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Opracowanie niniejsze stanowi przedmiot prawa autorskiego w
rozumieniu Ustawy : „Prawo Własności Przemysłowej” z dnia 30
czerwiec 2000 r., Dz. U. 2001, nr 49, poz. 506 i należy do MARKON
Marek Pilawski.
Posiadacz niniejszej dokumentacji zobowiązany jest do tego, że zarówno w
okresie trwania stosunków handlowych, realizacji zlecenia, zamówienia,
kontraktu, czy też innej umowy, jak i po upływie tego okresu, żadne
informacje handlowe lub/i inne oraz inna wiedza dotycząca tego Projektu, jak
i związane z nią informacje, zarówno w drodze pisemnej jak ustnej, czy też
składanych wizyt, rozmów z konkurencją lub w jakikolwiek inny sposób, nie
będą przekazywane poza potrzebą wdrożenia Projektu i będą traktowane jako
ściśle poufne.
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0. Wprowadzenie
W

niniejszej

ofercie

zostaną

przedstawione

konkretne

propozycje

przygotowanych rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu
wdrożenie alternatywnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.
W tej ofercie będą powtórzone niektóre informacje przekazywane wcześniej.
Wiele z przedstawionych informacji technicznych ma charakter innowacyjny.

1. Opis instalacji termicznego przetwarzania gumy
Linia technologiczna instalacji termicznego przetwarzania gumy z zużytych opon
samochodowych oraz odpadowych tworzyw sztucznych typu PE i PP składa się z
trzech bloków :
- blok (1.1) przygotowanie materiału wsadowego do destylacji,
- blok (1.2) modułowych linii destylacji materiałów wsadowych,
- blok (1.3) konfekcjonowania produktów użytecznych.

1.1 Przygotowanie materiału wsadowego do destylacji
Pole przygotowania materiału wsadowego do destylacji w postaci całkowitych
zużytych opon samochodowych znajduje się na hali przygotowania materiału
wsadowego, na której funkcjonują następujące urządzenia : magazyn surowców
wsadowych (1.1.1), urządzenie do defragmentacji opon (1.1.2), płuczka wodna
do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (1.1.3), suszarnia (1.1.4), wsadnica
materiału wsadowego (1.1.5).

1.1.1 Magazyn surowców wsadowych
Magazyn surowców wsadowych 7 znajduje się na hali przygotowania materiału
wsadowego.
Przybliżony szkic przyziemia hali przygotowania wsadu ukazano poniżej.
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1.1.2 Urządzenie do fragmentacji opon
Urządzenie 2 do fragmentacji opon 7 znajduje się na hali przygotowania wsadu i
wyposażone jest ruchomą podłogę 1. Na hali przygotowania wsadu tylko
wyjątkowo przewiduje się składowanie opon całkowitych ze względu na dużą
objętość i powierzchnię, którą trzeba przeznaczyć na ich składowanie. Przewiduje
się natomiast, że tir z oponami będzie je zrzucał bezpośrednio na ruchomą
podłogę 1 rozdrabniarki 2. Tak więc będą one rozdrabnianie na bieżąco i
składowane w postaci chipsów w innym miejscu hali 6. [Plik: Layout 2a Guma]
(Wykorzystanie tego rodzaju rozdrabniacza przy instalacji pirolizy zużytych opon
samochodowych jest zjawiskiem nowym. Tego typu rozdrabniacz wytrzepuje z
opon piasek i dodatkowo ogrzewa wytworzone chipsy).

1.1.3 Płuczka wodna do usuwania zanieczyszczeń mineralnych
Bezpośrednio z wewnętrznego transportera rozdrabniacza 2 chipsy kierowane są
na transporter siatkowy 3 będący elementem płuczki wodnej do usuwania
zanieczyszczeń mineralnych. W skład płuczki wodnej wchodzą jeszcze dysze
wodne górne i dolne oraz rynna dolna odprowadzająca wodę do odstojnika. W
tym układzie woda pracuje w obiegu zamkniętym. Dysze dolne i górne opłukują
obie strony chipsów, a duże ciśnienie wody dodatkowo wybija z nich ziarenka
piasku wciśnięte w gumę.
(W tym układzie taka płuczka wodna jest rozwiązaniem nowym).

1.1.4 Suszarnia
Suszarnia

4

ma

identyczną

budowę

jak

płuczka

wodna

do

usuwania

zanieczyszczeń mineralnych 3. W tym przypadku w miejscu dysz wodnych
pracują dysze powietrzne tłoczące gorące powietrze. To gorące powietrze jest w
stanie znacznie podgrzać chipsy i w tym stanie są one gotowe do umieszczenia w
reaktorze. W celu zmagazynowania chipsów można je przy użyciu zwykłego
transportera krytego (ochrona przed utratą ciepła przez chipsy) składować na
polu odkładczym 6 chipsów.
(W tym układzie taka suszarnia jest rozwiązaniem nowym).
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1.1.5 Wsadnica materiału wsadowego
Wsadnica materiału wsadowego jest zespołem dwóch transporterów umytych i
osuszonych chipsów, z których jeden 8 transportuje wsad produkcyjny z hali
przygotowania wsadu na halę produkcyjną, a drugi – ustawiony w hali
produkcyjnej, wprowadza wsad produkcyjny do reaktora obrotowego.
(Układ przygotowania wsadu produkcyjnego będzie zaprojektowany jako tak
wydajny, że będzie mógł być uruchamiany tylko na czas prowadzenia załadunku
reaktora chipsami. Dzięki temu unika się ich wielodniowego składowania, kiedy
to mogłyby one nabrać wilgotności wtórnej. Taka forma procesu jest innowacją
technologiczną). [Bazą odniesienia dla porównań są tu inne konkurencyjne
instalacje].

1.2 Modułowa linia destylacji materiałów wsadowych

Modułowa

linia

destylacji

materiałów

wsadowych

składa

się

z

czterech

podzespołów :
- destylarka obrotowa,

- układ nawrotu gazu do zasilania destylarki,

- instalacja chłodnicza,

- skruber czyszczący gazy spalinowe.
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1.2.1 Destylarka obrotowa

Dokładny opis budowy i działania reaktora pirolitycznego zużytych opon
samochodowych (destylarki) przedstawiono w dalszych częściach oferty.

1.2.2 Instalacja chłodnicza

Widok pojedynczego segmentu chłodnicy kondensacyjnej
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W lewej górnej części fotografii – ciąg powietrznych segmentowych
chłodnic kondensacyjnych, w dolnej części – odbieralniki, w głębi w
kontenerze – agregat prądotwórczy zasilający instalację, czerpiący olej
pirolityczny jako olej paliwowy z tejże instalacji.

Przykładowy widok segmentowych chłodnic kondensacyjnych
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Przykładowy widok odbieralników
Każdy segment segmentowej chłodnicy kondensacyjnej wyposażony jest w
zawór, poprzez który odprowadza się daną frakcję produktu do odbieralnika.
Bezpośrednio pod ciągami chłodnic kondensacyjnych umieszczone są rurowe
odbieralniki

gromadzące

produkt,

zanim

zostanie

on

przepompowany

do

zbiorników magazynowych.
Instalacja będzie wyposażona w cztery ciągi chłodnicze, z których każdy będzie
zawierał 12 segmentów. Na wyposażeniu będą także cztery segmenty zapasowe.
(Segmentowe chłodnice kondensacyjne chronione są patentem).

1.2.3 Układ nawrotu gazu do zasilania destylarki
Układ nawrotu gazu do zasilania destylarki składa się z :
(a) ujęcia gazu procesowego,
(b) skrubera,
(c) czterech szeregowo połączonych stacji oczyszczania gazu,
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(d) rurociągów, zaworów i mierników ciśnienia oraz
(e) czterech palników gazowych.
(a) Ujęcie gazu procesowego wykonuje się czterema przewodami φ2’ z ostatnich
czterech

segmentów

chłodnic

kondensacyjnych.

Ujęty

gaz

procesowy

doprowadza się tym przewodami do kolektora gazu procesowego, a z kolektora
gazu procesowego jednym przewodem φ4’ do skrubera gazu procesowego.
(b) Skruber gazu procesowego zbudowany jest i działa tak samo jak skruber
czyszczący gazy spalinowe (p.1.2.4). W tym rozwiązaniu skrubera gaz procesowy
pod

własnym

ciśnieniem

wdmuchuje

silnym

strumieniem

cząsteczki pyłu

unoszonego przez ten gaz, dzięki czemu toną one w wodzie zwartej w skruberze.
Gaz w ten sposób pozbawiony jest w dużej mierze z cząstek stałych, a zasadowy
odczyn wody powoduje, że gaz zostaje w znacznej mierze oczyszczony z
zanieczyszczeń chemicznych o odczynie kwaśnym. Dodatkowo w skruberze
pracują cztery dysze tworzące z zasadowej wody mgłę wodną zwiększającą
powierzchnię oddziaływania gazu z płuczką wodno-zasadową.
Skruber
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(c) Ze skrubera gaz procesowy kierowany jest na wejście pierwszej stacji
oczyszczania gazu, a z wyjścia pierwszej stacji oczyszczania gaz kierowany jest
na wejście drugiej stacji oczyszczania gazu, i tak kolejno gaz procesowy
przechodzi przez cztery takie stacje.

Cztery kolumnowe stacje oczyszczania gazu procesowego
(d) Na drodze przepływu gazu procesowego znajdują się : miernik wydatku gazu,
rurociągi,

zawory,

czujniki

temperatury

i

ciśnienia

wykorzystywane

do

prowadzenia instalacji i automatyzacji jej pracy.
(e) Cztery palniki gazowe umieszczone są pod dnem reaktora obrotowego i
wykorzystywane w procesie pirolizy gumy.
Na fotografii poniżej widać jeden z dwóch zespołów palników : jeden w kolorze
czerwonym – palnik rozruchowy olejowy, dwa w kolorze żółtym – palniki robocze
na gaz procesowy.
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Na fotografii powyżej nośny element konstrukcyjny reaktora ma posadowienie
wgłębne. W proponowanym rozwiązaniu nośny element konstrukcyjny reaktora
będzie miał posadowienie na powierzchni ziemi.

1.2.4 Skruber czyszczący gazy spalinowe
Skruber czyszczący gazy spalinowe zbudowany jest i działa tak samo jak skruber
czyszczący gaz procesowy/gaz pirolityczny.
W instalacji urządzenia te zostały zunikfikowane.
(Skrubery są o tyle innowacyjne, że nie były dotąd stosowane w żadnej instalacji
pirolitycznej do przetwarzania zużytych opon samochodowych).

1.3 Konfekcjonowanie produktów użytecznych
Produktami powstałymi w procesie suchej destylacji/pirolizy są :
A. Oleje destylowane (pirolityczne)
B. Węgiel pirolityczny w postaci sadzy
C. Stal manganowa
D. Gaz procesowy/gaz pirolityczny
A. Oleje destylowane
Oleje destylowane w postaci poszczególnych frakcji magazynowane są okresowo
w odbieralnikach przy instalacji. Z odbieralników uzgodnione frakcje kierowane
są do zbiornika magazynowego oleju nieoczyszczonego (A.1.3.1). Ze zbiornika
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oleju nieoczyszczonego przepompowywany jest on automatycznie do zespołu
filtracyjnego (A.1.3.2), który oczyszcza ten olej i wpompowuje go do drugiego
zbiornika magazynowego – zbiornika magazynowego oleju oczyszczonego zbiornika gotowego oleju syntetycznego A.1.3.3).
Tą część oleju oczyszczonego, która przeznaczona jest do napędu silników,
mieszalnik

produktów

olejowych

(A.1.3.4)

pobiera

ze

zbiornika

oleju

oczyszczonego, uzdatnia ten olej oczyszczony i jako taki doprowadzany on jest
do dodatkowego zbiornika paliwa silnika.
A.1.3.1 Zbiornik olejów i poszczególnych frakcji olejów syntetycznych
Zbiornik

oleju

napełniany

jest

wypompowującą
odbieralników.

nieoczyszczonego
pompą
ten

zębatą
olej

Zbiornik

z

oleju

nieoczyszczonego jest zbiornikiem
dwupłaszczowym i wyposażonym
w miernik poziomu oleju, właz
rewizyjny, odpowietrznik, króćce
do napełniania olejem, zapasowe
króćce technologiczne, itp.
W szczególności zaś wyposażony jest w najniżej położony zawór spustowy
nieczystości oraz trzy zawory służące do wypompowania zawartości zbiornika:
zawór, zawór oraz zawór. Te rozmiary zaworów spustowych biorą się stąd, że
cysterny odbierające produkt wyposażone są w takie właśnie rozmiary tych
zaworów. Sposób rozmieszczenia zaworów spustowych ukazano na poniższym
rysunku.
Ponadto, w celach bezpieczeństwa, każdy zbiornik oleju posadowiony jest w
wannie betonowej o takiej pojemności, że w przypadku nieszczelności zbiornika,
olej nie rozleje się po hali, tylko co najwyżej wypełni wannę w 80% jej
pojemności.
…………………………

……………………………………………………………………

zawór
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A.1.3.2 Filtr olejów syntetycznych
Filtr

olejów

syntetycznych

jest

filtrem

mechanicznym

czterostopniowym.

Umieszczony on jest za zbiornikiem oleju nieoczyszczonego, a przed zbiornikiem
oleju oczyszczonego. W konstrukcji jest to osobne urządzenie z własną
automatyką i sterowaniem.
W urządzeniu są dwa komplety filtrów (każdy jest zdublowany). Podczas gdy
jeden komplet filtrów jest czyszczony, to drugi w tym czasie pracuje, itd.

Niezabudowany zestaw czterech filtrów oleju nieoczyszczonego

A.1.3.3 Zbiornik gotowego oleju syntetycznego
Automatycznie działający filtr oleju napełnia zbiornik oleju oczyszczonego.
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6

2
4
5

3

4

Legenda :
1 – Wprowadzanie oleju paliwowego do Zbiornika Magazynowego
2 – Zbiornik Magazynowy oleju paliwowego surowego nieoczyszczonego
3 – Czterostopniowy filtr mechaniczny
4 - Zbiornik Magazynowy oleju paliwowego oczyszczonego
5 – Mieszalnik i Uzdatniacz oleju paliwowego oczyszczonego
6 – Wprowadzanie oleju paliwowego oczyszczonego i uzdatnionego do silnika lub
palnika.
Zbiornik

Magazynowy

oleju

paliwowego

oczyszczonego

jest

wykonany

identycznie, jak zbiornik oleju nieoczyszczonego.
Jeśli odbiorcą oleju syntetycznego jest rafineria, to do rafinerii można oddawać
olej syntetyczny nieoczyszczony. Jeśli natomiast użytkujemy sami wytworzony
olej syntetyczny we własnych urządzeniach technologicznych lub do takich
właśnie zastosowań będzie przeznaczony gdzie indziej, to wtedy należy olej
oczyszczać.
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(W technologii pirolizy zużytych opon samochodowych stosowanie filtra do
czyszczenia oleju pirolitycznego, i to filtra czterostopniowego, nigdy i nigdzie nie
było stosowane).

A.1.3.4 Mieszalnik produktów olejowych

Mieszalnik i Uzdatniacz Paliw jest
ogrzewanym elektrycznie zbiornikiem, w którym pracuje mieszadło mieszające
olej oczyszczony „góra – dół” celem starannego wymieszania frakcji oleju
paliwowego. Wyposażony jest on w system zaworów i układów sterujących. W
górnej części ma kielich do ewentualnego uzupełniania mieszanki paliwowej
specjalnymi dodatkami, np. depresatorami w okresie zimowym. Mieszalnik i
Uzdatniacz Paliw zasila bezpośrednio układ paliwowy silników poza zbiornikiem
fabrycznym lub/i palniki. Specjalne przełączniki umożliwiają pracę silników i
palników na paliwie normowym lub/i syntetycznym oleju paliwowym.
(Mieszalnik i Uzdatniacz Paliw należą do oryginalnych rozwiązań Zespołu).
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B.1.3 Węgiel pirolityczny w postaci sadzy
B.1.3.1 Wygarniacz i magazynowanie sadzy

Foto. 1

Foto. 2

Foto. 3

Normalnie sadza jest wygarniana z Reaktora po jego ostudzeniu z temperatury 420 0C do temperatury <150 0C, co trwa kilka
godzin i ogranicza tym samym jego wydajność. Budowane były przez Autora ślimakowe wygarniacze sadzy (foto.1, 2, 3)
wybierające sadzę z Reaktora przy temperaturze 420 0C (foto.1). Odpowiednia długość wygarniacza zapewnia schładzania
sadzy to temperatury 50 0C, co zapewniało większe bezpieczeństwo obsługi. Ostudzona jest była transportowana do dwóch
big-bagów i tam magazynowana (foto 2.). Big-bagi natomiast umieszcza się na wagach paletowych, co umożliwia ich
automatyczne ważenie (foto 3.).
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(Budowa i działanie
wygarniacza sadzy jest
oryginalnym
rozwiązaniem Zespołu
nigdzie dotąd w
instalacjach
pirolitycznych w Polsce
nie stosowanym).

Na wyposażeniu wygarniacza sadzy
znajduje się także chiller wytwarzający
wodę lodową do schładzania wygarniacza.
Ważne tu jest to, że wygarnianie następuje
w czasie schładzania reaktora, a nie po jego
schłodzeniu.
Chiller
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B.1.3.2 Separator zanieczyszczeń stalowych i mineralnych

Separator

zanieczyszczeń

podzespołów,

które

stalowych

zawierają

i

mineralnych

wielopunktowe

składa
magnesy

się

z

wielu

wyciągające

zanieczyszczenia metaliczne z sadzy oraz rozdzielacze grawitacyjne rozdzielające
sadzę od zanieczyszczeń mineralnych w postaci pyłu krzemionki.
Separator frakcjonuje także uzyskaną sadzę techniczną na frakcje o granulacji do
10 µm, do 70 µm, 150 µm i powyżej.
(Przedstawiony na powyższym rysunku separator jest jedynym dotychczas tego
rodzaju urządzeniem).
B.1.3.3 Granulator
Granulator sadzy jest urządzeniem dosyć kosztownym i może być zakupiony w
miarę wystąpienia potrzeb jej granulacji.
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C. Stal manganowa

Stal manganowa zalegająca we wnętrzu reaktora, czyści go w czasie jego
obracania się, zwija się przy tym w kabłąk/kokon, co umożliwia sprawne
wyciągniecie jej „jednym ruchem”.
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C.1.3.2 Paczkowarka

Paczkowarka złomu stali manganowej jest prasą redukującą objętość złomu.
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C.1.3.3 Magazyn stali

Złom stali manganowej nie wymaga specjalnych warunków składowania i
magazynowania. Może to być kontener, który podstawiają do zakładu odbiorcy
tego rodzaju surowca. Kontener/kontenery powinny jednak stać w miejscu
zadaszonym.

D. Gaz procesowy/gaz pirolityczny
Gaz procesowy/gaz pirolityczny jest wykorzystywany na miejscu na potrzeby
technologiczne instalacji. W przypadku instalacji pojedynczej, w pewnych
okresach prowadzenia procesu, występuje jego nadmiar. Należy go wtedy
zmagazynować. Problem ten nie występuje w przypadku pracy instalacji
podwójnej o wzajemnie uzgodnionych w czasie czynnościach i zdarzeniach.
( Sam sposób prowadzenia procesu na dwóch reaktorach pracujących na wspólne
zewnętrzne urządzenia towarzyszące jest rozwiązaniem innowacyjnym).
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2. Istotne parametry instalacji
Istotne parametry instalacji dotyczą głównie jej mocy przerobowej oraz
wydajności surowcowej i produktowej i ilości poszczególnych produktów finalnych
jak również wykazu podstawowych urządzeń towarzyszących.

2.1 Efektywność
Z 1 Mg odpadu gumowego z zużytych opon samochodowych uzyskuje się :
Wsad

Guma

Wartość

Potencjał

Produkt

z opon

1000 kg

100%

opałowa

energetyczny

bez

olej

400-440 kg

40-46

11kWhh/kg

4,40-4,84 MWhh

uwzględ.

sadza

360-400 kg

36-40

8,6 kWhh/kg

3,10-3,44 MWhh

tworzyw

metal

50-60 kg

5-6

-

-

sztuczn.

gaz

140-150 kg

14-15

11kWhh/kg

1,54-1,65 MWhh

1 MWhh /1 MWhe= jedna megawatogodzina energii cieplnej/elektrycznej

Na energię elektryczną można przetworzyć olej pirolityczny ze sprawnością 33%.
Z 1 Mg opon można zatem uzyskać energię elektryczną w ilości: 1,45-1,60 MWhe
2.2 Wydajność
Pojedyncza instalacja
Pojedyncza instalacja ma moc przerobową surowca równą : 15 Mg/dobę.
Wynika z tego średniogodzinowa wydajność surowcowa równa : 625 kg/hśr.
Z powyższego wynika dobowa wydajność produktowa :
Wsad

Guma

100%

Wartość

Potencjał

Produkt

z opon

15 Mg/d

średnio

opałowa

energetyczny

bez

olej

6,450 Mg/d

43 11MWhh/Mg

70,95 MWhh/d

uwzględ.

sadza

5,700 Mg/d

38 8,6 MWhh/Mg

49,02 MWhh/d

tworzyw

metal

0,825 Mg/d

sztuczn.

gaz

2,175 Mg/d

5,5

-

14,5 11MWhh/Mg

(śr.)

23,92 MWhh/d

Z 15 Mg opon można uzyskać energię elektryczną w ilości ok. 23,41MWhe/d.
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Z powyższego wynika godzinowa wydajność produktowa :
Wsad

Guma

0,625

100%

Wartość

Potencjał

(śr.)

Produkt

z opon

Mg/h

średnio

opałowa

energetyczny

bez

olej

0,269 Mg/h

43

11MWhh/Mg

2,960 MWhh/h

uwzględ.

sadza

0,238 Mg/h

38

8,6 MWhh/Mg

2,047 MWhh/h

tworzyw

metal

34 kg/h

5,5

-

-

sztuczn.

gaz

0,091 Mg/h

14,5

11MWhh/Mg

1,001 MWhh/h

Przetwarzając średnio 0,625 Mg opon na godzinę można uzyskać moc energii
elektrycznej równą 0,977 MWe.
Instalacja podwójna
Podwójna instalacja ma moc przerobową surowca równą : 30 Mg/dobę.
Wynika z tego średniogodzinowa wydajność surowcowa równa : 1250 kg/hśr.
Z powyższego wynika dobowa wydajność produktowa :
Wsad

Guma

100%

Wartość

Potencjał

Produkt

z opon

bez

(śr.)

30 Mg/d

średnio

opałowa

energetyczny

olej

12,90 Mg/d

43

11MWhh/Mg

141,90 MWhh/d

uwzględ.

sadza

10,14 Mg/d

38

8,6 MWhh/Mg

98,04 MWhh/d

tworzyw

metal

1,650 Mg/d

5,5

-

-

sztuczn.

gaz

4,350 Mg/d

14,5

11MWhh/Mg

47,84 MWhh/d

Z 30 Mg opon można uzyskać energię elektryczną w ilości ok. 46,82MWhe/d.
Z powyższego wynika godzinowa wydajność produktowa :
Wsad

Guma

1,250

100%

Wartość

Potencjał

(śr.)

Produkt

z opon

Mg/h

średnio

opałowa

energetyczny

bez

olej

0,538 Mg/h

43

11MWhh/Mg

4,592 MWhh/h

uwzględ.

sadza

0,474 Mg/h

38

8,6 MWhh/Mg

4,094 MWhh/h

tworzyw

metal

68 kg/h

5,5

-

-

sztuczn.

gaz

0,182 Mg/h

14,5

11MWhh/Mg

2,002 MWhh/h

Przetwarzając średnio 1,250 Mg opon na godzinę można uzyskać moc energii
elektrycznej równą 1,954 MWe.
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2.3 Dane techniczne jednej linii technologicznej urządzenia do destylacji
zużytych opon samochodowych


Ciężar całkowity instalacji destylarki pojedynczej : 15 Mg.



Średni obór mocy energii elektrycznej : 60 kWe ( w szczycie : 300 kWe z
uwzględnieniem rozdrabnicza opon).



Sposób poboru energii elektrycznej : z zewnętrznej sieci elektrycznej lub
własnego źródła prądu.



Sterowanie : nowoczesna automatyka przemysłowa.

Całą kompletną instalację proponuje się zamknąć w trzech równoległych halach
jednonawowych tak, jak to przedstawiono na poniższym rysunku:

3

2

Hala
konfekcjonowania
produktów
użytecznych,
pomieszczenia
biurowe, socjalne i
gospodarcze

30 m

Hala produkcyjna

30 m

1
Hala przyjmowania
surowca
produkcyjnego i
przygotowania
materiału wsadowego
do destylacji

9m

40 m

Najpierw buduje się hale nr 1 i 3 zostawiając wolne miejsce pomiędzy nim. Od
wewnętrznej strony hale te mają ściany jako ściany ogniowe.
Strzałki ukazują kierunek obiegu materiałów, od wprowadzania materiałów
wsadowych do wyprowadzania produktów.
Poniżej przedstawiono rzut przyziemia hal :
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2

Pomieszczenia
biurowe, socjalne,
gospodarcze,
warsztaty, itp.

1
chipsy

Reaktor

Hala
konfekcjonowania
produktów
użytecznych,
pomieszczenia
biurowe, socjalne i
gospodarcze

rozdrabnianie
mycie
suszenie

Stal
Sadza
Hala produkcyjna
Linie destylacji
materiałów
wsadowych

Hala przyjmowania
surowca
produkcyjnego i
przygotowania
materiału wsadowego
do destylacji

40
50

5 505

55

M

OLEJ

50
m

Olej
opony
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2.4 Urządzenia towarzyszące
W

skład

podstawowych

urządzeń

towarzyszących

wchodzą

:

- instalacja chłodnicza,
- układ odprowadzania produktu,
- układ kontrolno – pomiarowy,
- nadrzędny autorski układ automatycznej regulacji i sterowania oraz nadrzędny
autorski program starowania,
- systemy bezpieczeństwa gazowego,
- instalacje ppoż. i bhp,
- dodatkowe wyposażenie instalacji.
2.4.1 Urządzenia chłodnicze
a) Instalacja Chłodnicza – segmentowe chłodnice kondensacyjne
Segmentowe chłodnice kondensacyjne tworzą cztery ciągi chłodnicze składające
się w sumie na Instalację Chłodniczą, w której wytwarzają się frakcje ciekłego
produktu energetycznego – oleju pirolitycznego.
Omawiana Instalacja Chłodnicza ma wewnętrzną ukrytą subtelną budowę, która
powoduje,

że

Instalacja

Chłodnicza

zasysa

samoczynnie

pary

produktu

zmuszając je, bez udziału mechanizmów, do wyjścia z reaktora.
Tak więc przestrzeń wewnątrz chłodnic kondensacyjnych należy traktować jako
dalszą część przestrzeni reakcyjnej reaktora.
Obsługa tego typu chłodnic jest co najmniej tak skomplikowana, jak obsługa
reaktora (rozdz. 1.2.2).
b)

Instalacja Chłodnicza – chiller – przemysłowy agregat chłodniczy

Chiller – przemysłowy agregat chłodniczy – wykorzystywany jest do wytwarzania
wody lodowej do schładzania wygarniacza sadzy „na gorąco” (str. 20).
2.4.2 Układ odprowadzania produktu
Układ odprowadzania produktu stanowią przejściowe zbiorniki na produkt ciekły,
z których jest on następnie przepompowywany do zbiorników magazynowych
przy użyciu pompy sprężarkowej lub pompy zębatej.
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Zadaniem układu odprowadzania produktu jest również dochładzanie produktu –
oleju piroltycznego.

Widok pompy produkcji japońskiej do wypompowania/przepompowania produktu
2.4.3 Układ kontrolno – pomiarowy
Układ kontrolno – pomiarowy stanowi zespół czujników temperatury, ciśnienia,
zaworów i elektrozaworów, falowników do sterowania napędami, centralna szafa
sterownicza ze sterownikiem elektronicznym, miernik wydatku gazu, wagi, itp.
Czujniki temperatury, współpracujące z elektronicznymi miernikami temperatury,
mierzą przede wszystkim temperatury :
- wnętrza reaktora,
-temperaturę

gazu

procesowego

na

końcu

segmentowych

chłodnic

kondensacyjnych przed skruberem,
- temperaturę gazu procesowego za skruberem,
- temperaturę gazu procesowego za stacjami oczyszczania tego gazu,
- temperaturę par wychodzących z reaktora,
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- temperaturę par na ostatnim stopniu segmentowej chłodnicy kondensacyjnej,
- temperaturę produktu w odbieralnikach,
- temperaturę schłodzonej sadzy,
- temperaturę wody na wlocie i wylocie z chillera,
- temperaturę spalin przed i za skruberem, itd.
Czujniki ciśnienia mierzą ciśnienie :
-

gazu

procesowego

w

ostatnich

segmentach

segmentowych

chłodnic

kondensacyjnych przed skruberem,
- gazu procesowego za skruberem,
- gazu procesowego za stacjami oczyszczania tego gazu,
- par skroplonego produktu w odbieralnikach, itp.
Wagi elektroniczne dokonują mierzenia masy surowców produkcyjnych na
wejściu i masy produktów wyjściowych :
- masa przyjętych opon samochodowych,
- masa wprowadzanych do reaktora chipsów,
- masa wytworzonego oleju,
- masa wytworzonej sadzy technicznej,
- masa sprzedanego oleju,
- masa sprzedanej sadzy, itp.
- masa wytworzonego złomu stali manganowej,
- masa sprzedanego złomu stali manganowej, itd.
Falowniki współpracujące z motoreduktorami i silnikami elektrycznymi służą do
regulacji

prędkości

napędów,

w

szczególności

taśmociągów,

ślimaków

w

podajnikach ślimakowych, reaktora obrotowego, itd.
Wszystkie napędy sterowane falownikami muszą zostać wyskalowane w praktyce
w ramach realizacji kontraktu celem wyznaczenia parametrów umieszczonych
później w Instrukcji Obsługi i DTR-ce.
2.4.4 Układy automatycznej regulacji i sterowania
Układy automatycznej regulacji i sterowania obejmują takie parametry jak :
- temperatura produktu,
- temperatura reakcji,
- temperatura źródeł ciepła,
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- stabilizowanie szybkości podawania surowców produkcyjnych,
- stabilizowanie szybkości odprowadzania produktu,
- układ kontrolno – pomiarowy i Układ automatycznej regulacji i sterowania
współpracować będą ze sobą dzięki autorskiemu programowi sterującemu
(software). Dzięki temu całość procesu odbywać się będzie w sposób całkowicie
automatyczny

umożliwiając

Operatorowi

nadzór

nad

procesem.

Taka

konfiguracja zapewnia pracę całości instalacji z optymalną wydajnością.
Zdefiniowanie

w

poszczególnych

programie

operacji

sterującym

technologicznych

parametrów
pozwoli

granicznych

na

wczesne

dla

wykrycie

potencjalnego problemu i usunięcie go przed wystąpieniem ewentualnej
fizycznej awarii. Podłączenie do sieci (internet) umożliwi dodatkowo zdalny
nadzór i pozwoli na ewentualną korektę procesu w sposób zdalny i w czasie
rzeczywistym

bez

konieczności

ingerencji

serwisu.

Jako

opcja

program

sterujący może współpracować z Systemem bezpieczeństwa gazowego i
Systemem ppoż. podnosząc poziom bezpieczeństwa całości instalacji.

2.4.5 Systemy bezpieczeństwa gazowego

System bezpieczeństwa gazowego

Reaktora Pirollitycznego jest jednym z

najważniejszych systemów destylarki. Składa on się z czterech elementów :
W skład systemu bezpieczeństwa gazowego wchodzą :
A. Czujniki obecności węglowodorów na hali
B. Mechaniczny zawór bezpieczeństwa
C. System wyprowadzania resztek gazu procesowego z reaktora
D. System

wyprowadzania

resztek

gazu

procesowego

i

par

produktu

z

segmentowych chłodnic kondensacyjnych
A. Czujniki obecności węglowodorów na hali
G3000

Czujnik

gazu

Propan

–

Butan

-

Metan

Elektroniczne czujniki obecności węglowodorów lotnych na
hali produkcyjnej umieszczone są na końcu Segmentowych
Chłodnic Kondensacyjnych, czyli tam, gdzie ujmowany jest
gaz procesowy oraz co kilka metrów wzdłuż całej linii

MARKON–Marek Pilawski

ul.Leśna17lok.13

05-120 Legionowo

Strona 31

PIROLIZA ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH

OFERTA : 1 marca 2016

technologicznej.
W razie obecności węglowodorów czujniki emitują mocny sygnał świetlny i
akustyczny. Wyposażone są w wyjścia analogowe i cyfrowe.
Czujniki te są umieszczane na wysokości ok. 60 cm od podłoża, ponieważ gaz
procesowy jest cięższy od powietrza.
Czujniki wyposażone są w Certyfikat zgodności z normą PN-EN 50194 oraz
posiadają oznaczenie CE.
W czujniki takie wyposażone są także inne hale kompleksu produkcyjnego.
B. Mechaniczny zawór bezpieczeństwa

Mechaniczny Zawór Bezpieczeństwa jest oryginalnym
urządzeniem

mechanicznym

zainstalowanym

na

króćcu wylotowym Reaktora. Nastawiany on jest na
ciśnienie 1,5 atmosfery. Z zaworem bezpieczeństwa
może współpracować manometr.
Zawór pracuje w temperaturze 400 0C.
Powyżej mechaniczny zawór bezpieczeństwa bez manometru

Zawór

bezpieczeństwa

Zawór

bezpieczeństwa

przeznaczony jest głównie

odprowadza

do

gazów

odprowadzania

ze

nadmiar

wywołujących

w

środowiska reakcji gorącej

reaktorze ciśnienie większe

pary

od

wodnej,

źródłem

są

której

najczęściej

założonego,

np. parę wodną powstałą

wilgotne odpady oraz inne

na

gazy

do

jakkolwiek

ciśnienia

byłyby

wytworzone.

skutek

wprowadzenia

reaktora

zbyt

wilgotnych tworzyw.

Mechaniczny zawór bezpieczeństwa z manometrem
(Mechaniczny zawór bezpieczeństwa (400 0C) jest rozwiązaniem własnym).
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Opis działania systemu wyprowadzania resztek gazu procesowego z reaktora
W klasycznym rozwiązaniu technologicznym wszystkie produkty reaktora – gazy
reakcyjne, pary produktu i sadza - poprzez wyjście reaktora przedostają się do
kolektora. Z kolektora sadza wygarniana jest na zewnątrz poprzez wygarniacz
sadzy, a gazy procesowe i pary produktu unosząc się do góry wnikają do
kolektora par i gazów, skąd wędrują do chłodnicy W tym układzie pracy nie ma
możliwości wyprowadzenia resztek gazów i par produktów z reaktora. Należy w
tym przypadku czekać kilkanaście godzin, aż reaktor ostygnie (tracąc tym
samym na wydajności).
W nowym układzie systemu wyprowadzania resztek gazu procesowego i par
produktów z reaktora występuje wiele nowych elementów, których działanie
umożliwia wyprowadzania resztek gazu procesowego i par produktów z reaktora.
W tym stanie reaktor można otworzyć „na gorąco” i napełnić go szybko nowym
wsadem. Powoduje to oszczędność czasu na chłodzenie i ponowne rozgrzanie
reaktora.
Oszczędność czasu na chłodzeniu reaktora i oszczędność czasu na jego ponowne
rozgrzanie przyczynia się do znacznego wzrostu wydajności instalacji.
W tym układzie nie musi się budować osobnej suszarni wsadu produkcyjnego. W
rozwiązaniu

klasycznym

natomiast

woda

pochodząca

z

wilgoci

wsadu

przedostawała się do oleju pirolitycznego.
(Układ systemu wyprowadzania resztek gazu procesowego i par produktów z
reaktora jest systemem nowym, znacznie przyczynia się do zwiększenia
wydajności instalacji i obniżenia kosztów jej eksploatacji i podlega ochronie).

D. System wyprowadzania resztek gazu procesowego i par produktu z
segmentowych chłodnic kondensacyjnych
Do kolektora par i gazów, przy użyciu węża gazowego, dołączona jest butla z
gazem niepalnym będąca na wyposażeniu każdego reaktora. Butla zawiera gaz :
dwutlenek węgla CO2 lub azot N2.
.
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W czasie normalnej pracy reaktora występuje w nim ciśnienie palnych par
produktu

zawsze

nieco

większe

od

atmosferycznego.

Jednak

podczas

planowanego lub awaryjnego studzenia reaktora ciśnienie tych par zmniejsza się
i może w pewnych warunkach być niższe od atmosferycznego, co może być
przyczyną zasysania powietrza z tlenem atmosferycznym do wnętrza reaktora i
wnętrza chłodnic.. W tej sytuacji do wnętrza chłodnic wprowadza się gaz
niepalny, np. taki jak azot lub dwutlenek węgla czerpany z butli gazowych.
Dlatego też na wyposażeniu każdego modułu destylarki znajduje się butla z
takim gazem niepalnym. Służy ona do wentylowania wnętrza chłodnic odcinając
tym samym dostęp do niego powietrza wyrównując jednocześnie w nim ciśnienie
do poziomu ciśnienia atmosferycznego.
Butla z gazem niepalnym (azot, CO2, argon) fabrycznie wyposażona jest w zawór
ręczny, podgrzewacz gazu, miernik wydatku gazu oraz regulator ciśnienia z
manometrem.

Butla z gazem niepalnym wraz z urządzeniami towarzyszącymi
Przy demontażu chłodnic, z jakichkolwiek powodów, ich wnętrze przedmuchuje
się gazem niepalnym celem ostatecznego usunięcia resztek par produktu.
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2.4.6 Instalacje ppoż. i bhp
W skład instalacji ppoż. i bhp wchodzą przede wszystkim : instalacja gaśnicza do
wytwarzania mgły wodnej, sprzęt przeciwpożarowy i apteczka bhp.
Instalacja gaśnicza mgły wodnej wykorzystuje dysze mgłowe rozpylające wodę
do postaci kropelek o wymiarach rzędu mikronów.

Mgła wodna przeciwpożarowa
Sprzęt

przeciwpożarowy

to

:

gaśnice

i

koce

gaśnicze

oraz

rękawice.

Na wyposażeniu instalacji będą także w każdej hali apteczki bhp pierwszej
pomocy.
2.4.7 Dodatkowe wyposażenie instalacji
Instalacja będzie dodatkowo wyposażona w :
- części zamienne i zapasowe wraz z wykazem tych części,
- trzy komplety przystosowanych narzędzi,
- teczka z fabrycznymi instrukcjami obsługi i gwarancjami na podzespoły
zakupione i poddostawców,
- DTR,
- Instrukcja Obsługi.
Na wyposażeniu instalacji będzie także własny agregat prądotwórczy, o mocy
wyjściowej uzgodnionej, przeznaczony do zasilania własnych odbiorników energii
elektrycznej. Celem tego rozwiązania jest także zdobycie własnych doświadczeń
z długotrwałej eksploatacji tego typu agregatów.
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3. Dane dotyczące surowca wsadowego i produktów finalnych
3.1 Rodzaj stosowanego surowca
Surowcem do produkcji oleju pirolitycznego są rozdrobnione zużyte opony
samochodowe oraz inne odpady gumowe takie jak np. :elementy taśmociągów,
dętki opon samochodowych oraz odpady z tworzyw sztucznych typu PE i PP
stosowane jako domieszki.
Skład gumy i jej pochodnych zostały dosyć szczegółowo zbadane.

Skład Gumy Opon Samochodowych
Substancja

Opony

sam. Opony

sam.

osobowych

ciężarowych

węgiel

76 - 77 %

70 -72 %

wodór

6-7%

siarka

1 - 1,5 %

żelazo

1 - 1,5 %

10 -12 %

wypełniacze

3-4%

ciężar opony

5 -10 kg

wartość

5-6%

kaloryczna

gazu

20 - 22 %
3-4%
 70 kg

31,4 - 31,8 MJ/kg

28,5 - 29,3 MJ/kg

opałowego

Paliwo „gumowe” często porównuje się z paliwem stałym w postaci węgla
kamiennego,

zarówno

w

zakresie

jego

kaloryczności

i

oddziaływania

na

środowisko. Porównania te wypadają na korzyść paliw „gumowych”.
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Chemiczny skład paliwa „gumowego” i węgla
wg. Kirsch, Zement Calk Gips 9/12
węgiel
min.

opony
max.

średnio

mg/kg

mg/kg

Kadm Cd 0,1

10

8

Ołów Pb

11

270

70

Cynk Zn

16

220

16 000*

Siarka S

0,5%

2,1%

1,3 - 2,2 %

* w postaci nieszkodliwego tlenku ZnO
Według danych technicznych podanych przez producenta, przy pracy ciągłej
urządzenia Sahara, w warunkach emisji spalin w ilości 700 Nm3/h o temperaturze
423 K, zarejestrowano następujące parametry emisji zanieczyszczeń:
Rodzaj zanieczyszczeń

Ilość w mg/Nm3 (max.)

Pył całkowity

100

Pył zawieszony

100

Tlenki azotu

100

Dwutlenek siarki

100

Tlenek węgla

100

Węglowodory aromatyczne

0,10

Lotne związki organiczne

5,00

Cyjanki

0,10

Kadm

0,02

Ołów

0,13

Miedź

0,16

Chrom

0,89
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Wyrażając powyższe parametry emisji zanieczyszczeń w innych jednostkach
otrzymuje się wyniki:
Emisja zanieczyszczeń
Rodzaj zanieczyszczeń

mg/s

kg/h

tony/rok

Pył całkowity (zawieszony)

19,4

0,070

0,418

Dwutlenek azotu

29,7

0,107

0,639

Tlenek węgla

19,4

0,070

0,418

Dwutlenek siarki

19,4

0,070

0,418

Węglowodory aromatyczne

0,02

0,00007

0,0004

Cyjanki

0,02

0,00007

0,0004

W dalszych rozważaniach dotyczących zagadnień ochrony środowiska pomija się
zanieczyszczenia metaliczne jako pomijalnie małe.
Parametry spalin powstałych ze spalania gazu będącego produktem gazyfikacji
zużytych opon samochodowych spełniają z powodzeniem normy krajów UE, co
wykazały badania przeprowadzone na instalacji pracującej we Włoszech :

Zawartość spalin

Temp. spalin 859C

Temp. spalin 605C

Norma EWG

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Pył

51,4

35,5

100

tlenki siarki (Sox)

35,0

38,8

300

tlenki azotu (NOx)

54,7

67,9

300

Po zgazyfikowaniu opon powstaje popiół, którego ilość wynosi około 5% wagi
wsadu, czyli około 50 kg popiołu na każdą tonę opon. W przypadku gazyfikatora
typu HT-2W np. daje to około 11 ton popiołu rocznie.
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W popiołach pogazyfikacyjnych można znaleźć śladowe ilości metali i grup
cyjankowych:
rtęć

1  10-6 mg/kg opon

kadm

20  10-6



ołów

10  10-6



chrom

4  10-6



arsen

1  10-6



miedź

80  10-6



grupa CN

20  10-6

3.2 Produkty finalne
Produktami finalnym są :
- domieszkowy olej parafinowy wytworzony z odpadowych tworzyw sztucznych
typu PE i PP,
- olej pirolityczny wytworzony z zużytych opon samochodowych,
- olej paliwowy jako mieszanina powyższych,
- węgiel popirolityzny (sadza techniczna),
- stal manganowa,
- gaz pirolityczny (gaz procesowy).

3.2.1 Olej parafinowy
Olej parafinowy składa się z mieszaniny węglowodorów, w Systematycznym
Wykazie Wyrobów jest zakwalifikowany pod nr SWW 1249. Z chemicznego
punktu widzenia jest parafiną syntetyczną, która od parafiny naturalnej różni się
większą ilością węglowodorów o wiązaniach podwójnych. Dzięki temu parafina
syntetyczna łatwiej wchodzi w reakcje chemiczne po rozerwaniu tych wiązań
podwójnych i wyzwoleniu wolnych wartościowości.
Parafina syntetyczna jest produktem ekologicznym ze względu na to, że nie
występuje w niej siarka, chlor, azot i woda. Parafina syntetyczna jest dobrym
paliwem.
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Wyniki badań własności paliwowych parafiny syntetycznej
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3.2.2 Olej pirolityczny
Wyniki badań własności paliwowych oleju pirolitycznego wytworzonego z opon
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3.2.3 Olej paliwowy
Olejem paliwowym nazwano dowolną mieszaninę oleju parafinowego i oleju
pirolitycznego. Jeśli za bazę odniesienia przyjąć olej pirolityczny, to olej paliwowy
ma znacznie lepsze właściwości paliwowe, niż olej pirolityczny.

Próbki oleju parafinowego (po lewej) i oleju pirolitycznego (po prawej)
W stosunku do oleju pirolitycznego olej paliwowy ma :
- korzystnie wyższą liczbę cetanową, dzięki czemu agregat będzie lepiej pracował przy
obciążeniach,
- korzystnie lepszą smarność, co duże znaczenie przy długotrwałej pracy silników diesla,
- korzystnie mniejszą zawartość siarki,
- korzystnie mniejszą (ewentualnie) zwartość wody,
- korzystnie mniejszą zawartość krzemu, co jest nie bez znaczenia przy pracy silników
agregatów prądotwórczych,
- korzystnie większą wartość opałową,
- korzystnie mniejsza pozostałość po koksowaniu, itd.

(Pierwsze próby produkcji oleju paliwowego Autor podjął w 1996 r.)
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PRODUKTY TRANSFORMACJI W DESTYLARKACH
OLEJU POPIROLITYCZNEGO Z OPON SAMOCHODOWYCH
Próbka 1.1 – Olej
pirolityczny po transformacji
w Destylarce

Próbka 1.2 – Olej
pirolityczny surowy

Próbka 1.3 – Pozostałość
smołowa po transformacji
w Destylarce oleju
pirolitycznego surowego.
Postać pozostałości : gęsta
maź-smoła.
Ilość pozostałości : 150 ml.
Ilość przerobionego oleju
surowego : 2,2 l.

1.1
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PRODUKTY WSPÓLNEJ I JEDNOCZESNEJ TRANSFORMACJI W DESTYLARKACH OLEJU
POPIROLITYCZNEGO Z OPON SAMOCHODOWYCH I TWORZYW SZTUCZNYCH

Próbka 2.1 – Mieszanina
oleju popirolitycznego i
parafinowego po
transformacji w Destylarce
Próbka 2.2 – Olej
pirolityczny surowy + olej
parafinowy - mieszanina
Próbka 2.3 – Pozostałość
po transformacji w
Destylarce mieszaniny oleju
surowego (2,8 l) i tworzyw
sztucznych (0,9 kg).
Postać pozostałości : gęsta
maź/smoła w ilości 160 ml.
Graniczna temperatura
transformacji w Destylarce :
400 0C.
1.1
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3.2.4 Węgiel popirolityczny (sadza)
Węgiel popirolityczny jest produktem węglowym polidyspersyjnym o wielkości
ziaren 0 – 150 (200) µm. Jest to materiał podobny do koksu, o niskiej
wytrzymałości mechanicznej.
Otrzymana sadza techniczna jest zanieczyszczona pozostałością kordu stalowego
stosowanego w konstrukcji opon.
Instalacja wyposażona jest w separator zanieczyszczeń ferromagnetycznych
sadzy technicznej.
Sadza techniczna jest prawie czystym węglem, spala się bezdymnie i dlatego
pierwszym zastosowaniem jest wykorzystanie jako opału.
Wartość opałowa węgla popirolitycznego (sadzy technicznej) jest duża i wynosi
31(33) MJ/kg, a więc jest znacznie większa niż koksu (27 MJ/kg) , czy węgla
kamiennego (24MJ/kg).
Sadzę techniczną, bez dodatkowej obróbki, można zastosować w palnikach
pyłowych.
Sadza techniczna jest też cennym surowcem chemicznym. Oczyszczona sadza
techniczna może być zastosowana w przemyśle gumowym jako nieaktywny
napełniacz typu węglowego do wyrobów masywnych o niskich wymaganiach
mechanicznych. Dalsza karbonizacja węgla popirolitycznego w temperaturach
powyżej 500

0

C może pozwolić na otrzymanie napełniacza o właściwościach

wzmacniających i stosowania go w znacznie szerszej gamie wyrobów gumowych.
Sadza techniczna może też być stosowana jako barwnik.
Węgiel popirolityczny swoją pierwotną strukturą zaczyna przypominać strukturę
węgla aktywnego. Tak więc w sposób naturalny staje się on surowcem do
produkcji węgli aktywnych. Poddany procesowi karbonizacji i aktywacji parą
wodną wykazuje podobne właściwości adsorpcyjne, jak komercyjne węgle
aktywne dostępne na rynku.
(Proces wytworzenia węgla aktywnego na bazie węgla popirolitycznego wymaga
wyprażenia tego ostatniego przez wiele godzin w temperaturach 1250 – 1400 0C.
Ten

proces

można

przeprowadzić

z

użyciem

Ceramicznego

Reaktora

Molekularnego Odpadów).
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Wyniki badań węgla popirolitycznego - Włochy
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Wyniki badań węgla popirolitycznego – Politechnika Warszawska
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(W Polsce opanowano już technologię spalania mułów węglowych zwierających
70-75% drobno zmielonego miału węglowego i 25-30% wody.
W tej technologii ten drobno zmielony miał węglowy przyjmuje postać sadzy
technicznej. W naszym przypadku dysponujemy już taką sadzą.
W wyzwoleniu energii cieplnej z mułu węglowego znaczy udział ma woda, nie
tylko węgiel.
Obecnie budowane są palniki na muł węglowy o mocy do 3 MWh.
Jest to rozwiązanie innowacyjne).
3.2.5 Stal manganowa
Stal manganowa ma postać złomu metalowego. W tej postaci nie jest on
surowcem wtórnym i jako taki może być sprzedawany jedynie do punktów skupu
złomu dla ludności.
W USA obowiązuje kilkadziesiąt Norm dotyczących złomu wsadowego, który jest
już surowcem wtórnym i który odbierają bezpośrednio huty.
W instalacji przewiduje się urządzenia do uzdatniania złomu stali manganowej.
3.2.6 Gaz pirolityczny i spaliny gazu
Gaz pirolityczny jest wykorzystywany do ogrzewania własnego instalacji do
depolimeryzacji zużytych opon samochodowych.

Result of investigation of residual energetic process gas
Used tires pyrolitic gas
Oznaczany składnik
Designated quolity
Hel
Wodór
Tlenek Węgla
Azot
Tlen
Ditlenek Węgla
Metan
Etan
Eten
Acetylene
Propan
Propen
Propadien
2-methylopropene

Hel
Hydrogen
Carbon Oxide
Nitrogen
Oxide
CO2
Methane
Ethane
Ethene
Acethylene
Propane
Propene
Propadiene

MARKON–Marek Pilawski

Stężenie [mg/m3]
Concentraction

Udział masowy [%]
Mass participation

290
14159
20311
95629
31566
37688
206632
193560
121849
111634
120936
73825

0,025
1,232
1,767
8,318
2,746
3,278
17,973
16,836
10,598
9,710
10,519
6,421
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n-butan
n-butane
i-butan
i-butane
1-buten
1-butene
cis-2-buten
cis-2-butene
trans-2-buten
trans - butene
1,3-butadien
1,3-butadiene
i-pentan
i-pentane
n-pentan
n-pentane
C6+
C6+
Octan metylu
Methylene Acetate
octan izopropylu Izopropylene Acetate
Octan n-propylu n-propylene Acetate
Octan izobutylu Izobutylene Acetate
Benzen
Benzene
Etanol
Ethanol
Aceton
Acetone
2-propanol
2-propanol
Butan-2-on
Butan -2-on
Octan etylu
Ethylene Acetate
2-Metylopropan-1-ol
1-Butanol
1-Butanol
Węglowodory alifatyczne
4-metylopentan-2-on
Toluen
Toluene
Octan butylu
Butylene Acetate
Etylobenzen
Ethylobenzene
p+m Ksylen
p+m Ksylene
Cykloheksanone
Styren
Styrene
o-Ksylen
o-Ksylene
Kumen
Kumene
n-Propylobenzen
n-Propylobenzene
1,3,5 TMB
1,2,4 TMB
Węglowodory aromatyczne
Suma Summa

OFERTA : 1 marca 2016

21170
21354
25032
10112
13914
9890
3267
2906
4071
612
637
136
121
12
19
62
103
5353
104
1128
25
239
341
149
32
18
15
15
11
756
1 149 683

1,841
1,857
2,177
0,880
1,210
0,860
0,284
0,253
0,354
0,053
0,055
0,012
0,010
0,001
0,002
0,005
0,009
0,466
0,009
0,098
0,002
0,021
0,030
0,013
0,003
0,002
0,001
0,001
0,001
0,066
100,0

Skład spalin gazu pirolitycznego %
Combustion of pyrolitic gas %
Azot

Nitrogen

Para wodna
Dwutlenek węgla
Tlen
Argon

N

74,20 %

Steam

H2O

12,70 %

Carbon Dioxide

CO2

11,00 %

Oxide

O2

0,70 %

Argone

Ar

1%
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Pył zawieszony

Dust

Węglowodory
Tlenki azotu
Tlenek węgla

0,002 %

Hydrocarbons

CxHy

0,020 %

Nitrogen Oxide

NOx

0,034 %

CO

0,344 %

Carbon Oxide

Ʃ

Razem
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100,00 %

4. Informacje dodatkowe
4.1 Bilans masowo-energetyczny
Z każdego 1 Mg zużytych opon samochodowych powstaje 14% wagowo gazu
procesowego o wartości opałowej 11 kWhh/kg. W tym przypadku powstaje gaz o
masie 140 kg i o potencjale energetycznym energii cieplnej równej :
140 kg x 11 kWhh/kg = 1 540 kWhh = 1,54 MWhh
Reaktor Pirolityczny wyposażony będzie w zespół palników olejowo – gazowych o
łącznej mocy ok. 1 MWh przypadającej na każdą tonę wsadu gumowego. Moc ta
jest wystarczająca do rozgrzania Reaktora. Po osiągnięciu temperatury procesu
zapotrzebowanie Reaktora na moc energii cieplnej zmniejsza się do połowy.
Powstaje w tej sytuacji nadmiar energetycznego gazu procesowego, który
planuje się wykorzystywać do rozgrzania drugiego Reaktora.
Nie planuje się w tym przypadku sprężać i magazynować gazu.
Dalszy nadmiar gazu będzie spalany w dwupaliwowym silniku diesla agregatu
prądotwórczego.

4.2 Wykonawstwo instalacji
Instalacja będzie wykonana z materiałów dostępnych w Polsce, oferowanych w
większości jednak przez dystrybutorów firm zagranicznych. Wszystkie elementy
technologiczne będą wykonane głównie ze stali kwasoodpornej i nierdzewnej
MARKON–Marek Pilawski
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(Włochy, Polska). Elementy wsporcze będą wykonane ze stali konstrukcyjnej
certyfikowanej (Polska). W układach sterowanych napędów silniki elektryczne
będą polskie, a motoreduktory i falowniki będą pochodziły z firm niemieckich.
Czujniki elektryczne i elektroniczne będą pochodziły głównie od dostawców
krajowych, tylko niektóre z nich będą pochodzenia z krajów zachodnich.
Wysokotemperaturowe zawory będą pochodziły głównie z Niemiec i Austrii.
Pompy i palniki olejowe, gazowe i pyłowe będą zakupione w kraju w najlepszej
jakości, jakie będą w trakcie realizacji inwestycji dostępne na rynku. Materiały
termoizolacyjne i zbiorniki magazynowe produktów będą zakupione od polskich
producentów.

To

samo

dotyczy

transporterów

taśmowych

i

podajników

ślimakowych. Mieszalniki paliw, skrubery, odbieralniki, chłodnice i mechaniczny
filtr paliwa będą całkowicie zaprojektowane i wykonane w Polsce. To samo
dotyczy urządzenia do czyszczenia sadzy. Chiller i rozdrabniacz opon będą
pochodziły z krajów zachodnich.
Nadrzędny autorski układ automatycznego sterowania i regulacji wraz z
programem sterującym (software) będzie zaprojektowany i wykonany W Polsce.

4.3 Certyfikacja instalacji
Reaktory Pirolityczne Gumy i urządzenia z nimi związane, przeznaczone do
termicznego beztlenowego przetwarzania zużytych opon samochodowych na
węglowodory stałe, ciekłe i gazowe, będą oznakowane znakiem CE, będą wolne
od wad i będą spełniały normy emisyjne obowiązujące w krajach Unii
Europejskiej dla tego rodzaju urządzeń oraz będą wykonane z poszanowaniem
Dyrektyw Unii Europejskiej :
Dyrektywa 85/374/EWG
Odpowiedzialność za produkty wadliwe
Dyrektywa 92/42/EWG
Sprawność energetyczna kotłów wodnych
Dyrektywa 2006/42/WE
Maszyny
Dyrektywa 2000/14/WE
Hałas
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Dyrektywa 2001/95/WE
Ogólne bezpieczeństwo produktów
Dyrektywa 2004/22/WE
Przyrządy pomiarowe
Dyrektywa 2004/108/WE
Kompatybilność elektromagnetyczna
Dyrektywa 2005/32/WE
Ekoprojekt dla projektów wykorzystujących energię
Dyrektywa 2006/95/WE
Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD)

4.4 Dostępne Agregaty Prądotwórcze pracujące na oleju pirolitycznym
Dostępne Agregaty Prądotwórcze pracujące na oleju pirolitycznym wyposażone
są w wolnoobrotowe silniki diesla, głównie typu L lub V (tabela poniżej). Każdy
typ silnika może być wyposażony w różną liczbę cylindrów, stąd też generowane
przez nich moce zawierają się w szerokim przedziale mocy (kolumna : Zakres
mocy (kW)).

Typ
silnika
(model)

Śred. Skok Poj.
Liczba
Moc z
Zakres
Śred. Zakres
cyl. tłoka skok. cylindrów jednego
obrotów
ciśn.
mocy
mm
mm l/cyl.
L:
cylindra (obr.min.) efekt. elektr.
rzędowe (kW/cyl)
(bar) (kW)
V:
widlaste

Paliwo

MAN Diesel

L16/24

160

240

4,8

5,6,7,8,9
L

90-110

10001200

20,723,6

450990

MDO/HFO

L21/31

210

310

10,7

5-9L

200-220

900-1000

22,427,3

10001980

MDO HFO

L23/30H

225

300

11,9

5,6,7,8 L

130-160

720-750900

17,918,2

6501280

MDO/HFO

L23/30H
Mk.2

225

300

11,9

5,6,7,8 L

142-175

720-750900

19,619,9

7101400

MDO/HFO
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L27/38

270

380

21,8

5,6,7,8,9
L

300-330

720-750

23,025,3

1500- MDO/HFO
2970

L28/32H

280

320

19,7

5,6,7,8,9
L

210-220

720-750

17,817,9

1050- MDO/HFO
1980

V28/32S

280

320

19,7

16,18V

225-235

720-750

19,019,1

36004230

MDO HFO

a8C22

220

270

10,2

8V

73,5

1000

8,6

588

MDO

a8C22W

220

270

10,2

8V

110

1000

12,9

882

MDO

C21

210

230

8,0

12,16 V

138

1500

13,8

16562206

MDO

Inwestor może sam określić potrzebą liczbę cylindrów w silniku danego typu i
określić

tym

samym

moc

elektryczną

tak

skonfigurowanego

Agregatu

Prądotwórczego.
Należy przy tym pamiętać, że Agregaty Prądotwórcze przeznaczone do pracy
ciągłej powinny pracować na poziomie 80% swej mocy znamionowej.
Przedstawione powyżej i poniżej Agregaty Prądotwórcze objęte są gwarancją
obejmującą okres 18 miesięcy.
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Skład spalin oleju pirolitycznego %
azot

N

74,20%

para wodna

H2 O

12,70%

dwutlenek węgla

CO2

10,98%

tlen

O2

0,66%

argon

Ar

1%

pył zawieszony
węglowodory

0,003%
CxHy

0,029%

tlenki azotu

Nox

0,041%

tlenek węgla

CO

0,386%

dwutlenek siarki

SO2

0,0011%

Razem
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5. Warunki realizacji kontraktu
.
.
.
.
.
.
.

*****

ZESPÓŁ : „MARKON”
Dr inż. Marek Pilawski
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