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Cel warsztatu

Prezentacja

multimedialna

rozpoznawania
(zakazanych

i

poszczególnych

oraz

dopuszczonych

prezentacja
rodzajów
do

paliw

stosowania

sposobów
stałych
uchwałami

antysmogowymi), z wykorzystaniem rzeczywistych próbek paliw
oraz omówienie podstawowych różnic i parametrów, a także
omówienie wymaganych przy sprzedaży węgla dokumentów
potwierdzających parametry paliwa
(np.

certyfikat

jakościowy,

fakturze) oraz omówienie
w nich zawartych)

potwierdzenie

parametrów

na

sposobów odczytywania informacji

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotycząca obszaru
Poznania-1
Zgodnie z jej zapisami będzie obowiązywał zakaz palenia następującymi
paliwami stałymi:
węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem
tego węgla
muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane
z ich wykorzystaniem
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% (drobnych miałów)
węgla

kamiennego

oraz

paliw

stałych

produkowanych

z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek
z

poniższych

parametrów

jakościowych:

wartość

opałowa

co najmniej 23 MJ/kg, zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotycząca obszaru
Poznania -2
Zgodnie

z

jej

zapisami

będzie

obowiązywał

zakaz

palenia

następującymi paliwami stałymi:
biomasy

stałej

(drewno,

pellet,

słoma

itp.),

której

wilgotność

w stanie roboczym przekracza 20%

Niespotykaną w innych uchwałach są ograniczenia w spalaniu
paliw stałych w dni o dużym zanieczyszczeniu powietrza
„zakazuje się stosowania paliw stałych w dniach następnych po dniu, w
którym

stwierdzono

przekroczenie

normy

dobowej

PM10

i prognozuje się utrzymanie stężeń przekraczających normę dobową dla
pyłu PM10”

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotycząca
obszaru-Kalisz i reszta województwa wielkopolskiego- 1

Zgodnie

z

jej

zapisami

będzie

obowiązywał

zakaz

palenia

następującymi paliwami stałymi:
węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem
tego węgla
muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane
z ich wykorzystaniem
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu
poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% (drobnych miałów)

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotycząca
obszaru-Kalisz i reszta województwa wielkopolskiego- 2
Zgodnie

z

jej

zapisami

będzie

obowiązywał

zakaz

palenia

następującymi paliwami stałymi:
węgla

kamiennego

oraz

paliw

stałych

produkowanych

z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek
z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %
biomasy stałej (drewno, pellet, słoma itp.), której wilgotność
w stanie roboczym przekracza 20%

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 27 września 2018 r.
Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 1
§ 2. Dopuszcza się odchylenie wartości parametrów jakościowych paliw
stałych, które nie może być większe niż:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

3% wartości ‒ dla zawartości popiołu
0,3% wartości – dla zawartości siarki całkowitej
1 MJ/kg ‒ dla wartości opałowej
3% wartości ‒ dla zawartości wilgoci całkowitej
3 – dla zdolności spiekania RI
5% wartości ‒ dla zawartości podziarna
2% wartości ‒ dla zawartości nadziarna
2% wartości ‒ dla zawartości części lotnych

§ 3. Oceny spełnienia wymagań jakościowych przez paliwo stałe
dokonuje
akredytowane
laboratorium
wykonujące
badania,
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń określonych w § 2.
§ 4. Wymagania jakościowe dla węgla kamiennego, brykietów lub
peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego bez
domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów (miały o wymiarze
ziarna 1 ÷ 31,5 mm: miał I, miał II, miał III) określone w tabeli nr
6 załącznika do rozporządzenia stosuje się do dnia 30.06.2020 r.

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 2

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 3

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 4

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 5

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 6

Wymagania jakościowe dla paliw stałych- 7

WĘGIEL

Rozpoznawanie paliw- prezentacja próbek
Umiejętność
„organoleptycznego”
rozpoznawania
paliw
zakazanych i dozwolonych do użytkowania zapewnią próbki
przygotowane dla każdego uczestnika warsztatów:




węgiel brunatny





muł







miał o zawartości ziaren poniżej 3 mm w ilości większej niż 15%

mieszanka węgla brunatnego z innym paliwem – mieszanka
dostępna handlowo
flotokoncentrat
dostępna handlowo mieszanka mułu lub flotokoncentratu z innym
paliwem
miał o zawartości ziaren poniżej 3 mm w ilości mniejszej niż 15%
ekogroszek
węgiel kamienny- orzech I
węgiel kamienny-orzech II

Rynek paliw stałych dla ogrzewnictwa indywidualnego

~ 11 mln t węgla kamiennego (dane Spółek
Węglowych)

6 ÷ 8 mln t biomasy (GUS)

~ 1 mln t węgla brunatnego lub mieszanki
z
dodatkiem
tego
produktu
(dane
szacunkowe; pochodzenie: Polska, Czechy)
0,5 ÷ 1 mln t odpadów (dane szacunkowe)

Rodzaje paliw węglowych stosowanych
w ogrzewnictwie indywidualnym


węgiel kamienny



węgiel kompaktowany / brykiety i pelety węglowe



mieszanki paliwowe / różne węgle



koks opałowy



paliwo bezdymne / niskoemisyjne



paliwa kompozytowe / jednorodne np. węgiel z biomasą



flotokoncentraty węglowe



odpadowe muły węglowe



węgiel brunatny

Przybliżone parametry węgla rynkowego w Polsce

Min. wartość
opałowa,
kJ/kg
Max.
zawartość
popiołu, %
Max.
zawartość
siarki, %
Ilość, mln t

PGG

KHW

LWB

TWd

JSW

PG
Silesia

24 000

28 000

27 000

21 000

28 500

27 000

10

10

11

12

10

10

1,2

0,8

1,3

1,4

0,9

0,8

3,7

1,7

0,2

1,2

0,4

0,2

Węgiel
Węgiel składa się z:
 substancji organicznej (palnej)
 substancji mineralnej
 wilgoci
Wydobywany w kopalniach węgiel kamienny dzieli się na typy,
sortymenty i klasy.
Podstawą podziału węgla na typy są naturalne cechy, charakteryzujące
jego

przydatność

technologiczną,

gdyż

nie

każdy

węgiel

(tylko 31 i 32) nadaje się jako paliwo do małych kotłów węglowych.

Typy węgla kamiennego
Typ węgla

Wyróżnik

Zawartość
części lotnych
V%

węgiel płomienny

31

powyżej 28

duża zawartość części lotnych, brak lub
słaba zdolność spiekania, długi, silnie
świecący płomień

węgiel gazowopłomienny

32

powyżej 28

duża zawartość części lotnych, średnia
zdolność spiekania

węgiel gazowy

33

powyżej 28

węgiel gazowokoksowy

34

powyżej 28

węgiel orto-koksowy

35

od 20 do 31

węgiel meta-koksowy

36

od 14 do 28

dobra spiekalność, duże ciśnienie
rozprężania

produkcja koksu
odlewniczego

węgiel semi-koksowy

37

od 14 do 28

mała zawartość części lotnych, słaba
spiekalność, średnie ciśnienie
rozprężania

w koksownictwie jako
dodatek schudzający wsad
węglowy

węgiel chudy

38

od 14 do 28

mała zawartość części lotnych, brak lub
słaba spiekalność, krótki płomień

piece przemysłowe i
domowe, generatory

Charakterystyka

Główne zastosowanie

piece przemysłowe
i domowe, generatory

duża wydajność gazu i smoły, znaczna
spiekalność
duża wydajność gazu i smoły, dobra
spiekalność, średnie ciśnienie
rozprężania
typowy węgiel koksowy, średnia
zawartość części lotnych, dobra
spiekalność, wysokie ciśnienie
rozprężania

piece przemysłowe
i domowe, wytlewanie,
uwodornianie
gazownictwo, koksownictwo,
wytlewanie
gazownictwo, koksownictwo

produkcja koksu
metalurgicznego

węgiel antracytowy

41

od 10 do 14

mała zawartość części lotnych, brak
zdolności spiekania

węgiel na mieszanki do
produkcji koksu; węgiel
energetyczny do palenisk
specjalnych oraz produkcji
paliwa bezdymnego

antracyt

42

od 3 do 10

bardzo mała zawartość części lotnych,
brak zdolności spiekania

paliwo specjalne

metaantracyt
21/44

43

do 3

bardzo mała zawartość części lotnych,
brak zdolności spiekania

--------

Typy węgla kamiennego najistotniejsze z punktu
widzenia uchwały
Zawartość
części
Typ węgla Wyróżnik
lotnych
V%

węgiel
płomienny

węgiel
gazowopłomienny

31

32

powyżej
28

powyżej
28

Charakterystyka

Główne
zastosowanie

duża zawartość części
lotnych, brak lub słaba
zdolność spiekania, długi,
silnie świecący płomień

piece
przemysłowe
i domowe,
generatory

duża zawartość części
lotnych, średnia zdolność
spiekania

piece
przemysłowe
i domowe,
wytlewanie,
uwodornianie

Sortymenty węgla kamiennego
Grupa

Nazwa

Symbol

Wymiar ziarna
mm

Grube

Kęsy

Ks

ponad 200

Grube

Kostka I

Ko I

200-120

Grube

Kostka II

Ko II

120-60

Grube

Orzech I

OI

80-40

Grube

Orzech II

O II

50-25

Średnie

Groszek I

Gk I

30-16

Średnie

Groszek II

Gk II

20-8

Średnie

Grysik

Gs

10-5

Miałowe

Miał

M

6-0

Inne

Pył

P

1-0

Inne

Muł

Mu

1-0

Węgiel
Podstawą podziału węgla kamiennego na klasy, decydującym
o jego wartości energetycznej, są:
1. Wartość opałowa w stanie roboczym
2. Zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym
3. Zawartość siarki w węglu w stanie roboczym
Klasę oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np.:
 klasa 28-07-06 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej
28.000 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 7% i zawartości siarki
najwyżej 0,6%
 klasa 19-14-11 oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej
19.000 kJ/kg, zawartości popiołu najwyżej 14% i zawartości siarki
najwyżej 1,1%

Pobieranie próbki do badań- cel
Uzyskanie próbki do badań, która, po wykonaniu analizy,
dostarcza wyników charakteryzujących partię, z której pobrano
próbkę

WNIOSKOWANIE
O CECHACH CAŁEJ PARTII

ANALIZA JAKOŚCIOWA

Biomasa

Drewno opałowe – parametry użytkowe
Rodzaje wilgoci w drewnie:
Kapilarna - wypełnia cewki i naczynia rośliny
Higroskopijna - wody związana nasycająca błonę komórkową
Związana chemicznie – związana w związkach chemicznych
Drzewo tuż po ścięciu zawiera powyżej 35% wilgoci

stan równowagi powietrzno-suchej

Biomasa (drewno)-Metody badań wilgoci
Metoda wagowa
Z drewna poddanego badaniu wycina się
odpowiedniej wielkości fragment,
który zostaje zważony.
Następnie umieszcza się go w suszarce
laboratoryjnej gwarantującej wymianę
powietrza w komorze suszenia i suszy
w temperaturze 103 ± 2°C. Suszenie prowadzi się w cyklach
dwugodzinnych do osiągnięcia przez drewno różnicy masy pomiędzy
cyklami nie większej niż 0,1%.
Zawartość wody oblicza się ze wzoru otrzymując wynik w % wilgoci
bezwzględnej.

Dokładność do ±1%
Zakres

Czas
Praca

Biomasa (drewno)-Metody badań wilgoci
Metoda elektryczna 1 REZYSTANCYJNA
Stosujemy wilgotnościomierze rezystancyjne

Pomiar wilgotnościomierzem rezystancyjnym polega
na wbiciu w drewno elektrod, urządzenie mierzy opór
elektryczny pomiędzy nimi i na podstawie algorytmu
wyświetla procentową zawartość wilgoci.

Czas
Praca

Dokładność do ±2%
Zakres

Biomasa (drewno)-Metody badań wilgoci
Metoda elektryczna 2
POJEMNOŚCIOWA
Stosujemy wilgotnościomierze
pojemnościowe
Pomiar urządzeniem
pojemnościowym polega na
przyłożeniu do drewna elektrod
(pomiar nieniszczący), które
emitują w głąb drewna zmienne pole elektromagnetyczne.
Elektrody tworzą kondensator, którego zmiana pojemności jest
przeliczana na zawartość wilgoci w drewnie.

Czas
Praca

Dokładność do ±5%
Zakres

Biomasa (drewno)-Metody badań wilgoci
Zasady wykonania prawidłowego pomiaru
1.
2.
3.

4.
5.

Przestrzegać zaleceń producenta zawartych
w instrukcji obsługi,
Kierunek wbicia elektrod w stosunku do ułożenia
włókien drewna (w zakresie do 30%) nieistotny,
Należy wykonać kilka pomiarów
uwzględniających zewnętrzną i wewnętrzną
(rozłupać) część paru sztuk przeznaczonego do
spalania drewna,
Wynik końcowy zawartości wilgoci drewna
opałowego to średnia z przeprowadzonych
pomiarów,
Przy interpretacji wyniku należy uwzględnić
dokładność przyrządu.

Ujemne aspekty ekonomiczne palenia mokrym drewnem
-

strata energii na usunięcie wilgoci z paliwa,
obniżenie sprawności urządzeń odprowadzających spaliny,
uszkodzenie instalacji spalającej paliwo;

Ujemne aspekty emisyjne palenia mokrym drewnem
- zwiększenie emisji pyłów,
- zwiększona emisja rakotwórczych i trujących gazozoli i aerozoli (benzen,
benzopiren, fenol i jego pochodne, metanol, formaldehyd, fenol i jego
pochodne, chlorek metylu, dioksyny);
Ujemne aspekty zdrowotne palenia mokrym drewnem
- utrata życia, (pożar budynku, zaczadzenie, zatrucie),
- choroby nowotworowe, choroby grzybiczne,
- alergie;

Laboratoria

Wymogi dotyczące laboratorium
 Laboratorium, któremu zlecone zostanie badanie próbek paliwa
musi posiadać certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji (PCA) lub inna jednostkę akredytującą w Europie
 Dodatkowo w zakresie akredytacji dla paliw stałych musi posiadać
następujące oznaczenia:


zawartość wilgoci całkowitej i w próbce analitycznej



zawartość popiołu



zawartość siarki całkowitej



zawartość części lotnych



zawartość węgla, wodoru i azotu



ciepło spalania



wyliczanie wartości opalowej



wyznaczanie spiekalność paliwa- wskaźnik RI

Laboratoria akredytowane

Laboratoria akredytowane

Laboratoria akredytowane
Najistotniejsze

parametry

fizykochemiczne

potwierdzające

jakość paliwa, które należy zlecać do badań, to:


wilgoć całkowita



zawartość popiołu



zawartość części lotnych



zawartość siarki całkowitej



ciepło spalania



wartość opałowa



uziarnienie



spiekalność paliwa- wskaźnik RI

Dokumenty

Dokumenty
Dokumenty potwierdzające parametry jakościowe, to np.:




certyfikat jakościowy (np. raport z badań danego paliwa
w laboratorium akredytowanym)
potwierdzenie parametrów paliwa na dokumentach sprzedaży/
kupna

Na
dokumentach
sprzedaży/kupna
węgla
dla
celów
energetycznych
powinny
znajdować
się
przykładowe
informacje:




nazwa lub wyróżnik typu węgla, np. węgiel płomienny typ
31.1, węgiel płomienny typ 31.2
Klasę, za pomoca 3 członowego symbolu

Dokumenty
Wymagane przy sprzedaży/zakupie paliw węglowych dokumenty
potwierdzające parametry jakościowe, to np.:


certyfikat
jakościowy
(raport
w laboratorium akredytowanym

z

badań



potwierdzenie parametrów paliwa na fakturze

danego

paliwa

Na dokumentach sprzedaży węgla dla celów energetycznych powinny
znajdować się następujące informacje:


nazwa lub wyróżnik typu węgla, np. węgiel płomienny typ 31.1,
węgiel płomienny typ 31.2



nazwa lub symbol sortymentu węgla, np. orzech O, orzech I OI,
orzech II OII, groszek Gk, groszek II GkII, miał I MI, miał II MII
itp. UWAGA: Cyfry rzymskie przy nazwie lub symbolu sortymentu
określają wielkości ziaren węgla

Dokumenty
 Podstawą podziału węgla na klasy są: wartość opałowa w stanie roboczym,
zawartość popiołu w węglu w stanie roboczym oraz zawartość siarki w węglu
w stanie roboczym
 Podstawowym wyznacznikiem klasy węgla, decydujący o jego wartości
energetycznej, jest wartość opałowa
Klasę węgla oznacza się za pomocą 3-członowego symbolu, np. klasa 22-11-12
oznacza węgiel o wartości opałowej co najmniej 22 000 kJ/kg, zawartości
popiołu najwyżej 11% i zawartości siarki najwyżej 1,2%

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII
z dnia 27.09.2018 r.

w sprawie wzoru
świadectwa jakości paliw
stałych
Zacznie obowiązywać
30 dni od daty ogłoszenia
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USTAWA
z dnia 5 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej
Data ogłoszenia: 2018-08-28
Data wydania: 2018-07-05
Data wejścia w życie: 2018-09-12

Akt zmieniony:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Dokumenty


Certyfikatem jakości węgla, jest dokument zawierający wyniki
badań
węgla
przeprowadzonych
przez
akredytowane
laboratorium



Taki certyfikat dla paliwa badanego, jest wydawany przez
laboratoria akredytowanych w formie raportu z badań
Raport powinien zawierać:



dane laboratorium badawczego wraz z Nr akredytacji PCA



nazwę paliwa badanego



dane zleceniodawcy



datę i procedurę pobrania próbki do badań



wszelkie uwagi dotyczące próbki



nazwy i opis parametrów badanych, ich symbol i jednostkę oraz
normę wedle której zostały zbadane



kluczowe parametry charakteryzujące paliwo węglowe jako
kwalifikowane (przykład przedstawia tabela 3)

Dokumenty
Interpretacja dokumentów potwierdzające jakość paliwa
Zawartość wilgoci- świadczy o tym ile balastu w postaci wody
znajduje się w spalanym paliwie. Energia która zostaje zużyta na
odparowanie pary wodnej pochodzącej z wilgoci w paliwie sprawia,
że kaloryczność węgla staje się niższa. Stąd im mniej wilgoci
w paliwie tym więcej energii cieplej z niego pozyskamy.
Uziarnienie- (wymiar ziarna)przekłada się na to z jakim
sortymentem węgla mamy do czynienia (patrz tabela 2).
Najdrobniejszym
uziarnieniem
charakteryzują
się
miały,
flotokoncentraty i muły węglowe.
Zawartość siarki- im mniej siarki w węglu tym lepiej dla zdrowia
ludzi i środowiska, gdyż zawartość tego pierwiastka w paliwie
spalanym przekłada się bezpośrednio na jego emisje do atmosfery.
Najwięcej siarki jest w miałach, węglu brunatnym i mułach
węglowych.

Analiza uziarnienia
 Wymiar ziarna oraz zawartość nadziarna i podziarna paliwa
stałego oznacza się metodą sitową.
 Badanie to należy wykonać w pierwszej kolejności, zanim
próbka do badań i próbka kontrolna zostaną pokruszone oraz
pomniejszone w celu oznaczenia pozostałych parametrów danej
partii paliwa stałego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 27 września 2018 r.- w sprawie metod badania
jakości paliw stałych

Dokumenty
Interpretacja dokumentów potwierdzające jakość paliwa
Ciepło spalania (kaloryczność), to całkowita energia uwolniona ze spalenia
węgla, wliczając w to energię która została zużyta na odparowanie pary
wodnej pochodzącej z wilgoci w paliwie) jest miarą ilości zawartej w węglu
energii chemicznej, możliwej do przekształcenia w ciepło w procesie
spalania.
Wartość opałowa (nie można jej mylić z ciepłem spalania, które ma zawsze
wyższa
wartość).
Jednostką
wartości
opałowej
jest
1kJ/kg
(kilodżul/kilogram). Wielkość wartości opałowej zależy przede wszystkim od
zawartości w węglu wilgoci i popiołu, w mniejszym stopniu od typu węgla.
Kwalifikowane paliwa węglowe powinny wykazywać wartość opałową
w stanie roboczym co najmniej 24 000 kJ/kg.
Zawartość popiołu- świadczy o obecności substancji mineralnej w paliwie.
Im więcej popiołu tym z gorszym jakościowo paliwem mamy do czynienia.
Dodatkowo substancja mineralna zawiera w sobie szkodliwe metale ciężkie,
związki siarki i inne substancje, które w głównej mierze odpowiada za
zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Dokumenty
Interpretacja dokumentów potwierdzające jakość paliwa
Stany w jakich paliwo poddawane jest analizie i w jakich
przedstawiane są wyniki badań w raportach/certyfikatach :
•

(a)- stan analityczny lub powietrzno-suchy, gdy wilgoć w węglu
jest w równowadze z wilgocią otoczenia

•

(d)- stan suchy, po suszeniu przez dwie ponad godziny
w temperaturze 105 – 110˚C

•

(daf)- stan suchy i bezpopiołowy

•

(r)- stan roboczy, w którym paliwa jest użytkowane

Stan roboczy, jest najbardziej istotny z perspektywy uchwały
antysmogowej, gdyż jest to stan faktyczny w jakim paliwo jest
użytkowane przez podmioty, których uchwała dotyczy
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