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INFORMACIJA O MOŽNOSTIH FILTRACIJE DIMNIH PLINOV IZ MALIH
KURILNIH NAPRAV

POTREBE PO PRODUKTU
Slovenija in vzhodne države EU se soočajo z veliko onesnaženostjo zraka iz malih
kurilnih naprav na trdno gorivo, še posebej glede na nove stroge predpise o
emisijah snovi v zrak. Poseben problem predstavljajo prašni delci in Slovenija je
dobila že dvoje opozoril, nekatere države pa že plačujejo kazen na račun
obremenjevanja zraka.
Problem onesnaženega zraka nastaja zaradi velikega števila gospodinjstev, ki
imajo še stare kurilne naprave na trdna goriva, ne morejo pa si privoščiti
sodobnih kotlov, ki že v osnovi
ne povzročajo takšnih emisij.
Izpuste v zrak ureja Uredba o
emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav (Ul. RS,
št.: 24/2013). Po tej uredbi bi
meritve emisij morali že izvajati,
z novim letom 2015 pa bi morali
prve, najstarejše kurilne naprave
že prilagoditi novemu predpisu.
Iz kurilnih naprav na trda goriva
se omejuje:
-

količina prahu;
vsebnost CO;
vsebnost kisika;

Poleg tega, da gospodinjstva stare kurilne naprave ne menjajo, se zaradi nižanja
standarda nadomešča uporaba kurilnega olja z lesom, ki bo v naslednjih letih
spričo žledoloma tudi nižje kakovosti. V takšnih kuriščih se sicer uporablja veliko
nekakovostnega goriva in raznih gorljivih odpadkov. Zelo slaba je tudi rešitev
delne obnove starega kotla, ko se stari oljni gorilnik nadomesti z gorilnikom na
pelete. Takšen gorilnik povzroča bistveno povečanje onesnaženja, saj
konstrukcijska zasnova ne omogoča odlaganja pepela v peč, temveč se le ta s
tokom zraka razširi v okolico. Noben takšen gorilnik nima odobrenega delovanja.

Poseben pereč problem so delci PM10 zaradi kurjenja z lesom, o čemer je bilo
izvedenih že kar nekaj posvetovanj in izobraževanj, vendar ustrezne tehnološke
rešitve, razen menjave celotnega kotla, ni ponudil še nihče. Trgu bi bilo potrebno
ponuditi tehnično rešitev, ki bi se jo lahko proizvajalo enostavno in množično in s
čimer bi lahko odpravili obremenitve okolja, brez dragih investicij v nove kotle.
TEHNOLOŠKA REŠITEV
PLAZEMSKI FILTER DIMNIH PLINOV je opcija, ki lahko zadovoljivo nadomesti
menjavo starega kotla. Izdelek bi bil enostaven, dogradilo bi se ga na odvod
dimnih plinov iz kotla in porabil bi minimalno količino električne energije. S
takšnim filtrom bi iz dimnih plinov izločili:
-

ves kisik
ves ogljikov monoksid
ves katran
prašne delce
vodo

Glede na zmožnosti plazemskega gorilca, bi namestitev takšnega filtra odpravila
večino neželenih stranskih učinkov kurjenja lesa slabše kakovosti oziroma
mokrega lesa in drugega odpadnega materiala, saj bi bil končni produkt zgolj CO 2
in vodna para. Plazma namreč povzroča razgradnjo ogljikovodikov, pri čemer je
potrebno opozoriti, da pa ne odstranjuje anorganskih elementov, kot sta klor ali
žveplo. Za te namene bi bilo potrebno filter dodatno dograditi.
TEHNOLOGIJA HLADNE PLAZME

Pilotna industrijska naprava z 36 “GlidArc-I” elektrodami za
predelavo 3000 m3/h pretoka zraka za odstranjevanje hlapnih
organskih snovi

Predlagane tehnološke rešitve izhajajo iz tehnologije
plazemsko
podprtega
katalizatorja
oziroma
Plazemskega generatorja sinteznega plina (PSG), ter
drugih načinov uporabe t.i. hladne plazme. Gre za
visoko učinkovit tehnološki sistem pretvorbe
produktnega plina, ki nastaja pri uplinjanju gorljivih
organskih snovi v sintezni plin. Sistem preprečuje
nastanek katranov oziroma pretvarja vse organske
komponente v CO in H2, ter s tem povečuje
uporabno kalorično vrednost predelanih plinov. S
tehnologijo PSG se lahko obdeluje vse vrste plinov
oziroma uplinjenih materialov, kot so rabljeno
kuhinjsko olje, plini iz katerekoli kmetijske biomase
in drugih tovrstnih materialov, lahko pa PARS »čisti«
tudi goriva fosilnega izvora, kot so dizel, bencin,
kerozin ali zemeljski plin. Z uporabo plazemskega
gorilnika, ki zagotavlja popolno izgorevanje, pa se
emisije neželenih snovi odpravijo, saj plazma izvede
popolno izgorevanje ogljikovodikov v CO2 in H2O.
Avtor tehnoloških rešitev je dr. Albin Czernichowski,
izumitelj, profesor fizike in kemije na univerzi v
Orleansu v Franciji (glej glidarch-tech.com).
Sistem plazemskega čiščenja plinov se že uporablja
za industrijske namene, kjer je potrebno na primer
odstraniti nevarne ogljikovodike iz prezračevalnih ali
sušilnih naprav oziroma v drugih kemijskih procesih.
Izvedena so bila številna merjenja, tako da se
aplikacije za različne primere lahko z enostavnimi testiranji pripravi zelo hitro.
LASTNE IZKUŠNJE S PLAZEMSKO TEHNOLOGIJO
Tehnologijo t.i. hladne plazme smo
preverjali
v
sklopu
testiranja
plazemsko podprtega katalizatorja
za namen predelave produktnega
plina (uplinjanje lesne biomase) v
čisti sintezni plin za uporabo v
kogeneracijski liniji. Testiranja so
bila opravljena na uplinjalniku
Spanar v Nazarjih in na uplinjalniku
Kuntschar & Schlüter, na osnovi
katerega smo v Mariboru postavili
lastno
linijo
za
proizvodno
sinteznega plina.
Preverjanje tehnologije hladne plazme so se opravljale od meseca avgusta 2014,
skupaj s Kemijskim inštitutom iz Ljubljane, ki je opravil tudi vso analitsko delo.
Kvaliteta plina oziroma čistilna sposobnost naprave se je merila s pomočjo dveh
merilnih posod, zasnovo katerih je pripravil inštitut. V merilno posodo je bil
speljan vroč plin (nad 300 0C), kjer se je ohladil na sobno temperaturo in s tem na
stene posode izločil katrane in kondenzno vodo. Prva posoda je bila postavljena
za uplinjalnikom, druga pa za katalizatorjem. Količina plina, ki je tekla skozi
posodi se je merila, prav tako so se jemali vzorci plina iz nje. Merilna posoda za
uplinjalnikom je bila vedno močno sajasta in prekrita s katranom, posoda za

katalizatorjem pa popolnoma čista. Po končanih testih je Kemijski inštitut uzdal
zaključno poročilo:

Na osnovi predstavljenih testov in poročila se pripravlja prototipna tehnološka
linija z lastnim uplinjalnikom in dopolnjenim generatorjem sinteznega plina. V
sklopu naloge se bo izvedlo sledeča testiranja:
-

Test narivnega parnega uplinjalnika;
Končni testi plazemskega generatorja sinteznega plina;
Testiranje čiščenja dimnih plinov;
Testiranje plazemskega gorilca za sintezni plin (možnost uporabe na plinski
turbini);

Za izvedbo testov je bil ustanovljen konzorcij s sledečimi partnerji:

-
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-

TALISMAN TIM d.o.o., Kranj
Zavod - združenje ZENS, Kranj
INEA d.o.o. Kranj
RACI d.o.o., Ljubljana

TEHNOLOŠKA REŠITEV PLAZEMSKEGA FILTRA DIMNIH PLINOV
V osnovi se predlaga izdelava dodatnega izpušnega lonca, ki se bo lahko namestil
na cev za odvod dimnih plinov. Izpušni lonec bo opremljen z enostavnim
plazemskim gorilnikom, opcijsko, z menjalnikom toplote in separatorjem. Proces
čiščenja torej poteka v treh fazah:

Rešitev je primerna za kotle manjših moči, od 15 do 100 kW toplotne moči.
Ocenjuje se, da bi imel takšen filter tržno vrednost med 300 in 1.000 EUR, glede
na izhodno moč kotla.
V sklopu izdelave produkta se bo izvedlo sledeče faze:
-

Izdelava in namestitev filtracije na prototipni uplinjalnik;
Merjenje plinov in izdatnosti čiščenja plazme in separacije;
Procesni preračuni in definicija izdelka;
Izdelava in testiranje prototipa na kotlu;
Izdelava dokumentacije in izvedba certificiranja izdelka;
Industrializacija in prodaja;

Tehnične prilagoditve bo opravila firma TALISMAN, vse meritve dimnih plinov
(sestavo) in prahu pa firma RACI d.o.o., ki ima ustrezno mednarodno akreditacijo.
Testiranja prve faze se bodo opravila v roku nekaj tednov, takoj ko se požene
prototipni uplinjalnik. Faza interpretacije rezultatov meritev in procesni izračuni bi
trajali 30 dni, protoip pa bi se potem postavil v najkrajšem možnem času.
Vzporedno s končnimi testi bi potekala izdelava dokumentacije in certifikacija.
Glede industrializacije in trženja je možnih več rešitev. Vsekakor je že
dogovorjena predstavitev na ustreznih interesnih združenjih, s prvo možnostjo
predstavitve sistema na izobraževalnem seminarju o načrtovanju, vgradnji in
uporabi kurilnih naprav na les z vidika omejevanja izpustov prašnih delcev v
ozračje, ki ga pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor, ter Združenje
komunalnega gospodarstva.
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