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Efektywna fluidyzacja wybranych rodzajów
rozdrobnionej biomasy
Wprowadzenie
Aktualne k³opoty z tradycyjnymi surowcami energetycznymi i obowi¹zuj¹ce wytyczne Unii Europejskiej dotycz¹ce odnawialnych Ÿróde³ energii zmuszaj¹ do podjêcia dzia³añ w zakresie kompleksowego zagospodarowania biomasy. Jest to
problem wa¿ny zarówno z uwagi na zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego, ochronê œrodowiska oraz zapewnienie
zrównowa¿onego rozwoju.
Wa¿nym etapem przy przetwarzaniu (np. peletyzacja, brykietowanie) biomasy pozyskiwanej z lasów, rolnictwa, przemys³u drzewnego, upraw energetycznych oraz zak³adów zieleni miejskiej na cele energetyczne jest suszenie surowca.
Bior¹c pod uwagê koszty produkcji nale¿y poszukiwaæ metody stosunkowo taniej, minimalizuj¹cej zu¿ycie energii. Suszenie w uk³adzie fluidalnym charakteryzuje siê korzystnymi
wskaŸnikami techniczno-ekonomicznymi i zapewnia uzyskanie oczekiwanej jakoœci otrzymywanych produktów.
Istotnym elementem konstrukcyjnym tego typu aparatów,
zw³aszcza w przypadku suszenia biomasy, jest w³aœciwa geometria dystrybutora gazu [1–8]. Optymalny dystrybutor gazu
powinien charakteryzowaæ siê prost¹, wytrzyma³¹ mechanicznie i termicznie konstrukcj¹, zapewniaj¹c¹ eliminacjê
martwych stref z³o¿a i powoduj¹c¹ intensywne, równomiernie
roz³o¿one w przekroju poprzecznym warunki hydrodynamiczne warstwy.
Wynikiem interakcji uk³adów gaz – cia³o sta³e z kszta³tem
aparatów fluidyzacyjnych i sposobem dystrybucji gazu jest
wystêpowanie modyfikacji klasycznego z³o¿a fluidalnego, takich jak: z³o¿e fontannowe, wirowe, pulsofluidalne czy wibrofluidalne. Klasyczne z³o¿e fluidalne stanowi uk³ad dwufazowy i tworzy strukturê heterogeniczn¹. W trakcie przebiegu
procesu w uk³adzie gaz – cia³o sta³e, kiedy czêsto mamy do
czynienia ze z³o¿em polidyspersyjnym i ró¿norodnym kszta³tem cz¹stek, mog¹ wystêpowaæ zjawiska aglomeracji, elektryzacji, intensywnego œcierania, pylenia, b¹dŸ pêkania cz¹stek
materia³u fluidyzuj¹cego. Zjawiska te powoduj¹ zmianê warunków hydrodynamicznych w uk³adzie, zmianê powierzchni
kontaktu miêdzyfazowego, a czasami wrêcz uniemo¿liwiaj¹
uzyskanie warstwy fluidalnej.
Struktura ³adunku fluidalnego i charakter jej zmian s¹
szczególnie wa¿ne dla prawid³owej organizacji suszenia biomasy. Du¿a ró¿norodnoœæ np. odpadów drzewnych, a tym samym ró¿ne ich w³aœciwoœci fizykochemiczne, strukturalnomechaniczne czy te¿ sorpcyjne i czêste przypadki pozyskiwania mieszanin ró¿nych gatunków biomasy sk³aniaj¹ do podjêcia analizy teoretycznej i badañ eksperymentalnych dotycz¹cych mo¿liwoœci uzyskania efektywnej fluidyzacji tych
substancji.

Pomimo bogatej literatury dotycz¹cej tematu [1–13] brak
dotychczas jednoznacznych, uniwersalnych wytycznych odnoœnie metody doboru odpowiedniego dystrybutora gazu dla
konkretnego materia³u suszonego. Dlatego te¿ aktualne jest
zagadnienie, bêd¹ce przedmiotem niniejszego opracowania,
poszukiwania konstrukcji efektywnego dystrybutora gazu zapewniaj¹cego skuteczne warunki suszenia fluidalnego rozdrobnionej biomasy.
Opis efektywnego dystrybutora gazu
Jednym z celów kompleksowych badañ suszenia cia³
sta³ych w uk³adach fluidalnych realizowanych w Instytucie
In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej
[12] by³o opracowanie konstrukcji suszarki fluidyzacyjnej, pozwalaj¹cej na efektywne suszenia biomasy o ró¿norodnych
w³aœciwoœciach jakoœciowych i iloœciowych.
Najistotniejszym zagadnieniem technicznym okaza³o siê
opracowanie geometrii dystrybutora gazu, przy za³o¿eniu
maksymalnej prostoty konstrukcji i eliminacji wad wystêpuj¹cych w dotychczas stosowanych rozwi¹zaniach.
Efektem pracy jest suszarka fluidyzacyjna [10], której schemat przedstawiono na rys. 1. Komora suszenia (1) aparatu
ma kszta³t sto¿kowy o k¹cie rozwarcia 13o. Na styku komory
suszenia i komory dystrybutora umieszczony jest specjalny
ruszt – 3-3 ze sto¿kiem. Pole powierzchni bocznej sto¿ka rusztu równe jest po³owie dolnej powierzchni przekroju poprzecznego komory suszenia. Sto¿ek – podobnie jak powierzchnia
pozioma rusztu – wykonany jest z blachy perforowanej lub
dwu warstw siatki o odpowiednio dobranych powierzchniach
przeœwitu [11]. Przewód doprowadzaj¹cy czynnik fluidyzuj¹cy umieszczony jest w komorze dystrybutora – 3-3, w osi
aparatu, w ten sposób, ¿e otwór wylotowy zwrócony jest
w kierunku podstawy suszarki.
Fluidyzacja biomateria³ów
Badania mo¿liwoœci fluidyzacji wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy prowadzi siê na instalacji doœwiadczalnej
(Rys. 1).
Powietrze bêd¹ce czynnikiem fluidyzuj¹cym, t³oczone przez
wentylator – 8 przep³ywa przez nagrzewnicê elektryczn¹ – 4,
komorê dystrybutora gazu – 3-3 do kolumny – 1 o œrednicy
podstawy 150 mm i wysokoœci 1300 mm, a nastêpnie po przejœciu przez z³o¿e i cyklon – 2 wydostaje siê na zewn¹trz.
W trakcie badañ dotycz¹cych okreœlenia warunków fluidyzacji badanych substancji wymieniano korpus suszarki na element wykonany ze szk³a organicznego dla umo¿liwienia prowadzenia obserwacji wizualnych. Oprzyrz¹dowanie stanowi-
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a)

b)
Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego: 1 – suszarka, 2 – cyklon,
3-3 – dystrybutor gazu (przekrój), 4 – nagrzewnica, 5 – zawór, 6 –
zwê¿ka, 7 – bocznik, 8 – wentylator, 9, 10 – manometry, 11 – zasyp

ska badawczego zapewnia otrzymanie danych niezbêdnych do
sporz¹dzanie krzywych fluidyzacji i charakterystyki warunków procesowych suszenia.
Badania prowadzono z wykorzystaniem z³ó¿: kukurydzy
(œrednica zastêpcza dz = 6,691 mm), kawy (dz = 4,919 mm),
ciastek (dz = 14,510 mm) o kszta³tach igie³ (zbli¿onych do
kszta³tów œcinków drzewnych) oraz warstw polidyspersyjnych zrêbków: olchy (zakres œrednic zastêpczych dz = 4,100÷
9,190 mm), jab³oni (dz = 2,950÷8,987 mm) pozyskanych
z przycinek pielêgnacyjnych w sadach i na terenach zielonych
miast, a tak¿e mieszanych (drzewa iglaste i liœciaste) odpadów otrzymywanych w tartaku (dz = 2,180÷11,340 mm).
Hydrodynamikê badanych uk³adów okreœlano wyznaczaj¹c
– miêdzy innymi – krzywe fluidyzacji. Na rys. 2 przedstawiono przyk³adowo takie krzywe dla ziaren kukurydzy (2a)
i zrêbków olchy (2b).
Stwierdzono mo¿liwoœæ uzyskania z³o¿a fluidalnego dla
wszystkich badanych materia³ów [12]. Jakoœæ fluidyzacji jest
zadowalaj¹ca przy liczbach fluidyzacji rzêdu 2-3, a pylenie
ograniczone do minimum. Zawartoœæ wilgoci materia³ów badanych zawiera³a siê w granicach od 4 do 30%.
Podsumowanie
– Zastosowanie specjalnego rusztu i odpowiednio ukszta³towanego dystrybutora zapewnia intensywne warunki hydrodynamiczne w z³o¿u, uzyskanie warstwy materia³u o w³aœciwoœciach poœrednich pomiêdzy klasycznym z³o¿em fluidalnym, z³o¿em fontannowym i wirowym, a tym samym
efektywn¹ fluidyzacjê wszystkich badanych rodzajów biomasy.
– Jak stwierdzono w trakcie badañ testowych korzyœci techniczne wynikaj¹ce z zastosowania proponowanego rozwi¹zania to: intensyfikacja procesu fluidyzacji biomasy,
ograniczenie pylenia (maksymalnie 4% masy z³o¿a w przeliczeniu na materia³ suchy) z jednoczesn¹ mo¿liwoœci¹
zwiêkszenia natê¿enia przep³ywu czynnika fluidyzuj¹cego,
du¿a uniwersalnoœæ.

Rys. 2. Krzywe fluidyzacji dla: a) kukurydzy, b) zrêbków olchy
przy ró¿nej wysokoœci statycznej warstwy

– Nale¿y podkreœliæ, ¿e stosunek spadków ciœnieñ na dystrybutorze i z³o¿u waha³ siê (w zale¿noœci od w³aœciwoœci badanego materia³u) w zakresie od 0,1 do 0,2.
LITERATURA
1. A. S. Mujumdar: Handbook of industrial drying, New York, Marcel
Dekker, 1995.
2. J. F. Davidson, R. Clift., D. Harrison: Fluidization, London, Academic
Press, 1985.
3. C.K. Gupta, D. Sathiymoorthy: Fluid bed technology in materials processing, London, CRC Press, 1999.
4. C. Strumi³³o: Podstawy teorii i techniki suszenia, Warszawa, WNT,
1983.
5. A. Kmieæ, S. Englart, A. Ludwiñska: Teoria i technika fluidyzacji,
Wroc³aw, Wydawnictwa Politechniki Wroc³awskiej, 2007.
6. D. Kunii, O. Levenspiel: Fluidization engineering, Boston, Butterworth-Heinemann, 1991.
7. R. B. Keey: Drying principles and practice, Oxford, Pergamon Press,
1972.
8. D. Geldart:1973, Powder Technology, 7, 285 (1973).
9. W. Ciesielczyk, M. Mrowiec: In¿. i Ap. Chem. 20, nr 5, 12 (1981).
10. M. Mrowiec, W. Ciesielczyk: Int. Chem. Eng. 17, nr 2, 373 (1977).
11. W. Ciesielczyk, M. Mrowiec: Opis pat. Nr 122 611, Int Cl. F26B 17/10.
12. U. Gruma: Prace magisterska, Instytut In¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2008.
13. M. Wormsbecker, T. Pugsley, H. Tanfara: Chem. Eng. Sci. 64, 1739
(2009).

