

5.

Pd 13.0

76,19

0,2926

239700

Z zależności stałej szybkości reakcji od energii aktywacji (Rys. 4-16) widać, iż
wraz ze wzrostem energii aktywacji stała szybkości reakcji maleje.

STA£A SZYBKOŒCI REKCJI

1

723K

0.8

0.6

0.4

673K

0.2

648K
623K

0
60

70
80
90
ENERGIA AKTYWACJI (kJ/mol)

100

Rys. 4-16. Zależność stałej szybkości reakcji od Ea dla serii katalizatorów palladowych
[262, 263].
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Jak pokazano na Rys. 4-17 wartością ln Ao są liniową zależnością energią aktywacji.
ENERGAIA AKTYWACJI (kJ/mol)

100

90

80

70

60
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13
ln (Ao)

14

15

16

Rys. 4-17. Zależność Ea od ln Ao dla badanych katalizatorów palladowych [262, 263].

ENERGAIA AKTYWACJI (kJ/mol)

100

90

80

70

60
0

1

2

3
Ao x 106

4

5

Rys. 4-18. Zależność Ea od wartości Ao dla serii katalizatorów palladowych [262].

Badania wykazały istnienie liniowej zależności pomiędzy ln k i Ea (reguła
Theta), stąd wykonano próbę określenia temperatury izokinetycznej (Rys. 4-19).
W tym celu przyjęto interpretację kryterium Exnera, które mówi o tym, że temperatura izokinetyczna ma rzeczywistą wartość w punkcie przecięcia się trzech
prostych w jednym punkcie na wykresie Arrheniusa. W badanym przypadku uzyskano cztery takie punkty i zaobserwowano efekt kompensacyjny (Rys. 4-19).
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Rys. 4-19. Temperatura izokinetyczna dla serii katalizatorów palladowych [262, 263].

Temperaturę izokinetyczną można także wykorzystać do znalezienia częstotliwości drgań, które wzbudzają molekułę reagującą w taki sposób, że zapoczątkowuje to reakcję.
W pracach [264, 265] Larson i współpracownicy określili zależność między
temperaturą izokinetyczną, a częstotliwością drgań admolekuły będącej w równowadze z powierzchnią. Model opisany przez Larsona oparty na założeniu, że
wzbudzenie molekuły, aby reagowała wymaga zwiększenia amplitudy jej drgań,
które odpowiedzialne są za jej przejście do stanu aktywnego. Wielkości Ti i υ wiąże równanie 4-12 [265]:
Ti = NhcR-1(υ2 – ω2) ω-1 x {±π/2 – arctg(0,5 υω(υ2 – ω2)-1)}-1
(4-40)
gdzie:
Ti – temperatura izokinetyczna,
N – stała Avogadra = 6,023 . 1023 mol-1,
h – stała Plancka = 6,626 . 10-34 Js,
c – prędkość światła w próżni = 2,9979245810 cm/s,
R – uniwersalna stała gazowa = 8,314472 J/mol . K,
υ – częstotliwość wzbudzana (cm-1),
ω – częstotliwość wzbudzająca (cm-1).
W przypadku maksymalnego transferu energii z katalizatora do reagenta
υ = ω (rezonans), powyższe równanie upraszcza się do:
Ti = Nhc/(2R) . υ ≈ 0,715 . υ

(4-41)
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Obliczona dla serii katalizatorów palladowych na nośniku ceramicznym temperatury izokinetyczne (737,3 K; 756,5 K; 800,8 K; 818,4 K) oraz wartości υ z wzoru (4-12) dla poszczególnych temperatur wynosiły: 1031,1 cm-1, 1058,0 cm-1, 1120
cm-1, 1144,6 cm-1. Jak wiadomo z pracy [265], zakresowi liczb falowych 1100-1350
cm-1 odpowiadają drgania grupy CH3 połączonej z metalem, zakresowi 700-1200
cm-1 drgania grupy OH na metalu, natomiast zakresowi 880-1180 cm-1 różne
drgania grupy CH2 na metalach. Najbardziej prawdopodobne wydają się być
drgania grupy OH na metalu. Niemniej jednak nie wyklucza to pozostałych grup.
W przypadku katalizatorów badanych przez autorkę monograﬁ układy katalityczne nie stanowią jednolitej fazy tlenkowej lub metalicznej, a są ich mieszaniną zależną od warunków temperaturowych i prężności parcjalnej składników
mieszaniny reakcyjnej. Najbardziej prawdopodobny do opisu reakcji wydaje się
być tu mechanizm Marsa van Krevelena. Dla układów tych ze wzrostem dyspersji
palladu wzrasta Ea. Przeprowadzone badania wymiany izotopowej tlenu (SITKA) dowodzą, że ten właśnie mechanizm reakcji powierzchniowych przebiega
podczas procesu utleniania metanu na krystalitach palladu, a w zasadzie fazy
mieszanej palladu oraz tlenku palladu. Jednocześnie interpretacja zjawiska efektu
izokonetycznego sugeruje, że najbardziej prawdopodobnym etapem limitującym
szybkość reakcji dla katalizatorów palladowych jest zmiana stężenia grupy OH
na powierzchni palladu. Otrzymany wynik wskazuje, że prawdopodobnie istnieją
dwa centra aktywne Pd i PdO. Na fazie metalicznej Pd następuje aktywacja metanu z wytworzeniem grup CH3 i H. Następnie bardzo reaktywny atomowy H
utleniany jest tlenem, również w formie atomowej, pochodzący z rozkładu fazy
PdO. Tworząca się bardzo reaktywna grupa OH reaguje z grupą metylenową
i wówczas najprawdopodobniej następuje szereg szybkich reakcji utleniania grupy metylenowej poprzez utworzenie prekursorów alkoholu metylowego, prekursorów aldehydu, następnie kwasu, aż do CO2, który jest najtrwalszym produktem
tlenowym z punktu widzenia termodynamicznego. Istnieje również możliwość
bezpośredniego utlenienia tworzącego się prekursora CO tlenem pochodzącym
z fazy gazowej do CO2. Poniżej na schemacie (Rys. 4-20) przedstawiono taki właśnie wariant reakcji.
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Rys. 4-20. Mechanizm reakcji katalitycznego utleniania
prawdopodobny zdaniem autorki niniejszej rozprawy.

metanu

najbardziej

Pośrednim dowodem procesu utleniania metanu poprzez szereg związków
pośrednich mogą być badania reakcji uwodorniania CO2 na metalach, gdzie zauważono istnienie takich właśnie produktów pośrednich [266].
Bez względu jednak na rodzaj przebiegających na powierzchni Pd-PdO reakcji powierzchniowych (poprzez prekursory pośrednich związków lub jedynie
poprzez CO) limitującym etapem przebiegu reakcji utleniania metanu do CO2
jest wytworzenie OH na powierzchni katalizatora.
Ostatecznie równanie opisujące przygotowane układy palladowe na nośniku
przemysłowym powinno zdaniem autorki niniejszej monograﬁi wyglądać następująco:
r= k(0,203478)pCH4

(4-42)
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5. PROJEKTOWANIE REAKTORA PILOTAŻOWEJ
INSTALACJI KATALITYCZNEGO UTLENIANIA
METANU  RKUM100

W 2008 r. powstało naukowe „Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń”, utworzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które
1 kwietnia 2009 r. rozpoczęło prace nad projektem „Proekologiczna technologia
utylizacji metanu z kopalń”. Projekt ﬁnansowano ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, poddziałanie: 1.3.1. Projekty
rozwojowe.)
W ramach projektu został określony poziom emisji metanu z powietrzem
wentylacyjnym w polskich kopalniach, powstała wielkolaboratoryjna instalacja
katalitycznego utleniania metanu (określona skróconą nazwą: IUMK-1), pozwalająca zbadać możliwość utleniania metanu w strumieniu gazów do 30 m3/godz.
oraz określić stężenie metanu warunkujące pracę instalacji z układem reaktor-wymiennik bez konieczności dodatkowego podgrzewania gazów wprowadzanych na reaktor. Na podstawie doświadczeń badań wielkolaboratoryjnych powstał
projekt pilotażowej instalacji IUMK-100 uruchomionej na gazach rzeczywistych
(w strumieniu do 4 tys. m3/godz.) w kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdrój przy szybie Jas VI. Niniejsza pilotażowa instalacja posłużyła do badań przedstawionych
w rozdziale 6. Bazując na doświadczeniach instalacji zespół naukowy konsorcjum opracował projekt, wizualizację i wytyczne budowy instalacji przemysłowej IUMK-1000 wykorzystującej opracowaną technologię i strumień powietrza
wentylacyjnego 40 tys. m3/ godz. o zawartości 0,5% metanu do produkcji energii
cieplnej ok. 1GW na potrzeby kopalni opisany w rozdziale 7.

5.1. Porównanie numerycznego opisu równania i danych doświadczalnych uzyskanych na instalacji wielko-laboratoryjnej
Badania utleniania metanu w różnych warunkach na instalacji wielkolaboratoryjnej IUMK-1, prowadzono obserwując konwersję metanu, rozkład temperatur oraz możliwość pracy reaktora we współpracy z wymiennikiem bez dodatkowego włączenia grzałek. Rys. 5-2 przedstawia instalację wielkolaboratoryjną bez
ostatecznej izolacji, zaś Rys. 5-1 tę samą instalację po ostatecznej izolacji. Wizu-
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alizacja schematu instalacji przedstawiona na Rys. 5-3, jest jednocześnie obrazem
panelu sterującego komputera współpracującego z instalacją wielkolaboratoryjną
i pozwalającego na archiwizowanie danych pomiarowych [275, 271].

Rys. 5-1. Widok wielkolaboratoryjnej instalacji katalitycznego utleniania metanu (IUMK1) [17, 270].

Rys. 5-2. Widok wielkolaboratoryjnej instalacji katalitycznego utleniania metanu IUMK1 bez izolacji [271, 275].
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Rys. 5-3. Panel sterujący instalacji wielkolaboratoryjnej katalitycznego utleniania metanu
obrazujący schemat instalacji [275].

Rys. 5-4. Miejsca pomiaru temperatury oraz stężeń metanu [261].
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Na Rys. 5-4 pokazano główny element instalacji reaktor z wypełnieniem oraz
schemat przedstawiający punkty pomiaru parametrów temperatury i stężenia
metanu w reaktorze. Stopień konwersji metanu w instalacji wielkolaboratoryjnej
można było obliczyć z obserwowanych na podglądzie wartości stężenia metanu.
Wartości te kontrolowano dodatkowo za pomocą dokładniejszych czujników poprzez pobieranie próbki gazów w złożu katalizatora w trzech miejscach: przed
złożem, w centrum złoża i za złożem katalizatora. Złoże katalizatora palladowego
ok. 5 kg usytuowane było w instalacji w 4 szeregowo położonych koszach.
Pomiary na instalacji wielkolaboratoryjnej prowadzono w przepływach gazów
20-35 m3/godz. o różnym stężeniu metanu w zakresie 0,5-1,75% obj., poszukując
takich warunków w których wymiennik współpracujący z reaktorem ogrzeje gazy
wchodzące do reaktora, tak że proces można prowadzić bez konieczności dodatkowego ogrzewania grzałkami gazów wchodzących w strefę reakcji.
Przykładowo jeden z takich eksperymentów przedstawiono na Rys. 5-3. Dla
mieszaniny gazowej o V = 20 m3/godz., zawierającej 1,75% metanu zaobserwowano pracę reaktora przy wyłączonych grzałkach, gdzie zawracane na wymienniku
ciepło podtrzymywało proces utleniania metanu, a opuszczające wymiennik gazy
miały temperaturę powyżej 214oC. Takie warunki można określić na ponadautotermiczną pracę instalacji utleniania metanu. Policzone z numerycznego równania reakcji dla katalizatora palladowego na nośniku ceramicznym, temperatury
gazów ogrzanych ciepłem reakcji i teoretyczne w funkcji rozkładu wzdłuż reaktora przedstawia Tab. 5-1.
Tab. 5-1. Zmiany czasu kontaktu oraz długości i objętości złoża w funkcji konwersji
metanu. [262]
Stopień
przereagowania,
X (-)

Czas kontaktu,
τ (s) (liczone
z równania τ =
1/k*ln(1-x))

Objętość
teoretyczna V,
katalizatora do
procesu (dm3)

Objętość złoża
nasypowego,
(dm3)

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95

0,51901
1,0992
1,7570
2,5163
3,41451
4,51374
5,9309
7,9282
11,34278
14,7573

0,05
0,11
0,17
0,24
0,33
0,44
0,58
0,77
1,1
1,43

0,13
0,27
0,42
0,61
0,82
1,09
1,43
1,91
2,74
3,56
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Długość reaktora
wypełnionego
katalizatorem
rzeczywistym
(dla rury o φ = 10
cm) (cm)
1,73
3,67
5,86
8,4
11,39
15,06
19,79
26,45
37,84
49,24
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Porównanie doświadczalnie uzyskanych danych rozkładu temperatur w reaktorze i wartości policzonych teoretycznie przedstawia Rys. 5-5. Symbolem rombu
przedstawiono wyniki badań otrzymane w instalacji wielkolaboratoryjnej w postaci zmian uzyskanej temperatury w funkcji długości złoża katalizatora. Symbolem kółka przedstawiono dane uzyskane z obliczeń wynikających z równania
numerycznego opisanego w rozdziale poprzednim.

Rys. 5-5. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla V = 20 m3/h oraz stężenia metanu 1,75%. [262]

Różnica ok. 100oC pomiędzy eksperymentalnymi danymi, a teorią wynika
z faktu nieuwzględniania przy obliczeniach teoretycznych funkcji rozpraszania
energii. Krzywa obrazująca dane teoretyczne jest czystą zależnością całkowitej
ilości energii wynikającej z konwersji metanu i jego wartości opałowej. Maksima
temperatur danych doświadczalnych i teoretycznie policzonych pokrywają się.
Z danych doświadczalnych można jasno zauważyć, iż ostatnia część złoża katalizatora jest jego nadmiarem, powodującym wychładzanie gazów opuszczających
reaktor.
Doświadczalnie uzyskany rozkład temperatur dla przepływu 20 m3/godz. przy
różnych stężeniach metanu w gazach wprowadzanych do reakcji obrazuje Rys.
5-6, zaś bilans energetyczny dla wybranych warunków prezentuje Rys. 5-7. Na
tej samej zasadzie porównano wyniki badań w innych warunkach stężeń metanu
i przepływów: 25 oraz 30 m3/godz. przedstawione na rysunkach poniżej. W każdym z przypadków krzywa rozkładu rzeczywistych temperatur (dolna średnia z 5
punktów) posiada maksimum w tej samej długości reaktora, co wynika z krzywej
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rozkładu temperatur teoretycznych (krzywa górna łącząca 11 punktów). Jest to
niewątpliwie dowód dobrego dopasowania równania matematycznego do opisu
procesu zachodzącego na powierzchni tych katalizatorów. Jasno daje się także zauważyć fakt, że najkorzystniejszy odbiór ciepła w wymienniku, wymaga ścisłego
dopasowania w reaktorze ilości złoża do składu mieszaniny reakcyjnej.

Rys. 5-6. Rozkład temperatur dla przepływu 20 m3/godz. przy różnych stężeniach metanu
[261].

Na tej samej zasadzie porównano wyniki badań w innych warunkach stężeń
metanu i przepływów: 25 oraz 30 m3/godz. przedstawione na rysunkach poniżej. W każdym z przypadków krzywa rozkładu rzeczywistych temperatur (dolna
średnia z 5 punktów) posiada maksimum w tej samej długości reaktora, co wynika
z krzywej rozkładu temperatur teoretycznych (krzywa górna łącząca 11 punktów).
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Tab. 5-2. Bilans energetyczny dla strumienia gazów 20m3/godz. i stężeń 1,3%, 1,5%, 1,6%
oraz 1,75% [261].
Parametry pracy Instalacji IUMK-1
Strumień mieszaniny
Strumień metanu

Ozn.

Jedn.

Vp

m3/h

Wartość
20

20

20

20

20

VCH4

m3/h

0,260

0,300

0,320

0,340

0,350

Temperatura w laboratorium

t1

0

C

26

25,2

26,5

25

19

Temperatura powietrza przed wymiennikiem

t2

0

C

31,5

29,3

64

55,8

63,4

Temperatura powietrza za wymiennikiem

t3

0

C

296

317

306

319

337

Temperatura powietrza za grzałką

t4

0

C

328,7

278

311,3

318

335

Temperatura powietrza za katalizatorem

t5

0

C

465,4

600

609,3

667

658,8

Temperatura powietrza za wymiennikiem do odzysku
Stężenie metanu
Stopień przereagowania metanu

t6

0

C

ZCH4
SCH4

%

162,6
1,3
0,93

176,5
1,5
0,931

203,1
1,6
0,90

178
1,7
0,90

214
1,75
0,90

Wartość opałowa metanu
Moc elektryczna wentylatora
Energia dostarczana przez grzałkę
Strumień wody wymiennika energii użytecznej

Wd
Nwent
Qge
mw

MJ/m3
kW
kW
l/min

35
0,2
0,00
0,00

35
0,2
0,0
0,0

35
0,2
0,0
0,0

35
0,2
0,0
0,0

35
0,2
0,0
0,0

0

C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kW
kW
kW
K
kW
%
kW

2,35
1,44
0,92
350,87
0,00
38,96
2,35

2,72
1,70
1,01
405,29
0,00
79,45
2,72

2,80
1,62
1,18
417,91
0,00
71,31
2,80

2,98
1,95
1,03
444,03
0,00
78,60
2,98

3,06
1,76
1,31
457,40
0,00
70,79
3,06

Temperatura grzałki +T teoretyczna z reakcji

0

C

679,57

683,29

729,21

762,03

792,40

Maksymalna temperatura obserwowana w reaktorze

0

C

653,7

688

664

664

713

Temperatura wymiennika

0

C

296

317

306

319

337

Temperatura za grzałką

0

C

328,7

278

311,3

318

335

Temperatyra przed reaktorem

0

C

369

302,4

380

422

459

Temperatura po 1 złożu

0

C

618,9

498,4

582

660

667

Temperatura po 2 złożu

0

C

608,3

519,3

596

644

673

Temperatura po 3 złożu

0

C

653,7

688

664

667

713

Temperatura po 4 złożu

0

C

647,8

616,3

635

727

690

Temperatura spalin wychodzacych z reaktora do wymiennika

0

C

565,4

600

609,3

667

658,8

Temperatura wody na wlocie do wymiennika wodnego

tw1

Temperatura wody na wylocie z wymiennika wodnego
tw2
Wyniki - parametry pracy układu reaktor - wymiennik
Strumień ciepła w metanie
QCH4
Straty ciepła przez obudowę
Qs
Strata kominowa
Qk
Spalenie metanu teoretycznie podniesie temperature o
dt
Eu
Energia użyteczna z wymiennika wodnego
Skuteczność reakcji utleniania
Strata przez obudowę+ strata kominowa
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Rys. 5-7. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla mieszaniny o przepływie 30 m3/godz. o zawartości 0,75% metanu [262].

Rys. 5-8. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla mieszaniny o przepływie 30 m3/godz. o zawartości 0,95% metanu [262].
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Rys. 5-9. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla mieszaniny o przepływie 30 m3/godz. o zawartości 1,15% metanu [262].

Rys. 5-10. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla mieszaniny o przepływie 25 m3/godz. o zawartości 1,15% metanu [262].
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Rys. 5-11. Zależność uzyskanej temperatury złoża katalizatora od długości złoża kontaktu,
dla mieszaniny o przepływie 25 m3/godz. o zawartości 1,3% metanu [262].

5.2. Projekt reaktora katalitycznego utleniania metanu RKUM-100
Prototypowy reaktor katalitycznego utleniania metanu RKUM-100 przeznaczono dla instalacji IUMK-100 do utylizacji 1% metanu w strumieniu powietrza
wentylacyjnego 3000 m3/godz. Jako wypełnienie RKUM-100 badano możliwość
zastosowania katalizatora palladowego na nośniku metalicznym i ceramicznym.
Porównanie obu katalizatorów przeprowadzono badając aktywności katalizatorów w reaktorze bezgradientowym, pokazane na Rys. 5-12. W badanej temperaturze 773K, w przeliczeniu na 1 mol fazy aktywnej zawartej w katalizatorze, kontakt ceramiczny jest aktywniejszy. Jednak w przeliczeniu na gram katalizatora,
krzywe się zamieniają, gdyż aby pozyskać aktywność rzędu 50% konwersji, należy
użyć prawie 2,5 raza mniej katalizatora monolitycznego niż ceramicznego.
Przeprowadzone badania wpływu ciśnienia cząstkowego metanu na szybkość
reakcji potwierdziły, że proces jest pierwszorzędowy względem metanu, a więc
wprost proporcjonalny do ciśnienia cząstkowego (stężenia) metanu w gazach reakcyjnych. Badania selektywności reakcji wykazały, że proces bez względu na stopień przereagowania nie wykazuje zmian selektywności w kierunku CO, lecz jest
całkowicie selektywny do CO2.
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Rys. 5-12. Wyniki badań testów kinetycznych: zależności pomiędzy funkcją stężeniową,
a rzeczywistą szybkością procesu utleniania metanu, przy T=773K [262].

Na rysunku Rys. 5-13 przedstawiono zmiany temperatury katalizatora monolitycznego oraz ceramicznego w funkcji długości złoża kontaktu, przyjmując
dla obu układów to samo równanie reakcji. Ze względu na znaczne różnice ciepła właściwego nośnika glinowego i monolitu metalicznego teoretycznie liczone
ogrzanie gazów i powierzchni katalizatora, energią wydzielaną w reakcji istotnie
różni oba katalizatory. Jak pokazano w pracy [267] współczynnik podziału energii
wydzielanej na katalizatorze pomiędzy masę gazów reakcyjnych i masę katalizatora jest zależnością uwarunkowaną stosunkiem ciepła właściwego katalizatora
do ciepła właściwego gazów reakcyjnych. Przyjmując uproszczenie, iż gazy reakcyjne, to wilgotne powietrze o wartości ciepła właściwego powietrza wilgotnego
1,0131 kJ/kg*K oraz katalizator ceramiczny to tlenek glinu o wartości ciepła właściwego 0,77 kJ/kg*K, to wartość współczynnika podziału wynosi 0,76. Oznacza
to, że 76% wydzielonej w reakcji energii uniosą gazy reakcyjne, a 24% wydzielonej
energii pozostanie w katalizatorze ceramicznym.
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Rys. 5-13. Zmiany temperatury powierzchni katalizatora oraz fazy gazowej w funkcji
długości złoża dla katalizatora ceramicznego (o) oraz metalicznego (·) policzone
teoretycznie na podstawie matematycznego opisu kinetyki reakcji.

Dla katalizatora metalicznego przy założeniu, iż jest to żelazna blacha o wartości ciepła właściwego 0,448 kJ/kg*K współczynnik podziału wynosi 0,44. Oznacza to, że ok. 44% wydzielonej w reakcji energii uniosą gazy reakcyjne, a ok. 56%
wydzielonej energii pozostanie w katalizatorze metalicznym, podnosząc jego
temperaturę.
Różnica współczynników podziału dla obu katalizatorów wyraźnie wpływa
na ilość energii unoszonej z gazami, co obrazuje Rys. 5-13, w postaci znacznie
wyższej temperatury gazów dla układu ceramicznego niż monolitu metalicznego.
Z uwagi na ten fakt mamy do czynienia z sytuacją, gdzie warto odbierać ciepło z gazów opuszczających reaktor z katalizatorem ceramicznym. W przypadku
monolitu metalicznego celowym jest odbieranie ciepła zarówno z katalizatora jak
i gazów reakcyjnych.
Bazując na pozyskanych rezultatach, a także wyliczeniach teoretycznych,
powstała koncepcja reaktora rurowego, gdzie funkcje rozruchowe ma pełnić katalizator oparty o monolit metalowy, natomiast katalizator ceramiczny stanowi
główne wypełnienie reaktora. Wszystkie obliczenia oparto o wcześniej cytowane
równanie kinetyczne o stałej szybkości reakcji k = 0,2034784.
Z uzyskanych w trakcie realizacji projektu danych wynika, że do realizacji postawionych celów powinien być skonstruowany reaktor pod odpowiedni katalizator o dostatecznie wysokiej szybkości reakcji (TOF) już w stosunkowo niskiej
temperaturze pracy. Oceniono iż powinien to być katalizator charakteryzujący się
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aktywnością właściwą zawartą w przedziale 6,7*10-3 [s-1] w temperaturze 650oC
oraz przy temperaturze 750oC – 8,4*10-2 [s-1], przy obciążeniu rzędu 9000 h-1.
Tak duże obciążenie kontaktu (wynikające z masy przepływającego gazu reakcyjnego) wiąże się z koniecznością zaprojektowania oryginalnego rozwiązania
inżynierskiego reaktora przepływowego, a także koniecznością wytypowania takiej fazy aktywnej kontaktu, która poza wymogami wspomnianej wysokiej aktywności katalitycznej byłaby termostabilna oraz dawała niskie opory hydrauliczne
układu. Tym samym idealnym reaktorem do procesu bezpłomieniowego spalania
metanu, przy niskich stężeniach tego gazu w powietrzu, byłby reaktor przepływowy wyposażony w katalizator naścienny lub też układ ceramiczny charakteryzujący się niskimi oporami hydraulicznymi – typu monolitu.
Opracowując założenia budowy układu odbioru i transportu ciepła w reaktorze katalitycznym należy wziąć pod uwagę rozwiązania proste, proponując jednocześnie eliminację ich niedogodności, takich jak: konieczność stosowania armatury i pomp pracujących w wysokich temperaturach, zastosowanie organicznych
nośników ciepła ulegających degradacji w temperaturach powyżej 4000C, czy też
trudności w utrzymaniu parametrów czynnika przemiany fazowej warunkującej
efektywną wymianę ciepła.
Celem przeprowadzonych badań w projekcie było określenie ścisłych zależności szybkości reakcji utleniania metanu o niskich stężeniach tego gazu w mieszaninie reakcyjnej, w warunkach całkowitej eliminacji wpływu dyfuzji zewnętrznej
na przebieg procesu. Tak prowadzone eksperymenty dawały możliwość poprawnej oceny rzeczywistej aktywności różnych katalizatorów, a także poprzez pomiar
wpływu ciśnienia cząstkowego metanu na szybkość procesu, rzędowości tej reakcji względem metanu, co dawałoby możliwość precyzyjnego przeliczania szybkości procesu, uzyskanego przy odmiennych, niż założone w projekcie ciśnienia
cząstkowego tego reagenta. Pomiary ze względu na zainteresowanie jedynie funkcją stężeniową i jej wpływem na szybkość procesu, prowadzono izotermicznie
w temperaturze 773 K. W wyniku prowadzonych badań kinetycznych ustalono
zarówno rzędowość reakcji względem metanu, jak też stałą szybkości reakcji, co
dało możliwość wykonania obliczeń koniecznego wypełnienia katalitycznego dla
reaktorów RKUM-100. Wyniki tych badań zawarto w pracach [262, 268, 269].
Fakt, że instalacja musi pracować w układzie bezciśnieniowym, oznaczał konieczność takiego rozwiązania technicznego, który przy jednoczesnym niskim
oporze hydraulicznym zapewniałby następujące cele:
1. praca ciągła przy dużych szybkościach objętościowych gazów wchodzących,
2. możliwość odbioru 100 kW mocy cieplnej z reaktora,
3. możliwość pracy autotermicznej przy niskich stężeniach metanu w gazach wlotowych.
Przeprowadzone badania na instalacji wielkolaboratoryjnej w Politechnice
Wrocławskiej [270] wykazały, że do realizacji celów realizowanego projektu nadają
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się katalizatory opracowane przez zespoły badawcze – w Politechnice Wrocławskiej oraz UMCS w Lublinie. Opracowane katalizatory, a konkretnie ich wzajemnie uzupełniające się możliwości katalityczne, stworzyły bazę pomysłu co do konstrukcji reaktora, kolejności i wielkości wypełnień kontaktami, a także sposobu
rozgrzewania mieszaniny reakcyjnej.
Wykorzystując doświadczalnie wyznaczone równanie kinetyki reakcji można
przewidzieć jak długi jest wymagany reaktor, wypełniony palladowym katalizatorem na nośniku ceramicznym, zależnie od ilości metanu jaka powinna ulec konwersji, co pokazuje Tab. 5-3.
I tak dla gazów o przepływie 3000 m3/h przez reaktor o średnicy 660 mm
i stopniu przereagowania 95% wymagana jest długość złoża:
• 670 mm dla mieszaniny zawierającej 0,75%,
• 893 mm dla mieszaniny zawierającej 1,00%,
• 1116 mm dla mieszaniny zawierającej 1,25%,
• 1339 mm dla mieszaniny zawierającej 1,5% metanu.
W tabeli tej pokazano również teoretycznie obliczone temperatury gazów
wylotowych przy założeniu temperatury gazów wchodzących na poziomie 330oC.
Tab. 5-3. Teoretycznie wymagana długość reaktora dla utlenienia metanu wyliczona dla założeń: 3000 m3/h, średnica reaktora 660 mm, temperatura gazów wchodzących
330oC [262]
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
Konwersja
metanu
wyrażona
ułamkiem

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95

T eoretycznie
wymagana
długość
reaktora dla
średnicy 66
cm [cm]

0,0
2,4
5,0
8,0
11,4
15,5
20,5
26,9
36,0
51,5
67,0

T eoretyczne
temperatury
gazów [C]

330,0
359,7
387,8
414,1
438,6
461,2
481,7
499,9
515,5
527,7
537,6

T eoretycznie
wymagana
długość
reaktora dla
średnicy 66
cm [cm]

0,0
3,1
6,7
10,6
15,2
20,7
27,3
35,9
48,0
68,6
89,3

T eoretyczne
temperatury
gazów [C]

330,0
369,6
407,0
442,1
474,8
504,9
532,3
556,6
577,3
593,6
606,9

T eoretycznie
wymagana
długość
reaktora dla
średnicy 66
cm [cm]

0,0
3,9
8,3
13,3
19,0
25,8
34,1
44,9
60,0
85,8
111,6

T eoretycznie
wymagana
długość
T eoretyczne reaktora dla T eoretyczne
temperatury średnicy 66
temperatury
gazów [C]
gazów [C]
cm [cm]

330,0
379,5
426,3
470,2
511,0
548,7
582,9
613,2
639,1
659,5
676,1

0,0
4,7
10,0
15,9
22,8
31,0
41,0
53,8
72,0
102,9
133,9

330,0
389,4
445,6
498,2
547,3
592,4
633,4
669,8
701,0
725,4
745,3

Z danych literaturowych zawartych w pracy [271] założono, że jako materiałem konstrukcyjnym będzie stal kotłowa 15HM, natomiast elementy grzejne
o sumarycznej mocy 9kW, wyposażone w termoparę typu J, będą analogiczne do
opisanych w pracy [272].
Na Rys. 5-14 przedstawiono ogólny schemat części reaktora KRUM-100
[273].
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Układ grzałek i katalizatora palladowego na monolicie metalicznym w części
A i B jest układem rozruchowym, tj. układem podgrzania gazów reakcyjnych do
pracy dla zasadniczego katalizatora w części C. Z uwagi na małą odporność monolitu metalicznego (w wysokich temperaturach) i jego dużą aktywność w zakresie temperatur 250-340oC został on przeznaczony do wstępnego zapoczątkowania
reakcji po ustaleniu równowagi pracy reaktora. Gazy ogrzane w wymienniku do
300oC wprowadzone do reaktora w streﬁe rozruchowej będą ogrzewane ciepłem
wstępnego utleniania metanu (do 30% przereagowania), aby osiągnąć temperaturę 330-400oC. Doskonałe przewodnictwo monolitu metalicznego pozwoli na
szybkie ustalanie temperatury na całej długości monolitu strefy A i B. W ten sposób energia wydzielana podczas wstępnej reakcji na katalizatorze rozruchowym
będzie częściowo odbierana przez gazy nie biorące udziału w reakcji. Pozwoli to
na utrzymanie temperatury pracy monolitu poniżej 450 oC i zapobiegnie miejscowym przegrzaniom katalizatora. Układ ceramiczny zaprojektowano jako strefę
zasadniczego utleniania metanu z gazów kopalnianych. Ponieważ nośnik stanowiący podstawę układu katalitycznego jest handlowym produktem przeznaczonym do pracy w temperaturach do 900oC, pod ciśnieniem do 40 bar (wytrzymałość mechanicznej promieniowo 50 dla N/pierścień i 800 dla N/pierścień osiowo,
ścieralność 2% wag.) zaprojektowano tak, aby pozwolił na całkowite utlenienie
metanu w streﬁe C. Jeśli układ wstępnego podgrzewania gazów w wymienniku
pozwoli na uzyskanie temperatury gazów wchodzących w zakresie 330-370oC
praca grzałek G1 i G2 podgrzewających gazy w streﬁe A i B będzie zbyteczna.

Rys. 5-14. Projekt prototypowego reaktora RKUM-100 [273].
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Zastosowanie katalizatora w sekcji A i B pozwala np. w przypadku braku właściwego przereagowania metanu w streﬁe C na regulację ilości metanu w mieszaninie wchodzącej do strefy C. Oznacza to, że podnosząc temperaturę strefy
A i B można regulować stopień konwersji metanu w tych strefach obniżając jego
zawartość w gazach wpływających do strefy C.
Tab. 5-4. Dane ilościowe dla katalizatorów monolitycznych oraz kontaktu ceramicznego
[262].

Objętość Komora III Masa Komora III Objętość Komora Objętość Komora
(dm3)
(kg)
I (dm3)
II (dm3)
238,0
209,22
200,0
200,0
Reaktor z takim wypełnieniem powinien zapewnić 100% konwersję gazów
o szybkości przepływu 3.000 Nm3/h i stężeniu metanu do 1% objętościowego.
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Z POWIERZA WENTYLACYJNEGO KOPALŃ IUMK100

6.1. Budowa prototypowej instalacji badawczej IUMK-100 pracującej w warunkach rzeczywistych
Pierwsza prototypowa instalacja katalitycznego utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych, pracująca na gazach rzeczywistych
o nazwie IUMK-100, powstała we współpracy konsorcjum naukowego Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Lider), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
oraz Politechniki Wrocławskiej z przedsiębiorstwem Termospec Sp. z o.o. Żory.
Dzięki współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową została zainstalowana obok
szybu wentylacyjnego Jas VI Kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdrój i pracowała od
maja do lipca 2012 r. na gazach rzeczywistych. Centralną częścią instalacji zgodnie z projektem konsorcjum jest katalityczny reaktor RKUM-100 wypełniony palladowym katalizatorem na nośniku ceramicznym i metalicznym oraz wymiennik
dla reaktora WCR-100 i wymiennik ciepła użytkowego [274, 276, 277].
Parametry instalacji IUMK-100 były następujące:
strumień powietrza
koncentracja metanu w powietrzu
wartość opałowa mieszaniny metan-powietrze
strumień metanu
energia w paliwie
moc cieplna
moc cieplna użytkowa

1000-4000 m3/godz.
0,4-1,0 %
0,14-0,35 MJ/m3
4,0-30,0 m3/godz.
140-1050 MJ/godz.
38-291 kW
do 100 kW
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1. stacja odmetanowania,
2. Przyłącze gazu z odmetanowania,
3. Rurociąg odmetanowania,
4. Dyfuzor,
5. Lutniociąg pobierający gaz
z szybu,
6. Filtr przeciwpyłowy,
7. Wentylator,
8. Mieszalnik gazów,
9. Lutniociąg buforowy,
10. Komin,
11. Instalacja utylizacji metanu,
12. Przyłącze instalacji CO,
13. Budynek stacji wentylatorów
głównych,
14. Nagrzewnice powietrza,
15. Droga,
16. Szyb kopalniany,
17. Rurociąg CO,
18. Zasilanie elektryczne
Rys. 6-1. Wizualizacja instalacji katalitycznego utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego IUMK-100 w kopalni Jas-Mos przy szybie Jas VI [17, 275].

Instalacja umożliwiła ujęcie strumienia gazów z szybu wentylacyjnego do 4000
m3/godz. oraz łączenie ich z gazami z odmetanowania kopalni (o koncentracji metanu > 50%). Dzięki temu było możliwe zbadanie różnych stężeń metanu w strumieniu powietrza wentylacyjnego, pozwalające określić graniczne parametry pracy
instalacji niewymagającej ogrzewania grzałkami gazów wchodzących do reaktora.

Rys. 6-2. Schemat instalacji IUMK-100 [17, 276].
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Rys. 6-3. Zdjęcie pilotażowej instalacji katalitycznego utleniania metanu IUMK-100
pracującej w Jastrzębiu-Zdrój z wykorzystaniem gazów z szybu Jas VI w Kopalni Jas-Mos
[17, 276].

Instalację IUMK-100 zgodnie ze schematem technologicznym (Rys. 6-4) tworzą
następujące urządzenia:
1. lutniociąg Φ500, którym pobierane jest powietrze z dyfuzora szybu
wydechowego kopalni (Rys. 6-5);
2. urządzenia odbioru wykraplającej się pary wodnej (Rys. 6-6);
3. wentylator promieniowy, wysokoobrotowy o zwiększonym spiętrzeniu,
wymuszający przepływ niskoprocentowej mieszaniny powietrzno-metanowej przez wymienniki ciepła i reaktor (Rys. 6-7);
4. ﬁltr cząstek stałych (Rys. 6-8);
5. blok mieszalnika gazu (Rys. 6-9);
6. układ bezpieczeństwa odcinający dopływ gazów gdy stężenie przekracza
2% metanu (Rys. 6-10);
7. główny wymiennik ciepła reaktora (Rys. 6-11);
8. reaktor katalitycznego utleniania metanu wraz z grzałkami rozruchowymi procesu utleniania (Rys. 6-13) wypełniony katalizatolrem palladowym
(Rys. 6-12);
9. wymiennik ciepła użytkowego (Rys. 6-14);
10. obieg wody użytkowej centralnego ogrzewania;
11. rozdzielnia do zasilania, zabezpieczenia i sterowania urządzeń (Rys. 6-15);
12. zespół butli z azotem i zaworem elektromagnetycznym (Rys. 6-10),
13. urządzenia kontrolno-pomiarowe:·
• stężeń metanu,·
• temperatur, ·
• przepływu powietrza w obiegu reaktora,·
• parametrów w systemie odzysku ciepła,
14. mikroprocesorowy system kontroli parametrów pracy i zabezpieczeń,
15. mikroprocesorowy system transmisji i wizualizacji parametrów pracy instalacji (Rys. 6-16).
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Powietrze wentylacyjne w ilości ok. 2,5% całego strumienia gazów opuszczających komin wentylacyjny dostarczano do instalacji IUMK-100 poprzez
rurociąg (Rys. 6-5) i wentylator promieniowy (Rys. 6-7) wymuszający przepływ gazów w całym obiegu. Duże ilości pary wodnej towarzyszące gazom
kopalnianym, zmuszały do zastosowania przed wentylatorem dodatkowych
urządzeń (Rys. 6-6), pozwalających na odbiór wykroplonej pary wodnej.
W IUMK-100 zastosowano wentylator promieniowy z regulacją wydajności za pomocą falownika, pokazany na Rys. 6-7.
Do filtracji powietrza pobieranego z szybu wentylacyjnego Jas VI do reaktora zastosowano filtr tekstylny o przepływie powietrza max. 4,2 m/s i stopniu
filtracji 10 μm.
Zawartość metanu w powietrzu pobieranym z szybu wentylacyjnego kopalni Jas-Mos w szybie Jas VI waha się w granicach od 0,1 do 0,7% obj. Blok
mieszalnika gazu przeznaczony do zwiększania zawartości metanu w powietrzu pobieranym z szybu wentylacyjnego i utrzymywania stałego stężenia metanu w mieszaninie doprowadzanej do reaktora w ustalonych granicach, pozwalał na uzyskanie żądanej zawartości metanu w powietrzu wentylacyjnym,
poprzez wtrysk bogatych w metan gazów z odmetanowania kopalni, pobieranych z pobliskiej stacji odmetanowania, do strumienia powietrza wentylacyjnego.
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Rys. 6-4. Schemat technologiczny instalacji utylizacji metanu IUMK-100 [25].
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Rys. 6-5. Ujęcie części gazów z szybu wentylacyjnego do instalacji IUMK-100 [276, 279].

Rys. 6-6. Urządzenia pozwalające na odbiór wkraplanej pary wodnej z powietrza
wentylacyjnego [276, 279].
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Rys. 6-7. Wentylator promieniowy zastosowany w IUMK-100 [276].

Rys. 6-8. Filtr powietrza instalacji katalitycznego utleniania metanu IUMK-100 [276].
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A

B

C

Rys. 6-9. Mieszalnik gazu MG-100 (A – sterowanie elektroniczne B –układ mieszania gazów,
C – dysze wtryskowe gazu z odmetanowania do powietrza wentylacyjnego) [276].

Jeden z najważniejszych elementów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa w warunkach awaryjnych, stanowiła klapa bezpieczeństwa. Jej praca
została sprzężona z układem zaazotowania wymiennika i reaktora. Wykonana została tak, aby w przypadkach przekroczenia dopuszczalnej temperatury reaktora,
przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w powietrzu lub zaniku napięcia
zasilania, nastąpiło jej samoczynne otwarcie i zamknięcie dopływu powietrzawentylacyjnego do reaktora z jednoczesnym wypuszczeniem go do atmosfery.
Pracę klapy przewidziano w tzw. systemie bezpieczeństwa pozytywnego, co oznacza jej domknięcie w stanie normalnej pracy za pomocą zatrzasku elektromagnetycznego, zaś zanik napięcia powoduje jej otwarcie. Zwolnienie klapy bezpieczeństwa powodując jej grawitacyjne opadanie, zamyka możliwość przepływu gazów
do wymiennika i reaktora, z jednoczesnym wypełnieniem obu urządzeń, azotem
z butli pod ciśnieniem 150 atm. Ze względów bezpieczeństwa nie prowadzono
pracy instalacji bez sprawnie działającego układu zaazotowania.
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Rys. 6-10. Klapa bezpieczeństwa (zamknięta) i sprzężony z nią układ zaazotowania
odcinający dopływ gazów palnych do reaktora [276, 279].

Dla zapewnienia pracy reaktora bez konieczności ogrzewania grzałkami
gazów wlotowych, zastosowano wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy typu
WCR-100 (Rys. -11,) o mocy cieplnej 100 kW pomiędzy spalinami wylotowymi
z reaktora, a mieszaniną powietrzno-metanową wprowadzaną na reaktor o następujących danych:
•
•
•
•
•
•
•

strumień masowy powietrza po stronie rur:
1 kg/s
strumień masowy powietrza po stronie płaszcza:
1 kg/s
temperatura wlotowa mieszaniny
t1 = 20oC
temperatura mieszaniny po podgrzaniu w wymienniku: t2 = 380oC
temperatura spalin na wlocie do wymiennika:
t3 = 500oC
temperatura spalin na wylocie:
t4 ≈ 130oC
powierzchnia wymiany ciepła
Fwym = 180,8 m2

141

Beata Stasińska Katalityczne utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń

Rys. 6-11. Rurowy wymiennik ciepła połączony z reaktorem [276].

Do katalitycznego utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń zastosowano trójkomorowy reaktor RKUM-100, gdzie każdą komorę wyposażono
w termoparowe czujniki temperatury, grzałki rozruchowe (3 x 20KW = 60KW)
i odpowiednia katalizator.
W pierwszej komorze od strony wlotu mieszaniny powietrzno-metanowej
umieszczono katalizator metaliczny w postaci walców o średnicy 612±3 mm
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i wysokości 120 mm, zawierające 5 g Pd w 1 dm3 katalizatora. Pierwsza warstwa
zawiera dwie warstwy katalizatora monolitycznego, zaś w komorze drugiej ten
sam katalizator metaliczny ułożono w trzech warstwach. Dolna komora (trzecia) zawierała usypowy katalizator palladowy na nośniku ceramicznym w postaci
pierścieni z siedmioma otworami z nisko-powierzchniowego tlenku glinu zawierającego 0,22-0,25% wag. palladu.

Rys. 6-12. Palladowy katalizator ceramiczny i metaliczny [270].

Do zapoczątkowania procesu katalitycznego utleniania metanu w mieszaninie z powietrzem konieczne jest podgrzanie mieszaniny niskokalorycznej do
temperatury zapoczątkowania procesu utleniania tj. około 350ºC. Do tego celu
zastosowano grzałki elektryczne (3 x 20 kW) zintegrowane i zabudowane przed
każdą komorą reaktora z katalizatorem metalicznym o łącznej mocy 60 kW.
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Rys. 6-13. Reaktor przed i po izolacji oraz serce reaktora instalacji przed izolacją,
wypełnione katalizatorem palladowym na ceramicznym nośniku glinowym wykonanym
w Wytwórni Katalizatorów w Zakładach Azotowych Tarnów-Mościce [276].
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Utlenianie metanu odbywa się bezpłomieniowo w podwyższonej temperaturze do kilkuset stopni C. Ciepło utleniania metanu jest wykorzystywane do
podgrzewania mieszaniny powietrzno-metanowej w wymienniku na wlocie do
reaktora, umożliwiając ponadautotermiczną pracę reaktora, a pozostała część
ciepła odzyskiwana w wymienniku ciepła użytkowego, wykorzystywana jest do
podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania o mocy około 100 kW.
Do odbioru ciepła z gazów reakcyjnych zastosowano wymiennik ciepła WC100 z układem zamkniętym obiegu wody, pozwalającym na odbiór ciepła w wymienniku i dostarczenie go do dmuchaw, w których zostały wypromieniowane na
zewnątrz.

Rys. 6-14. Wymiennik ciepła użytkowego WC-100 [276].

6.2. Sterowanie pracą instalacji podczas badań
Instalacja posiadała możliwość sterowania pracą z tablicy sterowania ręcznego (Rys. 6-15) oraz z panelu komputera (Rys. 6-16). Do sterowania, zabezpieczeniem i kontrolą parametrów procesu katalitycznego utleniania metanu
w systemie instalacji IUMK-100, zastosowano przemysłowy sterownik mikroprocesorowy, swobodnie programowalny (PLC) ﬁrmy Siemens z graﬁcznym panelem sterowania, na którym odwzorowano schemat instalacji oraz reaktora. Na
panelu sterowania komputera jak i na tablicy sterowania zamieszczono przyciski
do sterowania całym systemem reaktora i instalacji [276].
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Wyposażenie sterownika stanowiły:
1. dwustanowe wejścia do kontroli załączenia i/lub wyłączenia urządzeń
w systemie,
2. standardowe prądowe wejścia dla czujników temperatur w układzie 3przewodowym,
3. standardowe napięciowe wejścia dla termoparowych czujników wysokich
temperatur,
4. standardowe prądowe wejście do pomiaru mocy użytkowej,
5. standardowe prądowe lub napięciowe wejścia do pomiaru stężeń metanu
w powietrzu,
6. wejścia do pomiaru przepływu powietrza,
7. system transmisji parametrów i wizualizację systemu,
8. system umożliwiający transmisję parametrów i wizualizację poprzez sieć
internetową,
9. standardowe prądowe lub napięciowe wyjście do sterowania falownikiem
wentylatora,
10. przekaźnikowe – stykowe wyjścia do:
• sterowania stycznika na odpływie do wentylatora i falownika,
• sterowania wyłącznikami grzałek rozruchowych G1 i G2,
• sterowania zaworami elektromagnetycznymi ZB1, ZB2, ZB3 i ZB4,
• sterowania wyzwalaczy elektromagnetycznych zasuwy bezpieczeństwa w mieszalniku gazu i wyzwalacza klapy (przepustnicy) bezpieczeństwa
11. transmisja archiwizacja i wizualizacja danych.
Sterownik umożliwiał archiwizację kontrolowanych parametrów na płytce
pamięci masowej SD o pojemności 2 GB. Zawartość informacji mogła być kopiowana z płytki SD do komputera PC. Istniała możliwość przesyłania stałego
informacji wyświetlanych na panelu sterowania sterownika mikroprocesorowego
do komputera. Istniała również możliwość połączenia sterownika reaktora z serwerem z możliwością zapisywania informacji na pamięci dyskowej.
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Rys. 6-15. Widok tablicy ręcznego sterowania praca instalacji [276].
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Rys. 6-16. Panele komputerowego sterowania pracą instalacji pokazujące jej parametry
[276].
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Dodatkowo wszystkie parametry pracy zapisywane w sposób ciągły w postaci elektronicznej, pozwalały na archiwalny odczyty danych pracy oraz graﬁczną
wizualizacje zmian w wybranym odcinku czasowym podczas bieżącej pracy (Rys.
6-17).

Rys. 6-17. Graﬁczna wizualizacja parametrów pracy instalacji na monitorze komputera
[271].

6.3. Praca instalacji IUMK-100
Badania prowadzone przez autorkę monograﬁi na instalacji IUMK-100
z udziałem gazów rzeczywistych, określiły warunki zapewniające pracę instalacji bez konieczności dodatkowego podgrzewania gazów grzałkami. Potwierdziły
możliwość pracy instalacji na gazach rzeczywistych o zawartości metanu poniżej
1% obj. bez konieczności ciągłego podgrzewania powietrza wentylacyjnego za
pomocą grzałek. Wydzielana w reakcji utleniania metanu energia pozwalała na
wystarczające podgrzewanie gazów wchodzących do reaktora i pozyskanie gorących spalin o temperaturze do 150oC, w szerokim zakresie badanych przepływów
od 1000 do 3500 m3/godz.
Duża wilgotność powietrza wentylacyjnego nie wykazała znaczącego wpływu w warunkach rzeczywistych na aktywność układu katalitycznego mimo, iż
para wodna wykazuje znany literaturowo fakt blokowania reakcji na powierzchni
katalizatora palladowego. Wilgoć powietrza wentylacyjnego stwarzała natomiast
duże problemy techniczne, utrudniając przepływy gazów i kontrolę monitoringu
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stężenia metanu, powodując korozję i niszcząc czujniki metanu. Dla zabezpieczenia prawidłowej pracy instalacji i metanomierzy, istniała konieczność codziennego odpuszczania wilgoci z lutniociągu powietrza wentylacyjnego, częste kalibrowanie zastosowanych metanomierzy, przy czym niskie temperatury otoczenia
sprzyjały wykraplaniu się wody w układzie.
Dla IUMK-100 ilość odzyskiwanej energii na wymienniku WC-100 rosła ze
wzrostem ilości utlenianego w jednostce czasu metanu, szybkością strumienia
gazów, co było widoczne w postaci wyższych temperatur spalin wychodzących
z wymiennika współpracującego z reaktorem, których temperatura podnosiła się
ze wzrostem szybkości przepływu strumienia gazów. W żadnym z przypadków
nie zanotowano przegrzania wymiennika WC-100.
Ustalanie stanu równowagi pracy IUMK-100 w przypadku rozpoczęcia rozruchu od temperatury otoczenia, wymagało od 8 do 20 godzin. Im wyższa szybkość
strumienia gazów oraz ilość wydzielanej w układzie energii, tym bardziej dynamiczne i trudne do stabilizacji były zmiany temperatur na reaktorze. Opracowany
system zabezpieczeń działał prawidłowo, w wystarczający sposób, co wielokrotnie sprawdzono.
Rozłączenie pracy układu w wyniku zadziałania systemu zabezpieczeń następowało w takich przypadkach jak:
1. przekroczenia dopuszczalnych temperatur reaktora,
2. przekroczenie stężeń metanu.
Wiązało się ono z wyłączeniem przepływu gazów i samoczynnym stygnięciem instalacji do temperatur otoczenia. Czas stygnięcia układu reaktor – wymiennik bez przepływu powietrza do temperatury otoczenia trwa dla IUMK-100
ponad 48 godz.
Badania granicy pracy instalacji bez konieczności dogrzewania gazów grzałkami instalacji IUMK-100 wykonano dla przepływu gazów 1000-3500 m3/godz.
w okresie maj–lipiec 2012 r. Temperatury zewnętrzne w czasie badań oscylowały
od –3 do 34oC, co pozwoliło w pewnym stopniu zaobserwować ich wpływ na rozpraszanie ciepła instalacji i sprawność izolacji.
Katalityczne utlenianie metanu zapewniał w instalacji palladowy katalizator
na nośniku ceramicznym wyprodukowany w Wytwórni Katalizatorów w Zakładach Azotowych Tarnów-Mościce, zgodnie z know-how autorki niniejszej monograﬁi, użyczonym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (obecnie zgłoszenie patentowe UMCS [277]”).
Podczas rozruchu instalacji, pracę reaktora zapoczątkowują grzałki podgrzewające gazy wentylacyjne i palladowy katalizator metaliczny (który dostarczył
niemiecki producent Sűd-Chemie zgodnie z wytycznymi Politechniki Wrocławskiej). Gdy zasadniczy katalizator na nośniku ceramicznym osiągał temperaturę
pracy i reakcja biegła na całym złożu ceramicznym, nie było potrzeby dogrzewania gazów na grzałkach. Gazy wchodzące do reaktora podgrzewane były wówczas
w wymienniku współpracującym z reaktorem i posiadały wystarczającą tempera150
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turę aby praca reaktora podtrzymywana była poprzez zawracanie części energii
wydzielanej w reakcji do gazów wchodzących w wymienniku współpracującym
z reaktorem. Duże szybkości przepływu gazów, skutkowały szybkim wynoszeniem ciepła reakcji z gazami odlotowymi, co łatwo wytrącało reaktor z osiągniętej
równowagi, jeśli temperatura gazów podawanych z wymiennika do reaktora była
niższa niż 420oC. Ta graniczna temperatura związana jest z aktywnością katalizatora na nośniku ceramicznym i metalicznym, jego ilością oraz szybkością liniową
i objętościową gazów.
Katalizator na nośniku ceramicznym był aktywniejszy niż na nośniku metalicznym i takie ułożenie katalizatorów zapewnia najwyższe temperatury na końcu reaktora, co umożliwia najefektywniejszy odzysk energii uwalnianej podczas
reakcji. Dla tego reaktora prawidłowy rozkład temperatur powinien zapewniać
najwyższe temperatury na wyjściu z reaktora. Mamy wówczas do czynienia z najbardziej optymalnym odzyskiem energii na wymienniku, co umożliwia pracę reaktora nie wymagającą dogrzewania grzałkami gazów wprowadzanych do reakcji.
Stan pracy bliski granicy nazwanej autotermiczną pracą był stanem niestabilnym.
Duża ilość wydzielanej i szybko przemieszczanej z przepływem gazów energii, odebrana z gazów wylotowych w wymienniku współpracującym z reaktorem,
wystarcza, aby utrzymać zakres pracy reaktora. Im większe przepływy i stężenia metanu zastosujemy, tym zmiany w układzie zachodzą bardziej dynamicznie
i wymagają szybkiej korekty parametrów, tj. szybkości wprowadzanych gazów lub
stężenia metanu. Kluczowym czynnikiem dla reaktora RKUM-100 jest ilość zatrzymanej i skumulowanej energii znajdującej się w układzie reaktor-wymiennik.
Stąd też, jeśli bez zmiany stężenia metanu, nastąpi zmniejszenie szybkości przepływu gazów ilość energii kumulowanej w układzie reaktor-wymiennik, powoli
zacznie spadać. Ten sam efekt można uzyskać obniżając stężenie metanu przy
zachowaniu stałego strumienia przepływu gazów.
Przepływowe reaktory katalityczne są projektowane dla określonych parametrów przepływu i składu gazów w niewielkich przedziałach zmian. Fakt jest wynikiem stałej ilości miejsc aktywnych w określonej, stałej i niepodlegającej zmianie
masie katalizatora, znajdującego się w reaktorze. Reaktor RKUM-100 przewidziano dla przepływu 3000 m3/godz. z zawartością 1% metanu i w tych warunkach zapewnia on rozkład temperatur z maximum na wyjściu z reaktora, co jest
warunkiem najefektywniejszego odzysku energii generowanej w reaktorze, przy
czym reakcja biegnie tylko na złożu ceramicznym. Reaktor RKUM-100 posiada tę
nietypową zaletę, iż charakteryzuje się bardzo elastyczną pracą w zakresie przepływów od 1000 do 4000 m3/godz. Elastyczność pracy reaktora wynika z zastosowania dwóch złóż katalizatora i możliwości wydłużenia pracującego złoża do
wnętrza reaktora poprzez podwyższenie temperatury gazów wchodzących na
reaktor.
Elastyczna praca reaktora (tak nietypowa dla przepływowych reaktorów katalitycznych) w przekonaniu autorki wynika z różnicy aktywności katalizatorów:
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ceramicznego i metalicznego. Gdyby katalizatory na początku reaktora były aktywniejsze, utlenialibyśmy metan, zanim dotrze do układów ceramicznych. Zakładając wyższą aktywność (rozumianą jako rozpoczęcie pracy w niższych temperaturach lub/i wyższy udział reakcji w jednostce masy czy objętości) powinien
pojawiać się problem z przesunięciem reakcji z monolitów na ceramikę oraz
z utrzymaniem najwyższej temperatury na końcu reaktora.
Gdyby katalizator metaliczny był aktywniejszy, w takim przypadku końcowa
część reaktora powodowałaby (z braku metanu w gazach reakcyjnych) studzenie
gazów reakcyjnych, co widać w przypadku ciągłej krzywej na Rys. 6-18. Obrazuje
ona jak przesuwany jest w głąb odcinek katalizatora objętego reakcją, gdy włączamy do strefy reakcyjnej katalizatory metaliczne, poprzez wyższą temperaturę
gazów wchodzących, co w konsekwencji w wyniku braku reakcji w końcowym
odcinku reaktora prowadzi do rozpraszania energii i chłodzenia gazów jeszcze
w reaktorze.
Na tym przykładzie wyraźnie widać, że katalizator metaliczny ma mniejszą
aktywność niż zastosowany kontakt ceramiczny. Niniejszy pogląd autorka opiera
na obserwacji rozkładu temperatur w reaktorze przy różnej temperaturze gazów
wychodzących z wymiennika T5 (pierwszy punkt pomiaru temperatury leżący na
osi Y), pokazanych na rysunku Rys. 6-18.

Rys. 6-18. Rozkład temperatur wewnątrz reaktora poprawny (krzywa przerywana
i kropkowana) oraz nieprawidłowy (krzywa ciągła) [277].
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Temperaturę obserwowaną na termoparze T5 i T6 różni tylko to, że T5
mierzona jest na dole za wymiennikiem, a T6 nad grzałką u góry przed katalizatorem. Podczas pracy instalacji obserwowano temperaturę T5 jako niższą
od T6, co można interpretować, iż jest to fakt wynikający z konwekcyjnego
ogrzewania termopary T6 na górze cieplejszą częścią reaktora lub/i grzałki.
Dla gazów wchodzących z temperaturą T6 = 400 i 420 na monolicie nie widać wielkich zmian jej wartości w wyniku zachodzącej reakcji (krzywa przerywana i kropkowana), które się pojawiają, gdy temperatura T6 przekroczy
450 (krzywa ciągła). Zdaniem autorki niniejszej pracy elastyczność pracy
reaktora zapewniają dwa odmienne złoża pod względem pojemności
cieplnej i aktywności, które pozwalają opanować balans temperatur powstających w wyniku energii wydzielanej podczas reakcji. Ponadto dzięki różnej
aktywności w zależności od przepływu i ilości utlenianego metanu może być
dowolnie wydłużana strefa reakcji poprzez włączanie udziału katalizatorów
monolitycznych, następujące po podniesieniu temperatury gazów wlotowych,
wydłużając do środka strefę udziału katalizatora w reakcji i jednocześnie zachowując 100% przereagowania metanu z maksymalną temperaturą na końcu
reaktora w miejscu, gdzie rozpoczyna się odbiór ciepła.
Projekt reaktora pozwala na elastyczną pracę w różnych warunkach, tj.
w dużym przedziale stężeń i przepływów strumieni gazów. Warunek samowystarczalności reaktora realizowany poprzez współpracę reaktor-wymiennik,
gdzie następuje zawracanie wydzielanej podczas reakcji chemicznej energii
sprawia, iż ilość energii odbieranej w wymienniku nie podlega regulacji, jest
ściśle określony parametrami wymiennika. Dla uelastycznienia odbioru ciepła
w wymienniku wymagana jest korekta ilości gazów kierowanych z reaktora do
wymiennika.
Upust części gorących gazów o T > 600oC (zależnie od materiałowej granicy pracy reaktora) opuszczających reaktor nim zostaną skierowane do wymiennika współpracującego z reaktorem, jest dodatkową możliwością ich zagospodarowania nie badaną w niniejszej instalacji.
IUMK-100 może pracować praktycznie bezobsługowo, gdy w program sterujący zostaną wpisane graniczne parametry temperaturowe, będące obrazem
energii zatrzymywanej w układzie katalitycznego reaktora współpracującego
z wymiennikiem. Pracę instalacji nie wymagającą dodatkowego podgrzewania gazów można prowadzić przy rzeczywistym stężeniu metanu w powietrzu
wentylacyjnym (podlegającym powolnym fluktuacjom) sterując szybkością
przepływu gazów przez reaktor tak, aby temperatura na wejściu do reaktora nie była niższa niż 420oC (T5), a na wyjściu nie przekraczała temperatury 600oC (T8). Praca automatyczna instalacji oparta może być więc o zmianę
szybkości strumienia przepływu gazów, aby utrzymać temperatury pracy katalizatora. W tym przypadku, gdy nastąpi obniżenie aktywności katalizatora, układ dla zachowania równowagi temperaturowej będzie zwiększał ilość
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przepuszczanych gazów, aby utrzymać parametry temperaturowe na wyjściu
z reaktora.
W czasie 3 miesięcy pracy nie zauważono pogorszenia jakości stosowanego układu katalitycznego. W przypadku pogorszenia jakości katalizatora jego
aktywność można częściowo przywracać, poprzez redyspersję palladu bez konieczności wyjmowania katalizatora z reaktora [278].
Zmiany temperatur wymiennika i reaktora oraz stężeń metanu podczas
ponadautotermicznej pracy instalacji utylizacji metanu IUMK-100 dla całkowitego strumienia gazów 1500 m3/godz. obserwowane przez okres 87 godzin
przedstawiono na rysunku Rys. 6-19.

Rys. 6-19. Zmiany temperatur wymiennika i reaktora oraz stężeń metanu podczas
ponadautotermicznej pracy instalacji utylizacji metanu IUMK-100 dla całkowitego
strumienia gazów 1500 m3/godz. obserwowane przez okres 87 godzin [276].

Wykresy obrazują (od góry):
□ – Stopień przereagowania metanu
● – T8 – temperatura gazów wychodzących z wymiennika I
◊ – Stężenie metanu w mieszaninie reakcyjnej
□ – T5 – temperatura gazów wchodzących na wymiennik I
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Δ

– T10 – temperatura spalin za wymiennikiem I

Jak widać ponadautotermiczną pracę układu można utrzymać w długim czasie regulując nieznacznie stężenie metanu w zakresie 0,1%. Zmiany energii wynoszonej z układu oraz kumulowanej stwarzają konieczność niewielkich zmian
stężenia metanu, aby utrzymać stabilność pracy układu.
Na Rys. 6-20 przedstawiono efekty energetyczne pracy IUMK-100 dla przepływu 1500 m3/godz.

Rys. 6-20. Zmiany wielkości energii cieplnej wydzielanej podczas stabilnej pracy instalacji utylizacji metanu IUMK-100 dla całkowitego strumienia gazów 1500 m3/godz.
obserwowane przez okres 87 godzin w zależności stężenia metanu [276].

Linie od góry:
□ – Stopień przereagowania metanu
□ – Strumień ciepła w metanie
◊ – Stężenie metanu w mieszaninie reakcyjnej
● – Strata kominowa
Δ
– Energia użyteczna z wymiennika wodnego
Bilans cieplny instalacji do utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 opracowano na podstawie pomiaru temperatur w układzie, odczytywanych i zapisywanych
podczas pracy z panelu sterującego jak na Rys. 6-21.
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Rys. 6-21. Obraz monitora panelu sterującego aparaturą pozwalający na odczyt
temperatur [276].

Pełny bilans energetyczny pracy instalacji został wykonany z pomocą arkusza
Excel z danych odczytanych na panelu sterującym, co pozwoliło na porównanie
efektywności energetycznej instalacji dla różnych warunków pracy.
Dodatkowo na panelu sterującym można było w sposób ciągły odczytać chwilową wartość wyliczanego przez program komputerowy ciepła odzyskiwanego na
wymienniku WC-100 (Rys. 6-22).
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Rys. 6-22. Obraz monitora panelu sterującego aparaturą pozwalający na odczyt mocy
potrzebnej na pracę wentylatora, grzałek i ciepła odzyskanego na wymienniku WC-100
[276].

Moc niezbędną dla pracy wentylatora wymuszającego przepływ gazów przez
instalację zależna od szybkości strumienia gazów przedstawia Rys. 6-23.

Rys. 6-23. Zależność mocy wentylatora od przepływu gazów przez IUMK-100 [277].
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Badania autotermicznej pracy instalacji IUMK-100 w strumieniu gazów najwyższych z badanych przepływów przeprowadzono w kilku terminach. Ustalanie
stanu równowagi dla wydatku strumienia gazów 3000-3500 m3/godz. były trudniejsze niż przy mniejszych przepływach. Duża ilość wydzielanej i szybko przemieszczanej energii sprawiła, iż praca z tymi przepływami gazów wymagała dużej
dokładności. Dynamiczne zmiany zachodzące bardzo szybko w układzie w porównaniu z mniejszymi przepływami badanych gazów wymagały doświadczenia,
a autotermiczną pracę IUMK-100 była uzyskiwana już przy stężeniu większym
ok. 0,48% metanu. Duże wynoszenie ciepła reakcji z gazami odlotowymi łatwo
wytrącało reaktor z osiągniętej równowagi, jeśli temperatura na wymienniku była
niższa od 420oC.
Dla przepływu 3500 m3/godz. zaobserwowano pierwszy przypadek braku
możliwości całkowitego utlenienia metanu, gdy temperatury gazów podawanych
na reaktor, były niższe niż 420oC. W tej sytuacji podnoszenie stężenia metanu
nie było skutecznym sposobem przywrócenia stanu autotermicznej pracy. Autotermiczną pracę można było przywrócić tylko poprzez włączenie grzałek, które
uaktywniały katalizator na nośniku metalicznym, co skutkowało przesunięciem
strefy reakcji do wewnątrz reaktora z włączeniem w strefę reakcyjną katalizatorów na nośniku metalicznym.
Dla przepływu 3500 m3/godz. złoże ceramiczne nie jest w stanie całkowicie
przeprowadzić utleniania metanu z konwersją 90%, bez dodatkowego wsparcia
przez katalizator palladowy na nośniku metalicznym. Włączenie pracy monolitów metalicznych ma miejsce, gdy temperatura wymiennika wynosi powyżej
420oC i na złożu monolitu temperatura sięga 440oC. W tych warunkach temperaturowych reakcja przebiega na ostatnich przed ceramiką monolitach oraz całej objętości katalizatora na nośniku ceramicznym, całkowicie utleniając metan
w przedziale stężeń 0,48-0,61% metanu.
Praca ze stężeniami wyższymi niż 0,61% dla tych przepływów, była podczas
testów niemożliwa ponieważ temperatury ceramiki przekraczały 620oC – temperatury dopuszczalne wynikające z warunków materiałowych reaktora.
Najbardziej interesujące (pod kontem pełnej automatyzacji nadzoru pracy instalacji) rezultaty uzyskano pozostawiając stałe stężenie metanu 0,54-0,57
i zmieniając całkowity przepływ w granicach 3000-3500 m3/godz. Dla stałego
stężenia metanu przepływ 3000 m3/godz. prowadził do kumulacji ciepła reakcji w reaktorze obserwowanego jako wzrost temperatury pracy złoża katalizatora
i gazów opuszczających reaktor, co pociągało za sobą wzrost temperatury pracy
wymiennika. Uzyskiwane ciepło użytkowe sięgało 40-45 kW. Gdy temperatury
gazów opuszczających reaktor osiągały 600oC podwyższenie przepływu do 3500
m3/godz. wymuszające większe wynoszenie ciepła użytkowego powyżej 50 kW
ochładzało reaktor i w konsekwencji ilość zatrzymanej na układzie wymiennik-reaktor energii. Gdy temperatura wymiennika obniżyła się do 420oC, dla utrzymania autotermicznej pracy wystarczyło obniżenie przepływu do 3000 m3/godz.
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Zmiany temperatur wymiennika i reaktora oraz stężeń metanu podczas autotermicznej pracy IUMK-100 dla całkowitego strumienia gazów 3000m3/godz.
obserwowane od godz. 22.00 do 15.00 przedstawia Rys. 6-24.

Rys. 6-24. Autotermicznej pracy IUMK-100 w strumieniu gazów 3000 m3/godz.
Δ
obserwowane od godz. 22.00 do 15.00 [276] (metan na wejściu ◊ i
wyjściu reaktora –
niebieski, brązowy – temperatury wejścia – na reaktor, wyjścia z reaktora ‒ □ oraz wyjścia
z reaktora do wymiennika ciepła użytkowego ).

Jak widać temperatura otoczenia wpływa na ilość kumulowanego ciepła na
reaktorze.
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Rys. 6-25. Zależność stężenia metanu na wejściu i wyjściu z reaktora (kolor niebieski)
oraz ilości wydzielanego w reakcji ciepła ◊, straty kominowej ● i odzyskanego ciepła
użytkowego [276].

Miesięczne zapotrzebowanie na metan nie przekroczy 10000-15000 m3. Wykres Sankeya przedstawia Rys. 6-26.
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Rys. 6-26. Wykres Sankey`a IUMK-100 dla warunków pracy 3000 m3/godz. przy
zawartości 0,5% metanu.
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6.4. Podsumowanie wyników badań instalacji IUMK-100
Praca pilotażowej instalacji katalitycznego utleniania metanu maj-lipiec
2012 r. (5.05-27.07.2012) w kopalni Jas-Mos na szybie Jas VI w ramach projektu
POIG 1.3.1. „Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń” wykazała:
1. zaprojektowany układ urządzeń pracuje poprawnie i bezpiecznie;
2. zastosowane złoże katalityczne – pallad na nośniku ceramicznym zapewnia
całkowity przebieg reakcji utleniania dla przepływów do 3000 m3/godz.
3. dla strumienia większego niż 3000 m3/godz. dla całkowitego utlenienia
wymagane jest włączenie w proces utleniania metanu monolitu metalicznego, co wymaga dostarczania do reaktora gazów o temperaturze 440oC
i pracy wymiennika w temperaturach powyżej 420oC;
4. w każdym z badanych wydatków strumienia gazów dla stężeń 0,45-0,70%
obj. metanu uzyskano wysoką efektywność reakcji utleniania i ponadautotermiczną pracę układu z bardzo niestabilną pracą w wąskim zakresie
stężeń granicznych tj. granicy autotermicznej pracy.
5. w trakcie przeprowadzonych badań zutylizowano 24571 m3 metanu, produkując 146 GJ ciepła użytego do ogrzewania budynku wentylatorów
głównych kopalni,
6. obliczenia bilansowe potwierdziły samowystarczalność energetyczną instalacji.
Określone warunki graniczne auto-termicznej pracy układu pokazane na Rys.
6-27 pozwalają na odzysk energii cieplnej jedynie z gazów odlotowych.
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Rys. 6-27. Warunki pracy układu z możliwością odzysku energii [276].

Wykonane na podstawie danych badawczych zebranych podczas pracy instalacji opinie dotyczące „Oceny energetycznej instalacji badawczej IUMK-100”
przez prof. dr. hab. inż. Janusza Skorka oraz Dyrektora Zespołu Zarzadzania
Energią Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A. mgr. inż. Kazimierza Gantnara wykazały że:
1. obliczenia bilansowe potwierdzają samowystarczalność energetyczną instalacji,
2. istotną zaletą pracy instalacji jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko metanu emitowanego z powietrzem wentylacyjnym kopalni,
3. sprawność wytwarzania ciepła użytecznego instalacji była na poziomie
25-30%, z uwagi na dość wysoki stopień strat ciepła,
4. stosunkowo mały udział strat wykazał reaktor, a głównym źródłem strat
był wymiennik ciepła,
5. ograniczenie strat na poziomie 50-60% ma decydujące znaczenie dla uzyskania ekonomicznego uzasadnienia produkcji ciepła o stosunkowo niskiej temperaturze,
6. celowe jest kontynuowanie badań dla zastosowania tej technologii na skalę przemysłową.

163

7. PROJEKT MODUŁOWEJ INSTALACJI IUMK
1000 KATALITYCZNEGO UTLENIANIA METANU
Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO O MOCY 1MW

Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas testów pilotażowej instalacji
IUMK-100 w Jastrzębiu-Zdrój, zespół naukowy opracował projekt przemysłowej
instalacji IUMK-1000. Projekt ten jest możliwością zastosowania technologii utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węglowych w kraju.
W projekcie opracowano wytyczne dla przemysłowej instalacji, która może
zostać wybudowana w kopalni dla potrzeb produkcji energii cieplnej dla kopalni, np. do podgrzewania wody, powietrzem wentylacyjnym. Schemat projektu
IUMK-1000 pokazuje Rys. 7-1. Następne rysunki 7.2 - 7.12 przedstawiają wizualizację poszczególnych urządzeń zaplanowanych w niniejszym projekcie.
Parametry instalacji IUMK-1000 są następujące [279]:
strumień powietrza
40 000 m3/godz.
koncentracja metanu w powietrzu
0,45-0,55 %
wartość opałowa mieszaniny metan-powietrze
0,15-0,19 MJ/m3
strumień metanu
180-220 m3/godz.
energia w paliwie
6300-7700 MJ/godz.
moc cieplna
1700-2130 kW
moc cieplna użytkowa
do 1000 kW
Instalacja IUMK – 1000 o nominalnej mocy cieplnej ok. 1000 kW dla strumienia gazów o zawartości metanu 0,5% w strumieniu 11,11 m3/s (40 000 m3/
godz.) powinna pracować w układzie szeregowym. Oznacza to, że mieszanina
metanowo – powietrzna będzie wprowadzana poprzez wymiennik WR – 1000
do reaktora RKUM – 1000, a ogrzane gazy z reaktora traﬁą na wymiennik WR
– 1000 i dalej poprzez wymiennik WC -1000 do komina spalin, moc cieplna wymiennika WC -1000 zapewnia osiąganie mocy 1000 kW i parametry grzewcze
wody 900/500, przewody kołowe doprowadzające gaz z szybu powinny zapewniać prędkość gazów do 10 m/s. Instalacja powinna być ulokowana w zamkniętych konstrukcjach o ścianach i dachu z blachy, a całość konstrukcji instalacji
posadowiona na podłożu z betonu. System automatyki, kontroli i pomiarów AKP
– 1000 powinien zapewniać kontrolę i sterowanie z dyspozytorni parametrami
pracy wszystkich urządzeń.
Projekt zakłada pracę instalacji IUMK-1000 w cyklu całorocznym, a wyprodukowane ciepło powinno być dostarczane do kotłowni o zapotrzebowaniu na
ciepło ok. 2MW.
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Rys. 7-1. Schemat projektu przemysłowego wykorzystania katalitycznego utleniania
metanu z powietrza wentylacyjnego instalacja IUMK-1000, [25, 279].
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Rys. 7-2. Wizualizacja projektu instalacji IUMK-1000 [25, 279].

Rys. 7-3. Przykładowy widok instalacji w kontenerze wraz ze sterownią [25, 279].
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Rys. 7-4. Lutniociąg pobierający powietrze i metan z szybu [25, 279].

Rys. 7-5. Osuszacz powietrza [25, 279].
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Rys. 7-6. Wentylator W-1000 [25, 279].

Rys. 7-7. Filtr powietrza FP-1000 [25, 279].
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Rys. 7-8. Mieszalnik gazów MG-1000 [25, 279].

Rys. 7-9. System bezpieczeństwa z buforem [25, 279].
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Rys. 7-10. Wymiennik gaz-gaz WR-1000 z reaktorem RKUM-1000 [25, 279].

Rys. 7-11. Wymiennik gaz-woda WC-1000 [25, 279]
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Rys. 7-12. Rurociąg zasilający z odmetanowania kopalni [25, 279].

Zaprojektowany wydatek gazu dla instalacji IUMK-1000 wynosi 40.000 m3/godz.,
a stężenie metanu w doprowadzanej mieszaninie wynosić będzie 0,5%. Rocznie instalacja IUMK-1000 będzie:
• utylizowała 1.752.000 m3 CH4 ,
• obniżała emisję CO2 do atmosfery o 22.382 Mg rocznie,
• produkowała ciepło w wielkości 1MW.
Sprzedawane ciepło w wielkości 31.536 GJ rocznie przyniesie przychód w wysokości 946.080 zł przyjmując cenę ciepła ok 30 zł/GJ.
Przychody ze sprzedaży jednostek redukcji emisji wyniosą (przy założeniu ceny
10 Euro/Mg CO2 ) 895.280 zł rocznie [25].
Przeprowadzona analiza opłacalności budowy instalacji IUMK-100 obejmowała
3 warianty [279]:
A – ﬁnansowanie inwestycji w całości z komercyjnego kredytu długoterminowego, ze
stopą dyskontową na poziomie 8,0 %,
B – ﬁnansowanie inwestycji w całości ze środków własnych ze stopą dyskontową na
poziomie 1,7 %,
C – 40% dotacja i 60% ﬁnansowanie inwestycji z komercyjnego kredytu długoterminowego, ze stopą dyskontową na poziomie 8,0%,
Oszacowane koszty budowy instalacji dla poszczególnych wariantów:
• A - 5 018 175 PLN,
• B - 11 454 675 PLN,
• C - 6 070 000 PLN.
Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych dla budowy IUMK-1000
w zależności od przyjętych założeń wynosi:
• A - 3,5 roku,
• B- 3,1 roku
• C - 2 lata.
Projekt IUMK-1000 uzyskał pozytywne opinie pod względem ekonomicznym.
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8. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy przedstawiono temat metanu pokładów węgla oraz możliwości jego energetycznego zagospodarowania w miejsce emisji. W Polsce i na
świecie zasoby węgla kamiennego i towarzyszące jego pokładom zasoby metanu
są duże. Zastosowanie technologii pozyskiwania energii z tak niskoenergetycznego źródła jakim jest powietrze wentylacyjne, jest nie wątpliwie działaniem na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
Szeroko przedstawiona w pracy technologia proekologicznej utylizacji metanu z kopalń jest unikalnym rozwiązaniem i nowatorska myślą zespołu naukowego
Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń. Zaprezentowane w pracy badania i doświadczenie naukowe pozwala sformułować następujące wnioski:
1. Metanowość polskich kopalń jest bardzo wysoka, przy czym większość metanu pokładów węgla ok 70% opuszcza kopalnię z powietrzem wentylacyjnym.
2. Emisja metanu z powietrzem wentylacyjnym na poziomie ok. 561 mln m3
rocznie (2012r.) wpływa na powstawanie efektu cieplarnianego i jest powodem ponoszenia opłaty środowiskowej przez kopalnie.
3. Przeprowadzone badania laboratoryjne (IUMK-1) i techniczne na pilotażowej
instalacji IUMK-100 wykazały możliwość utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego w przepływowym reaktorze z wymiennikiem cieplnym w sposób
umożliwiający produkcję ciepła, bez konieczności dodatkowego podgrzewania gazów.
4. Doświadczenia przeprowadzone na gazach rzeczywistych w instalacji IUMK100 stanowiły podstawowe założenia do opracowania projektu przemysłowej
instalacji utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego IUMK-1000 o następujących parametrach:
strumień powietrza
40 000 m3/godz.
koncentracja metanu w powietrzu
0,45-0,55 %
wartość opałowa mieszaniny metan-powietrze 0,15-0,19 MJ/m3
strumień metanu
180-220 m3/godz.
energia w paliwie
6300-7700 MJ/godz.
moc cieplna
1700-2130 kW
moc cieplna użytkowa
do 1000 kW.
5. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych dla budowy IUMK1000 wynosi w zależności od przyjętych założeń od 2 do 3,5 roku.
6. Projekt IUMK-1000 został pozytywnie pod względem ekonomicznym.
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Projekt IUMK-1000 wyczerpuje możliwości sfery naukowej wprowadzania
innowacji do gospodarki. Aby zastosowano niniejszą technologię oraz dopracowano jej konkurencyjność rynkową potrzeba kolejnych zastosowań i wdrożeń.
Konsorcjum naukowe przewiduje utworzenie spółki odpryskowej uczelni do komercjalizacji tej technologii. Aby jednak taką spółkę można było powołać, uczelnie muszą przekazać własność intelektualną wypracowaną, w niniejszym projekcie w ręce pracowników, którzy będą spółkę tworzyć.
Brak otoczenia biznesowego wokół sfery nauki i doświadczeń z wdrażaniem
innowacji powstałych w nauce do krajowej gospodarki, sprawia iż sprawa nie wydaje się tak oczywista jak by się mogło wydawać.
Bezspornym jest fakt, iż kopalnia nie musi emitować metanu z szybów wentylacyjnych, ale stosując technologię może zamienić go na ciepło na własne potrzeby kopalni czy pobliskich podmiotów. Konwencjonalne źródła pozyskania energii
to dobrze urynkowione technologie, stąd też nie są drogie tak jak innowacyjne
rozwiązania, a jeszcze tym bardziej z półki: „zielonych technologii”.
Proekologicznej technologii utylizacji metanu z kopalń ze względu na jej
wstępną fazę rozwoju nie można porównać z dobrze już urynkowionymi technologiami pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł. Technologia ta jest
przykładem „zielonej technologii”.
W chwili obecnej subwencje rządowe dla „zielonych technologii” są jasnym
kryterium powszechnie uznanego statusu technologii. Dopłaty rządowe są niezbędne do zaistnienia najbardziej innowacyjnych technologii na rynku, bez nich
nigdy nie zostałyby zaakceptowane przez rynek. Bez upowszechnienia produktów nie byłoby szansy na obniżkę ich cen i rozwój. Miliardowe wydatki publiczne
wydają się być uzasadnione, ponieważ pomagają w realizacji celów nadrzędnych
– zapobieganiu zmianom klimatycznym i malejącym zasobom. Dopłaty powinny
być natomiast wstrzymane wtedy, gdy dana technologia stanie na „obu nogach”,
czyli zostanie urynkowiona.
Mechanizmem politycznego wsparcia zielonych technologii jest między innymi handel emisjami CO2, przyznanie konkretnego ﬁnansowego wsparcia itd.
Takie technologie nie mogą być poddane tylko rynkowym kryteriom do czasu
ich dopracowania. Bez wsparcia rządowego dla tak innowacyjnych pod każdym
względem przedsięwzięć nie ma szans realizacja żadnych zobowiązań unijnych.
Autorka będąc przedstawicielem świata nauki, niniejszą pracą odpowiada na
potrzebę szerokiego dialogu społecznego, który może stać się źródłem wiedzy
i przyczynkiem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Praca zawiera dużo
osobistych doświadczeń, które autorka zdobyła realizując opisane w monograﬁi
badania. Autorka składa podziękowania wszystkim tym, dzięki którym narodził
się pomysł proekologicznej technologii utylizacji metanu z kopalń i tym którzy
wspierali ją w badaniach, pracach projektowych i w pracach nad monograﬁą.
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SUMMARY

The work is a summary of achievements of the author in terms of catalytic oxidation of methane and practical experience acquired in collaboration with a Utilization Consortium of coal Bed Methane from Underground Mines formed on 25th
of June,2008 by AGH University of Science and Technology in Cracow, Wroclaw
University of Technology and Maria Sklodowska-Curie University in Lublin.
This work indicates coal mines as the source of permanent emission of low-concentrated gases, which have increased the greenhouse eﬀect, and also proposes the
catalytic oxidation of methane as the solution to the problem of methane utilization
when its concentration in the air is insuﬃcient for ﬂame combustion.
It also presents development of new technologies to enable the oxidation of methane from ventilation air. It contains description of installation for ventilation air
methane utilization in the laboratory-scale IUMK-1, pilot-scale IUMK-100 as well
as projects of industrial application of technology IUMK -1000.
The researches were conducted in a coal mine ‘Jas-Mos’ belonging to JastrzębskaSpółkaWęglowa, using installation IUMK-100 and ﬁrst in Poland project Proecological Technology of Methane Utilization from Mines.

