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W 2013 r. Ecoenergia wraz z UCBEiOŚ  uzyskała dofinansowanie w ramach 

konkursu 1.3.1 z NCBiR  na projekt badawczy  
 

tytuł: „ Badanie i wdrożenie technologii niekatalitycznej redukcji tlenków    azotu 

(SNCR) w kotłach energetycznych o mocy do 300 MW” 

Realizacja Projektu  wrzesień 2013 – czerwiec  2015. Realizacja została przedłużona 

do listopada 2015. 

 

Projekt składa się z 4 obszarów (w Projekcie - 7 Zadań): 

1.Badania numeryczne i projekt dysz  ( lanc). 

2.Projekt i wykonanie stanowiska badawczego (stacjonarnego i mobilnego). 

3.Modelowanie numeryczne wybranych kotów (typowane OP-140; WR-25). 

4.Badania w warunkach przemysłowych. 

Przedstawienie zakresu i celu Projektu  



Struktura realizacji Projektu 
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Zadanie 1 Zadnie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5  Zadanie 6 Zadanie 7 

Przebieg prac w ramach Projektu wrzesieo 2013                  czerwiec/listopad 2015 

                         oś czasu 

Projekt i wykonanie stanowiska badawczego do badania dysz 

Projekt „typoszeregu” dysz i lanc wtryskowych dla systemu SNCR 

Badania modelowe w celu określenia pożądanych parametrów dysz 
rozpylających dla analizowanych kotłów energetycznych 

Badanie efektywności SNCR 
w war. przemysłowych 

Wyznaczenie wydajności dysz oraz ich charakterystyk 

Modelowanie numeryczne kotłów pod kątem 

ograniczania emisji NOx metodą SNCR 

Wytyczne projektowe 
systemu SNCR 



Trudności: 

1. Wtrysk reagenta w okno temperaturowe: 900 oC – 1100 oC –   

               uniknięcie wykonywania odgięć w ekranach kotła 

2. Odpowiednie stężenie i ilość reagenta 

3. Gospodarka powietrzem w komorze 

4. Dobór reagenta (amoniak, mocznik, roztwór wodny mocznika) 

Kierunek przepływu spalin 

Nośnik 

Reagent 

1100oC 

900oC 

SNCR - Selective non-catalytic reduction 



Badania modelowe w celu określenia 

pożądanych parametrów dysz rozpylających 

Celem zadania jest określenie poszukiwanych parametrów pracy dysz wtryskowych takich 
jak średnia średnica kropel reagenta, ich prędkość początkowa oraz kąt rozpylania, które 
dla danej geometrii kotła (odległości ścian komory paleniskowej) dadzą możliwie pełne 
„pokrycie” powierzchni przekroju komory paleniskowej 



Zadanie 1 Zadnie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5  Zadanie 6 Zadanie 7 

Przebieg prac w ramach Projektu 

wrzesieo 2013                   czerwiec 2015 

                         oś czasu 

Projekt i wykonanie stanowiska badawczego do 

badania dysz wtryskowych 

Czas trwania:  styczeo – kwiecieo 2014 

Projekt „typoszeregu” dysz i lanc wtryskowych 
dla systemu SNCR 
Czas trwania: grudzieo 2013– kwiecieo 2014 



Opracowanie oraz badania stanowiskowe 

lanc wtryskowych 

Opracowana lanca powinna : 

• dawać odpowiednie rozpylenie reagenta – wielkość kropel w odpowiednim 

przedziale; 

• posiadać właściwe parametry przepływowe w szerokim zakresie – wydatek 

reagenta; 

• mieć wymiary geometryczne umożliwiające jej zabudowanie w kotle bez 

konieczności rozginania rur ekranowych; 

• zapewniać jak najlepsze pokrycie przekroju komory paleniskowej 

reagentem. 

Obliczenia 
teoretyczne lancy 

– wyznaczenie 
geometrii oraz 
parametrów 

przepływowych 

Wykonanie lanc na 
podstawie 
obliczeo i 

realizacja badao 
na stanowisku 

Wykonanie lanc do 
pracy na kotle 



Projekt „typoszeregu” dysz i lanc 

wtryskowych dla systemu SNCR 

Przeprowadzony został proces projektowy typoszeregu dysz posiadających cechy 
określone w zadaniu pierwszym.  

Lanca produkcji Ecoenergii Przykładowe modele fragmentów 
lancy 

Modelowanie VOF, DPM  



Projekt i wykonanie stanowiska 

badawczego do badania dysz wtryskowych 

 

 

•zespołu przygotowania 

rozpylanej cieczy m.in. pompa 

wysokociśnieniowa, instalacja 

sprężonego powietrza, zbiornik 

cieczy rozpylanej;  

•głowicy umożliwiającej 

wymienne montowanie 

badanych dysz;  

•aparatury pomiarowej m.in. 

ciśnieniomierze, 

przepływomierze, termometry. 

 



Badania laboratoryjne 
Pomiar rozkładu frakcyjnego 

kropel strumienia 

Opracowanie oraz badania stanowiskowe opracowanych 

dla metody SNCR lanc wtryskowych 

Average Particle Size Distribution 24 Jan 2008 - 10:26:06
(average scatter, weighted)

Measurement_T.smea\Dysza T_ s= 1,25 m\Averages\Dysza T_s=1.25m_p=50bar 1 1.psd
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0.158 0.00 0.00

0.185 0.00 0.00
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54.12 1.52 1.20
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73.56 9.85 5.41
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116.59 42.99 13.45

135.94 57.27 14.28

158.49 70.80 13.53

184.79 82.21 11.41

215.44 90.67 8.47

251.19 96.08 5.40

292.87 98.89 2.81

341.46 99.91 1.02

398.11 100.00 0.09

464.16 100.00 0.00

541.17 100.00 0.00

630.96 100.00 0.00
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857.70 100.00 0.00

1000.00 100.00 0.00

• wyznaczenie wydajności 
• określenie zasięgów strug i kątów; 
• określenie wielkości kropel 



Opracowanie oraz badania stanowiskowe 

lanc wtryskowych – przykłady dysz 
• Na podstawie badań 

opracowano konstrukcję 

lancy ze zmiennymi 

dyszami rozpylającymi 

• Poznano charakterystyki 

pracy poszczególnych 

konstrukcji 



Modelowanie numeryczne kotłów 

energetycznych  OP-140 i WR- 25 pod kątem 

ograniczania emisji NOx metodą SNCR 

144 kg roztworu/h 48 kg roztworu/h 

 
•pożądanego sposobu rozmieszczenia dysz 
wtryskowych w kotle; 
•spodziewanej redukcji emisji NOx po 
zastosowaniu badanego systemu SNCR; 
•zużycia reagenta, unosu reagenta. 

 



Obiekt rozważań Kocioł WR 25 

Obliczenia numeryczne CFD 

Temperatura  ok 1150K 

• Okno temperaturowe  

• Strefa wtrysku reagenta 

Obliczenia dla 

obciążenia nominalnego 

30 MW 

 

 



Obiekt rozważań Kocioł WR 25 

Obliczenia numeryczne CFD 

Rozkład prędkości w kierunku Y 

Rozkład prędkości 

Obliczenia dla 

obciążenia nominalnego 

30 MW 

 

 

Miejsce wtrysku reagenta 



Zadanie 1 Zadnie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5  Zadanie 6 Zadanie 7 

Przebieg prac w ramach Projektu 

wrzesień 2013       czerwiec 2015 

                         oś czasu 

Badanie efektywności opracowanego systemu SNCR 

w warunkach przemysłowych.  

Kierownik Projektu  - prof. Krzysztof Badyda  

Kierownik Zespołu Realizacyjnego PW – dr inż. Piotr Krawczyk  

Kierownik Zespołu Realizacyjnego Ecoenergii – mgr inż. Marcin Małek 



Analiza parametrów wtrysku reagenta w 

wyodrębnionej objętości komory 

paleniskowej kotła WR 25  

 
• Analizowane wyniki dotyczą modelowania wtrysku reagenta do domeny 

będącej wyodrębnioną częścią komory spalania kotła WR 25 dla różnych: 

– lokalizacji lanc wtryskowych; 

– średnich średnic kropel reagenta - (dla wybranych przypadków) 

– prędkości wtrysku  

– kąta wtrysku 

– stężenia mocznika w roztworze  



Wyznaczenie lokalizacji lanc wtryskowych 

• Analiza uwarunkowań lokalnych 

• Analiza danych dostarczonych przez MPEC Olsztyn i MPEC Łomża; 

• Wyznaczenie rozkładu temperatury w komorze paleniskowej  

• Wskazanie dogodnych miejsc wtrysku reagenta 

 



Przygotowanie króćców aplikacyjnych dla 

lanc wtryskowych na kotle 

Nie 

wykonywane 

były odgięcia 

w ekranach   



Pomiary rozkładu temperatury w komorze spalania 

Weryfikacja obliczeń numerycznych  

• Pomiar długotrwały z rejestracją przy pomocy termopar umieszczonych w 

otworach aplikacyjnych 

• Pomiar przy pomocy termopary aspiracyjnej – wyeliminowanie wpływu 

promieniowania na wskazania 



• Zmiana rozkładu temperatury spalin 

w funkcji mocy 

• Stosunkowo niskie temperatury; 

• Duże różnice w porównaniu do 

metody aspiracyjnej – nawet do 

200oC 
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Realizacja pomiarów na kotłach WR 25 w 

MPEC Olsztyn i MPEC Łomża 

• MPEC Łomża - Pierwsza seria pomiarowa – 10 - 14 marca 2015 

– Moc 10 MW – 24 pomiary 

– Moc 19 MW – 15 pomiarów 

– Moc 26 MW – 13 pomiarów 

– MPEC Olsztyn – pierwsza seria pomiarowa – 30 marca – 1 kwietnia 2015 

– Moc 20-22 MW – 15 pomiary 

– Moc 25 MW – 5 pomiarów 

– Moc 30 MW – 7 pomiarów 

– MPEC Olsztyn – druga seria pomiarowa – 14 – 18 kwietnia 2015 

– Moc 17 MW – 10 pomiary 

– Moc 22 MW – 4 pomiarów 

– Moc 15 MW – 4 pomiarów 

– Moc 24 MW – 5 pomiarów 

 



W czasie pomiarów sprawdzano wpływ: 

• lokalizacji wtrysku – ilość i numery pracujących lanc od 2 do 6; 

• typu dyszy rozpylającej; 

• parametrów wtrysku – ciśnienie, wydatek powietrza; 

• stężenie reagenta w roztworze; 

• parametrów powietrza towarzyszącego – wydatek; 

na  

• redukcję NOx  

• pozostałe parametry charakteryzujące poprawność działania instalacji SNCR 

głównie „poślizg amoniaku” 

 

 

Realizacja pomiarów na kotłach WR 25 w 

MPEC Olsztyn i MPEC Łomża 



Aplikacja lanc wtryskowych na kotle  

Widok dyszy 

rozpylającej - strona 

wewnętrzna 

Nie były wykonywane odgięcia w ekranach   

Króciec aplikacyjny 

lancy wtryskowej 

Zabudowana lanca 

wtryskowa w króćcu 

aplikacyjnym 



Podawanie reagenta do lanc 

Zbiorniki z reagentem i wodą oraz 

moduły pompowe 
Moduł rozdzielająco – 

mieszający 

Układ zasilania umożliwiał m.in.: 

• płynną regulację stężenia reagenta w podawanym roztworze; 

• niezależne sterowanie każdą z pracujących lanc w zakresie 

przepływów i ciśnień; 

Lokalizacja lanc jak 

również parametry 

wtrysku 

wyznaczone zostały 

na podstawie 

modelowania CFD 



• Do celów badawczych zabudowano układ powietrza towarzyszącego – 

nośnego; 

• Jego zadaniem miała być poprawa penetracji oraz wymieszania reagenta ze 

spalinami 

• Prędkość powietrza na wylocie z króćca aplikacyjnego ok 60 m/s 

Układ powietrza towarzyszącego 



Realizacja pomiarów emisji 

• Pomiary własne - Gasmet DX 4000  w 

zakresie m.in. NO oraz NH3 

• Badania sprawdzające – zewnętrzne 

laboratorium akredytowane CE2 Tech 



Wtrysk reagenta realizowany różnymi dyszami 

- przykłady 

Wtrysk realizowany 

dyszą trójotworową 

Wtrysk realizowany 

dyszą dwuotworową 

Wtrysk realizowany 

dyszą jednootworową 



Sposób wykonywania pomiarów: 

• Pomiar tła 

• Dawkowanie reagenta dla 

danego wariantu 

• Dawkowanie reagenta dla 

kolejnego wariantu 

• Pomiar tła 

Realizacja pomiarów emisji - przykłady 



1 kg amoniaku + 1 kg tlenku azotu 

Realizacja pomiarów emisji 

- dobór dawki reagenta 

1. Pomiar stężenia bazowego NO w spalinach;  

2. Obliczeniowe określenie strumienia spalin na podstawie m.in. mocy kotła 

oraz zawartości tlenu w spalinach; 

 

Dawka stechiometryczna 

• 10 MW – ok. 4 kg mocznika; 
• 20 MW – ok 8 kg mocznika; 
• 30 MW – ok 12 kg mocznika 



Wybrane wyniki przeprowadzonych prób  

w MPEC Olsztyn 
• Moc 25 MW 

• Bazowe stężenie NOx w przeliczeniu 
na 6% tlenu i spaliny suche               
380 mg/m3

u 

• Ok. 48% redukcja jest wymagana oby 
dotrzymać standardu 200 mg/m3

u 

 

• Moc 20 MW 

• Bazowe stężenie NOx w przeliczeniu 
na 6% tlenu i spaliny suche               
340 mg/m3

u 

• Ok. 42% redukcja jest wymagana oby 
dotrzymać standardu 200 mg/m3

u 
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Wybrane wyniki przeprowadzonych prób  

w MPEC Łomża 
• Moc 10 MW 

• Bazowe stężenie NOx w 

przeliczeniu na 6% tlenu i spaliny 

suche              340 mg/m3
u 

• Ok. 40% redukcja jest wymagana 

oby dotrzymać standardu 200 

mg/m3
u 

 

 

• Moc 20 MW 

• Bazowe stężenie NOx w przeliczeniu 
na 6% tlenu i spaliny suche               
330 mg/m3

u 

• Ok. 40% redukcja jest wymagana oby 
dotrzymać standardu 200 mg/m3

u 
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Poślizg amoniaku 
• Badania własne jak i badania zewnętrznego laboratorium potwierdziły niskie 

stężenie nieprzereagowanego NH3 w spalinach w czasie prowadzonych prób 

• Przy nadmiarze masowym mocznika do NO nieprzekraczającym 2,5 mierzone 

stężenie NH3 w spalinach nie przekraczało 5 mg/m3
u 

 



Podsumowanie 

 

W wyniku przeprowadzonych prac udało się wypracować podstawy do 

implementacji oryginalnych, własnych rozwiązań dla instalacji SNCR, 

bazujących na opracowanych i przebadanych w kotłach rusztowych WR-25 

dyszach wtryskowych, technologii ich montażu oraz lokalizacji wybranej drogą 

symulacji cyfrowej, zweryfikowanej w warunkach pracy rzeczywistych kotłów.  

Przeprowadzono badania w kotłach WR-25 różniących się szczegółami 

rozwiązań konstrukcyjnych. Zdaniem autorów istnieją podstawy do pomyślnej 

implementacji technologii również w innych kotłach rusztowych oraz kotłach 

pyłowych mniejszej mocy. 



Podsumowanie c. d. 

 

Jak wynika z analizy danych literaturowych oraz rynkowych, brak jest 

technologii SNCR opracowanej od podstaw dla kotłów rusztowych. Znane 

autorom próby przeprowadzone w Polsce dla kilku takich rozwiązań mogą się 

okazać nie w pełni dopracowane. Zagrożeniami są: niska skuteczność lub 

nadmiernie wysoki nadmiar reagenta (skutkujący zbyt dużym jego zużyciem 

lub zbyt wysoką w stosunku do wymagań emisją). 

Oferowane dla kotłów rusztowych rozwiązania oferowane na rynku oparte są na 

doświadczeniach wypracowanych dla (rusztowych) spalarni odpadów, gdzie 

mamy do czynienia z odmiennymi od panujących nad rusztem kotła 

ciepłowniczego/energetycznego warunkami. 



 

 

Dziękuję za uwagę 


