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Wprowadzenie

Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach 

I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

Program sektorowy - „INNOSTAL” 

Projekt pt.:

Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych 

z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska - RECLEG

Wnioskodawca:

 Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna – Miasteczko Śląskie 

Partner Naukowy:

 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze



Cel projektu RECLEG

• Opracowanie technologii generacji energii elektrycznej z hutniczych

gazów odpadowych z jednoczesnym ograniczeniem emisji jonów chloru

w ściekach.

• Termin realizacji: 05.2017 r. ÷ 06.2019 r.



Oczekiwane rezultaty

A1. Energetyczne zagospodarowanie odpadowego gazu poredukcyjnego:

- produkcja energii elektrycznej oraz ciepła technologicznego na własne
potrzeby,

- obniżenie kosztów związanych z emisją CO2.

B2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej:

- usunięcie metali ciężkich,

- obniżenie ładunku jonów chloru,

- produkcja soli przemysłowej,

- odzysk wody technologicznej.

Wzrost efektywności energetycznej, ekonomicznej Huty Cynku S.A. 

wraz z poprawą wskaźników środowiskowych.  



Koncepcja technologiczna



A1. Pilotowa instalacja produkcji energii elektrycznej 1 MWel oraz ciepła

z odpadowego gazu hutniczego.

A2. Pilotowa instalacja usuwania jonów chloru ze ścieków przemysłowych

(60 kg/h).

B1. Projekt procesowy wraz z wielowariantową analizą ekonomiczną:

- generacja ok. 10 MW energii elektrycznej (~27%),

- wytwarzanie ok. 3 000 Mg/rok oczyszczonej soli z metali ciężkich, 

- odzysk ~100 000 m3/rok wody technologicznej.

Efekty rzeczowe



Etapy projektu

Etap 1 Opracowanie metody dostosowania gazu poredukcyjnego do wymagań

silnika gazowego.

Etap 2 Wybór strumienia ścieków do procesu zatężania i opracowanie metody jego

wstępnego oczyszczania.

Etap 3 Projekt i wykonanie stanowiska do badania wywarzania energii elektrycznej

w silniku gazowym.

Etap 4 Projekt i wykonanie stanowiska do wstępnego oczyszczania i zatężania

wybranego strumienia ścieków.

Etap 5 Badania wytwarzania energii elektrycznej w silniku gazowym zasilanym

gazem poredukcyjnym.

Etap 6 Badania wstępnego oczyszczania i zatężania strumienia ścieków.

Etap 7 Projekt procesowy instalacji prototypowej na skalę przemysłową.

Opracowanie technologii generacji energii elektrycznej z hutniczych
gazów odpadowych z jednoczesnym ograniczeniem emisji jonów
chloru w ściekach.



Efekt końcowy projektu

I

• Generacja energii elektrycznej

• Wytwarzanie ciepła 

II

• Kondycjonowanie ścieków

• Zatężanie ścieków – usuwanie soli

III

• Projekt procesowy układu

• Przygotowanie pakietu know-how

Wdrożenie pełno-skalowe



Metodologia

Metodologia dla energetycznego wykorzystania gazu poredukcyjnego:



Gaz poredukcyjny

Parametry hutniczego gaz poredukcyjnego:

 temperatura: 30°C,

 ciśnienie: 4 kPa,

 średni skład gazu, % obj.:

CO 29,1% (14,2÷33,3%),

CO2 7,0% (3,11÷7,66%),
H2 1,1% (1,15÷1,21%),
CH4 0,0%,
O2 0,0%,
N2 powyżej 55%,

 ciepło spalania: 3,8 MJ/ m3n (1,9÷4,3 MJ/m3
n),

 zawartość wody: 16,5÷34 g/m3
n (stan nasycenia),

 zawartość pyłu: 35,5 mg/m3
n (35÷56 mg/m3

n),

 zawartość smół: 50 mg/m3
n (20÷80 mg/m3

n),

 zawartość NH3: <1 mg/m3
n.



Gaz poredukcyjny - zmienność
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Gaz poredukcyjny - zmienność
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Pilotowa instalacja

Schemat układu oczyszczania gazu poredukcyjnego



Pilotowa instalacja

Parametry agregatu prądotwórczego:

 gazowy silnik tłokowy: CAT®G3516, V16

 moc: 1 030 kWel,

50 Hz, 1 500 obr/min, 400 V



Pilotowa instalacja

Wizualizacja 3D pilotowego stanowiska badawczego



Pilotowa instalacja

Widok pilotowego stanowiska badawczego



Oczyszczanie ścieków



Stanowiska badawcze

Stanowisko badawcze do 

oczyszczania filtratu

Stanowisko badawcze do 

zatężania oczyszczonego 

filtratu



Oczyszczanie filtratu

Dzięki instalacji zatężania i krystalizacji filtratu, z zanieczyszczonego

metalami ciężkimi filtratu wytworzonego węźle odchlorowania pyłu

powstaje:

• Woda technologiczna o wysokiej czystości:

• Anion chlorkowy < 4 mg/kg

• Anion siarczanowy < 3 mg/kg

• Zawartość metali:

• Sód: <3,5 mg/kg

• Potas <1,0 mg/kg

• Wapń <1,0 mg/kg

• Metale ciężkie (Cd, Zn, Pb, Tl) < 0,05 mg/kg

• Produkt stały (sól):

• Zawartość NaCl >91% suchej masy

• Zawartość metali ciężkich (Cd, Zn, Pb, Tl) – łącznie < 20 mg/kg

suchej masy soli



Podsumowanie

 Głównym celem projektu REClEG jest opracowanie technologii generacji energii elektrycznej z

hutniczych gazów odpadowych z jednoczesnym ograniczeniem emisji jonów chloru w ściekach

poprzez integrację gospodarki energetycznej oraz ściekowej HCM S.A.

 Ważną zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość użytecznego zagospodarowania

ciepła, a w szczególności ciepła niskotemperaturowego w układzie wyparek próżniowych, co

często stanowi problem dla tego typu jednostek kogeneracyjnych.

 Na podstawie wstępnych założeń integracja gospodarki energetycznej oraz ściekowej HCM S.A.

umożliwi wytwarzanie ok. 5,6 MWel energii elektrycznej na potrzeby własne zakładu, ok. 3 000

Mg/rok soli do zastosowań technicznych, odzyskanie 30 000 m3 wody technologicznej oraz

ok. 290 Mg/rok soli i wodorotlenków metali ciężkich, które zostaną zawrócone do produkcji.

 Istotnym elementem prac badawczo-rozwojowych będzie weryfikacja w skali pilotowej

zaproponowanej technologii.

 Zebrane doświadczenia w trakcie realizacji prac badawczo-rozwojowych w skali pilotowej

będzie kluczowe dla przyszłego wdrożenia technologii.



Podziękowania

 Przedstawione wyniki zostały uzyskane w trakcie badań zrealizowanych w

projekcie pt.: „Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych

gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska –

RECLEG. Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu

sektorowego INNOSTAL.

 Autorzy prezentacji pragną również złożyć podziękowania Dyrekcji i

pracownikom Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w

Miasteczku Śląskim za podjęcie i realizację zagadnienia badawczego oraz za

wysokie zaangażowanie w trakcie realizacji projektu REClEG.


