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Dr inż. Henryk Radomiak      Częstochowa, 30.03.2013 r.  
 

Autoreferat 
 
Wykształcenie i uzyskane stopnie naukowe 
 

W 1975 r. po odbyciu studiów na Wydziale Metalurgicznym Politechniki 

Częstochowskiej, zakończonych obroną pracy magisterskiej pt. "Projekt urządzenia do 

oznaczania współczynnika przewodnictwa temperaturowego ciał stałych metodą kuli" 

(promotor dr inż. Irena Krężołek) , uzyskałem, z wynikiem bardzo dobrym dyplom magistra 

inżyniera hutnika, specjalności "gospodarka cieplna i budowa pieców". 

W dniu 01.10.1975 r. rozpocząłem pracę na Wydziale Metalurgicznym Politechniki 

Częstochowskiej w Katedrze Pieców Przemysłowych na stanowisku asystenta stażysty, którą 

kontynuowałem na stanowisku asystenta a następnie starszego asystenta. Moje 

zainteresowania i praca naukowa były związane z szeroko pojętą diagnostyką procesu 

spalania paliw. 

Pracę doktorską pt. "Spalanie pyłu węglowego w strudze powietrza zaburzonej 

drganiami akustycznymi", będącą efektem moich zainteresowań i udziału w projektach 

badawczych, dotyczących spalania wibracyjnego i badania wpływu pulsacji na proces 

spalania paliw  obroniłem 13 grudnia 1988 r. na Wydziale Metalurgicznym Politechniki 

Częstochowskiej  uzyskując stopień doktora nauk technicznych.  

Promotorem mojej pracy doktorskiej był prof. dr inż. Kazimierz Moszoro 

Recenzentami pracy doktorskiej byli: prof. dr hab. inż. Władysław Gajewski 

z Politechniki Częstochowskiej i prof. dr hab. inż. Mieczysław Zembrzuski z Politechniki 

Wrocławskiej. 

Od kwietnia 1989 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Politechnice 

Częstochowskiej. Obecnie pełnię funkcję kierownika Samodzielnego Zakładu Pieców 

Przemysłowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej 

i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. 
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Działalność naukowo badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

 

Moim osiągnięciem naukowym w zakresie " Diagnostyka procesu spalania paliw w 

komorach grzewczych kotłów i pieców przemysłowych" jest cykl publikacji w 

czasopismach i materiałach konferencyjnych.   

Wykaz publikacji: 

Rozdział w monografii 

1. Radomiak H., Adamczuk M.: Diagnostics and modelling of combustion in the heating 

chamber, Metallurgy 2010, New technologies and achievements, Czestochowa University 

of Technology, Częstochowa nr 5. 2010, 260÷274  

 
Cykl publikacji monotematycznych - w czasopismach 

 

1. Szecówka L., Radomiak H.: Spalanie paliwa gazowego w palniku  

z mechanicznym generatorem drgań, ZN Politechniki Śląskiej Nr 107, 1989, 71÷76. 

2. Radomiak H., Szecówka L.: Badanie szybkości spalania pojedynczej cząstki węgla za 

pomocą wagi tensometrycnej, PAK Nr 1, 1993, 12÷14. 

3. Radomiak H., Szecówka L.: Influence of the proportions of fuels used 

 for steam boiler firing on the efficiency of waste gas dedusting in electric precipitators, 

Metallurgy and Foundary Engineering Vol 19, No2, 1993. 

4. Radomiak H.: Mechanizm spalania paliw stałych w fluidyzacyjnych paleniskach 

cyrkulacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 109, 1995, 81÷94. 

5. Radomiak H.: Weryfikacja modelu numerycznego spalania węgla w C.W.F., Gospodarka 

Paliwami i Energią Nr 8, 1996, 8÷10. 

6. Radomiak H., Pękała W., Leszczyński J.: Model of burning of single coal particle in 

circulating fluidized bed, Archivum Combustionis 1-2, vol.16, 1996, 113÷117. 

7.  Szecówka L., Poskart M., Radomiak H.: „Optimalization of combustion process by 

primary methods using in a NOX reduction test facility”. Acta Metallurgica Slovaca, 2004, 

nr 3, 57÷60 

8.  Szecówka L., Poskart M., Radomiak H.: „An increase in NOX reduction effectiveness 

during simultaneous application of primary methods - numerical modeling and 

experiment”. Acta Metallurgica Slovaca, nr 3, 2004,  61÷64 

9.  Szecówka L., Poskart M., Radomiak H.: „Low NOX combustion technologies in natural 

gas combustion process”, Acta Metallurgica Slovaca, nr 3, 2004, 53÷56 
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10.  Radomiak H.: „The influence of the way the air supplied on the fuel combustion”. Acta 

Metallurgica Slovaca, nr 3, 2004, 118÷122 

11.  Szecówka L., Poskart M., Radomiak H.: „Experimental study and numerical modeling of 

low NOX emission in flame of natural gas”, Acta Metallurgica Slovaca, nr 3, 2004, 65÷68  

12.  Szecówka L., Poskart M., Radomiak H.: Numerical and experimental analysis of the 

impact simultaneous of  primary methods application on reduction in NOx concentration, 

Acta Metallurgica Slovaca, nr 11, 2005,  332÷338 

13. Poskart M. Szecówka L. Radomiak H.: The relotionship temperature-NOx concentration 

in primary NOx control methods in natural gas flames, Archivum Combustionis nr 1-2, 

2006 83÷90 

14.  Poskart M. Szecówka L. Radomiak H.: „The CHEMKIN program using to modelling of 

combustion process with biofuels and natural gas”, Acta Metallurgica Slovaca r.13, 2007, 

307÷310 

15.  Adamczuk M. Szecówka L. Radomiak H.: „Zastosowanie metod numerycznych w 

ochronie powietrza atmosferycznego”, Archiwum Spalania  vol.9, nr 1-2, 2009, 13÷23. 

16.  Adamczuk M. Radomiak H.: The use of computer programs for the numerical modelling 

of combustion processes and gas dynamics in heating furnace Archivum Combustionis, 

nr 4, 2010, 451÷458. 

17.  Zajemska M. Radomiak H.: Analiza ekonomiczno – ekologiczna energetycznego 

wykorzystania wybranych  paliw, Rynek Energii nr 6, 2011, 31÷37 

18.  Radomiak H. Zajemska M.: Powstawanie NOx w procesie spalania mieszanek gazowych 

w palniku wirowym, Hutnik – Wiadomości Hutnicze nr 6, 2011, 506÷511 

19.  Radomiak H. Zajemska M.: Analiza pracy cieplnej pieca przepychowego, Hutnik – 

Wiadomości Hutnicze nr 10, 2011, 886÷891 

20.  Zajemska M., Radomiak H.: Wykorzystanie mediów energetycznych w przedsiębiorstwie 

Hutniczym, Hutnik – Wiadomości Hutnicze nr 5, 2012, 400÷403 

21.  Zajemska M., Radomiak H.: Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach 

modyfikowanych tlenem. Rynek Energii, nr 6(103), 2012, 34÷39 

22.  Zajemska M., Radomiak H.: Symulacje numeryczne formowania zanieczyszczeń w 

procesie oxy-spalania różnych gatunków węgli. Archiwum spalania, vol. 12, nr 4, 2012, 

273÷280 
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    Cykl publikacji monotematycznych - w materiałach konferencyjnych (załącznik) 

1. Radomiak H.,  Bis Z., Gajewski W.:  Modelowanie spalania pyłu węglowego w strudze 

powietrza zaburzonego drganiami akustycznymi, XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-

Kokotek 1993, tom 1, 75÷81. 

2. Radomiak H., Szecówka L.: Przepływ gazów w topnisku segmentowego pieca 

martenowskiego, „Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców” Przemysłowych, 

Częstochowa - Poraj 1994, 61÷68. 

3. Radomiak H.: Badanie procesu spalania ziarna węgla  pod kątem wykorzystania w 

cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej, III Konferencja Krajowa „Problemy Badawcze 

Energetyki Cieplnej”, Warszawa 1997, 129÷139. 

4. Szecówka L., Radomiak H., Poskart M.: Application of Reburning, recirkulation and 

pulsation disturbance in NOx reduction, Industrial Furnaces and Refractory Materials, 

Podbanske - Vysoke Tatry, Slovakia 2002, 180÷185 

5. Radomiak H.: „Diagnostics of Boiler`s Work with the Usage of Lambda Sensor”. 4th 

International Carpatian Control Conference (ICCC`2003), Tatranska  Lomnica, Slovak 

Republic, May 2003, 178÷181. 

6. Radomiak H., Poskart M., Szecówka L., Musiał D.: Redukcja emisji zanieczyszczeń a 

sposób podawania powietrza wtórnego do komory spalania, VI Międzynarodowa  

Konferencja  Naukowo - Techniczna „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i 

inżynierii materiałowej, część1, 2005, 104÷107 

7. Adamczuk M., Radomiak H.: The utilization of numerical methods to prognosis of gas-

pollutions as the method of the atmospheric air protection, 10th International Foundry men 

Conference, ISBN: 978 – 953 – 7082 – 11 – 6, Croatia-  Opatija  2010, 1÷11 

8. Radomiak H., Adamczuk M.: Environmental considerations in the operation metallurgical 

furnaces, 10th International Foundry men Conference, ISBN: 978 – 953 – 7082 – 11 – 6, 

pp. Croatia-  Opatija  2010, 12÷22 

9. Radomiak H., Zajemska M.: Modelling of heating furnace work parameters, XVI 

Mieżdunarodnaja Konferencija Tiepłotiechnika i Energetika w Mietałurgii, Ukraina, 

Dniepropietrowsk 2011, 228÷230  

10. Radomiak H., Zajemska M.: Ekologiczno-ekonomiczne aspekty produkcji ciepła z 

różnych paliw i odpadów, Monografia zbiorowa-Rynek Ciepła, Wydawnictwo KAPRINT, 

Lublin 2011, 379÷391 
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Wyżej wymienione publikacje naukowe powstały w toku mojej działalności naukowej 

po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych.  

 

W toku moich badań nadal zajmowałem się termodynamiką spalania 

i nieustalonymi procesami wymiany ciepła, realizując takie zadania jak: 

- badania drogi mieszania się strug gazowych przy oddziaływaniu zaburzeń zewnętrznych, 

- badania modelowe zachowania się strug zimnych i gorących w przestrzeni ograniczonej 

przy oddziaływaniu zaburzeń zewnętrznych na komorę spalania, 

- badania spalania paliw ubogich przy zastosowaniu zaburzeń zewnętrznych, 

- spalanie paliw ubogich przy zastosowaniu zaburzeń zewnętrznych i rekuperacji 

substratów, 

- wpływ zaburzeń pulsacyjnych na proces spalania paliw i formowanie się toksycznych 

składników w płomieniu. 

 

Efektem tych badań był cykl publikacji [1÷3] przedstawionych w załączniku Cykl 

publikacji monotematycznych - w czasopismach 

oraz publikacje [1,2] zestawione w załączniku Cykl publikacji monotematycznych 
- w materiałach konferencyjnych. 

 

Wiedza i doświadczenia z powyższej dziedziny naukowo - badawczej przyczyniły się 

do realizacji wspólnie z CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) 

w Józefowie, projektu badawczego pt. "Urządzenie do wygaszania spalania przy pomocy fal 

akustycznych". Kierownikiem projektu był mł. bryg. dr inż. Stefan Wilczkowski. Okres 

realizacji projektu obejmował lata 1993−1995. Byłem wykonawcą tego projektu 

i prowadziłem badania nad wygaszaniem płomienia gazowego za pomocą fal akustycznych o 

różnej częstotliwości i amplitudzie dźwięku. Wyznaczono optymalne wartości częstotliwości 

fal akustycznych, wartości charakterystycznych ciśnień w otoczeniu gaszonych płomieni, jak 

również odległość rezonatora od osi płomienia. Uzyskane efekty gaszenia płomienia miały 

utylitarny aspekt strategiczny i pozwoliły na zgłoszenie i uzyskanie  dwóch patentów 

(poz. 7 i 8 w wykazie patentów). 

  

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpocząłem badania  spalania węgla w 

cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. W latach 1992 - 1994 kierowałem finansowanym przez 

KBN projektem pt. " Mechanizm spalania paliw stałych w fluidyzacyjnych paleniskach 
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cyrkulacyjnych", a w latach 1995−1996 kierowałem projektem " Optymalizacja warunków 

spalania węgla w komorze z cyrkulacyjną warstwą fluidalną", także finansowanym przez 

KBN.  

 

Spalanie węgla w CWF (cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej) przebiega 

w niespotykanych w tradycyjnych paleniskach warunkach, wynikających ze specyfiki tego 

rodzaju układu dyspersyjnego, jakim jest CWF. Praca cyrkulacyjnej  warstwy fluidalnej różni 

się od konwencjonalnego, pęcherzowego złoża większą prędkością przepływu gazów (6-9 

m/s) oraz obniżonym poziomem objętościowej koncentracji materiału sypkiego. Cyrkulacyjna 

warstwa fluidalna wyróżnia się istnieniem specjalnie organizowanego, cyrkulacyjnego 

przepływu materiału sypkiego w układzie składającym się z komory spalania, cyklonu oraz 

układu nawrotu. Cyrkulacyjny przepływ ziaren  materiału sypkiego, unoszonych przez gaz, 

zmienia warunki ruchu grubych ziaren węgla wprowadzonych do paleniska. Wzajemne 

zderzenia obu frakcji płonących ziaren węgla i drobnych ziaren inertnego materiału sprzyjają 

z jednej strony wymianie ciepła pomiędzy ziarnem a jego otoczeniem, z drugiej zaś strony 

zmieniają jego prędkość na tyle, że poddaje się ono cyrkulacyjnemu przepływowi całej masy 

materiału sypkiego. Taki cyrkulacyjny przepływ fazy stałej powoduje, że proces spalania 

ziaren paliwa stałego w tych warunkach przybiera cechy procesu cyklicznego, polegającego 

na wielokrotnym nagrzewaniu, zapaleniu, chłodzeniu i gaszeniu ziaren. 

Rozgrzane ziarna paliwa oraz materiału inertnego, unoszone przez gaz, przepływają 

wzdłuż kolumny cyklonu umieszczonego na jej wylocie, wykonując po drodze losowe ruchy 

związane z tworzeniem się i rozpadem skupisk ziaren, stanowiących charakterystyczny 

element struktury cyrkulacyjnej. W wyniku zróżnicowania wielkości ziaren paliwa i mniejszej 

prędkości przy ścianie komory, nie wszystkie ziarna opuszczą komorę. Część z nich opada 

tworząc kontur cyrkulacji wewnętrznej. Ziarna, które opuszczają komorę fluidyzacyjną 

wpływają do cyklonu, gdzie następuje ich separacja. Ziarna o średnicy większej od d50, 

odpowiadającej 50% skuteczności odpylania zastosowanego cyklonu, po oddzieleniu przez 

układ recyrkulacyjny, powtórnie są zawracane do komory paleniskowej. Ziarna o średnicy 

mniejszej od d50 opuszczają cyklon i powiększają stratę  niecałkowitego spalania. 

Charakterystyczną cechą  CWF jest cyrkulacja wewnętrzna oraz tzw. chmury ziaren. 

Intensywność wewnętrznej cyrkulacji oraz rozmiary i koncentracja chmury w zasadniczy 

sposób zależą od prędkości przepływu gazu oraz masy materiału sypkiego zawartego w 

kolumnie. Względna prędkość pomiędzy gazem, a ziarnami materiału sypkiego, zwana także 
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prędkością poślizgu, to jeden z najważniejszych parametrów cyrkulacyjnej warstwy 

fluidalnej. 

W ramach wymienionych projektów opracowano model numeryczny spalania cząstki 

węgla w warunkach niestacjonarnego  przepływu fazy gazowej. 

W celu określenia współrzędnych geometrycznych miejsca występowania 

poszczególnych procesów przyjęto, że rozpatrywana przestrzeń  jest dwuwymiarowa, z 

układem osi (x,y), co nie ogranicza ogólności rozważań. Otoczenie spalanej cząstki, zgodnie z 

wymogami metody bilansów elementarnych, podzielono na 21 prostokątów zwanych 

„objętościami kontrolnymi” lub „obszarami sterowania”. W dalszej części użyto nazwy 

„komórka”.. Zakłada się, że istnieje homeomorfizm pomiędzy przyjętą siatką, a siatką 

prostokątną. W rozpatrywanym otoczeniu wyróżniono trzy grupy komórek ( rys. 1): 

- 12 komórek brzegowych (nr 1-12), 

- 8 komórek wewnętrznych (nr 13-20), 

- 1 komórkę wewnętrzną, zawierającą cząstkę węgla ( nr 21). 

Cały układ pokryto zadanym polem wektorowym prędkości fazy gazowej. 

Przyjęto, że stan układu może być opisany całkowicie przez pięć funkcji czasu t i 

miejsca (x,y). 

Są to: 

- temperatura T(t, x, y), 

- stężenie węgla C1 (t, x, y), 

- stężenie tlenu C2 (t, x, y), 

- stężenie tlenku węgla C3(t, x, y), 

- stężenie dwutlenku węgla C4(t, x, y). 
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Rys. 1. Obszary spalanego ziarna węgla 
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Komórka wewnętrzna (21) została wyodrębniona i jako jedyna opisana pięcioma 

równaniami stanu (rys. 2.) 

 

 

 

Rys. 2. Schemat wymiany ciepła i masy w wewnętrznym obszarze spalania 
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Blokowy schemat programu obliczeń numerycznych przedstawiono na rys. 3. 

 

 

Rys. 3. Schemat blokowy obliczeń numerycznych 
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Na podstawie obliczeń numerycznych wyznaczono przebiegi stężenia składników fazy 

gazowej i temperatury spalanych ziaren węgla dla różnych prędkości gazu i masy spalanych 

cząstek. Przykładowe wartości pokazano na rys. 4. 

 

Rys. 4. Przebiegi stężenia składników i temperatury spalanych ziaren węgla, w= 4 m/s 

 

Warunki przepływu jakie dyktuje cyrkulacyjna warstwa fluidalna (C.W.F.), powodują 

cykliczne nagrzewanie, zapłon, spalanie oraz wygaszenie ziarna węgla. Zmiana masy oraz 

temperatury tak palącego się ziarna zostały przedstawione na rys. 5 i 6.  
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Rys. 5. zmiana ubytku masy w warunkach spalania ciągłego (linia 1) 
i cyklicznego (linia 2). 

 

 

 

Rys. 6. Zmiany temperatury powierzchni ziarna w warunkach spalania ciągłego (linia 1) 
i cyklicznego (linia 2). 

 

W początkowej fazie ubytek masy procesu cyklicznego jest szybszy wskutek 

(prawdopodobnie) szoku termicznego i zwiększenia się porowatości ziarna. Również 

temperatura w początkowej fazie jest wyższa niż podczas spalania ciągłego. W cyklicznym 
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spalaniu temperatura chwilowa nigdy nie osiąga wartości maksymalnej, jaką posiada ziarno w 

wyniku spalania ciągłego. 

Efektem prowadzonych badań w obu projektach był cykl publikacji [4÷6] 

wymienionych w załączniku załączniku Cykl publikacji monotematycznych - w 

czasopismach i publikacje [3] wymienione w załączniku Cykl publikacji 

monotematycznych - w materiałach konferencyjnych 

 

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych rozpocząłem badania nad spalaniem paliw i 

odpadów w aspekcie ochrony środowiska. Szczególną uwagę zwróciłem na emisję 

zanieczyszczeń powstających w tym procesie i próby ograniczenia ich różnymi sposobami. 

Prowadzone badania tak zespołowo jak i indywidualnie pozwoliły na realizację publikacji 

[7÷10] zestawionych w załączniku Cykl publikacji monotematycznych - w czasopismach i  

publikacji [4,5,6] zestawionych w załączniku Cykl publikacji monotematycznych - w 

materiałach konferencyjnych 

 

Zdobyte doświadczenie badawcze i wiedza z zakresu diagnostyki spalania paliw były 

podstawą uzyskania grantu KBN pt. "Badanie procesu dwustadialnego spalania paliw 

gazowych w piecach grzewczych pod kątem minimalizacji emisji toksycznych składników do 

atmosfery i straty metalu na utlenianie", którym kierowałem w latach 2004 - 2006. 

Założone w programie badań pomiary i obliczenia prowadzono dla komory 

eksperymentalnej jak i obiektu rzeczywistego. Procedurę badawczo obliczeniową 

przedstawiono na rys. 7. 

W obliczeniach stężeń produktów spalania gazu ziemnego wykorzystano program 

CHEMKIN, zaś do określenia warunków przepływowych - program FLUENT. 
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Rys.7. Schemat blokowy zakresu prowadzonych badań 
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Przykładowe wyniki obliczeń stężeń produktów spalania pokazano na rys. 8-10. 
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Rys.8. Stężenia NO w zależności od udziału powietrza wtórnego 
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Rys.9. Stężenia CO w zależności od udziału powietrza wtórnego 
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Rys. 10. Stężenia O2 w zależności od udziału powietrza wtórnego 
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 Modelowanie przepływu w komorze laboratoryjnej  - z wykorzystaniem programu FLUENT 
 

Obszar obliczeniowy (3D) dyskretyzowano za pomocą siatki niestrukturalnej, 

składającej się z 1000000 elementów, zagęszczanej w komorze mieszania. W prezentowanych 

obliczeniach stosowano adaptację siatki obliczeniowej z uwzględnieniem bezwymiarowego 

parametru y+. 

 

 
Rys. 11. Widok modelu z rozkładem temperatury na ścianach komory 
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Rys. 12. Rozkład wektorów prędkości gazu w przekroju wzdłużnym komory 

 
 

Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i modelowych w komorze doświadczalnej 

poszerzono o badania modelowe na rzeczywistym obiekcie, którym był piec samotokowy do 

hartowania blach. 

 
Rys. 13. Model pieca hartowniczego - samotokowego 

 
 

Wyniki obliczeń numerycznych stężeń wybranych składników spalin w piecu 

pokazano na rys. 14- 16. 
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Rys.14. Stężenie NO na długości pieca 
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Rys.15. Stężenie CO na długości pieca 
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Rys.16. Stężenie O2 na długości pieca 
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Dokonano modernizacji układu opalania obiektu rzeczywistego. 

Po modernizacji wnętrze komory pieca pokazano na rys. 17. 

 

 
 

Rys. 17. Wizualizacja wnętrza komory pieca po modernizacji 

 

Zmiana układu opalania pozwoliła na obniżenie jednostkowego zużycia ciepła 

(rys. 18) 
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Rys. 18. Zależność zużycia ciepła od wydajności pieca 
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Od 2008 r. byłem głównym wykonawcą w projekcie badawczym pt.: "Opracowanie 

komputerowego systemu projektowania niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii 

nagrzewania stali w piecach grzewczych", realizowanym wspólnie z AGH w Krakowie. 

Po śmierci prof. Lecha Szecówki w sierpniu 2009 r. przejąłem kierownictwo tego 

projektu.  

Jednym z etapów realizacji projektu była diagnostyka procesu spalania gazu 

w komorze pieca grzewczego. Do tego celu, jak i w badaniach wcześniejszych użyto 

programów CHEMKIN, COMSOL i FLUENT. 

Przeprowadzone pomiary, opracowanie baz danych i wykonane obliczenia 

wykorzystano do zbudowania komputerowego systemu niskoemisyjnego, energooszczędnego 

nagrzewania wsadu w piecu grzewczym. 

Złożoność zagadnień procesów spalania (chemia procesu) i gazodynamiki przepływu 

spalin stawia numeryczne modelowanie na poziomie, któremu często nie dorównują badania 

eksperymentalne . 

Do najbardziej rozpowszechnionych programów  służących do diagnostyki 

i modelowania przebiegu zjawisk gazodynamicznych i chemicznych należą: KIVA, 

COMSOL, FLUENT, FLUE GAS, HSC CHEMISTRY, CANTERA czy CHEMKIN. 

Przykładem zastosowania oprogramowania CHEMKIN jest numeryczna analiza składu 

chemicznego produktów spalania uzyskanych w procesie spalania gazu ziemnego w 

popularnym piecu grzewczym - piecu przepychowym. 

Dużą zaletą programu CHEMKIN jest możliwość wykorzystania danych thermo, 

transport i kinetyki w innych programach, np. w programie COMSOL, a dokładnie w module 

„Chemical Engineering”, służącym do analizy zjawisk transportu związanych  z kinetyką 

reakcji chemicznych . 

Pakiet programowy Comsol posiada w sobie również moduły do obliczania 

przepływów i wymiany ciepła. Na rys.19 widoczne są wyniki przykładowych obliczeń 

cieplno-przepływowych pieca grzewczego, wykonanych przy wykorzystaniu programu 

Comsol Multiphysics, dla założeń modelowych wprowadzonych do programu Chemkin. 
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Rys. 19. Kierunki przepływu spalin w komorze pieca 

 

Gazodynamikę pieca przepychowego obliczono również za pomocą oprogramowania 

FLUENT. W tym celu bryłę pieca podzielono na strefy regulacyjne (rys. 20.) 

 

 

Rys.20. Schemat podziału pieca na strefy regulacyjne 

 

Rezultaty symulacji numerycznych wykonanych programem FLUENT 

zaprezentowano dla określonych objętości spalanego gazu ziemnego i niezbędnej ilości 

powietrza w wybranych  obszarach komory grzewczej pieca. 

Rys.21, 22, 23 przedstawiają parametry spalin takie jak: ciśnienie, temperatura 

i prędkość. Wyniki są prezentowane dla przekrojów poprzecznych komory grzewczej pieca. 
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Rys. 21. Rozkład ciśnienia w piecu 

 

 

Rys. 22. Rozkład temperatury w piecu 

 

 

Rys. 23. Rozkład prędkości w piecu 
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Przykładową procedurę symulacji składu spalin w strefie pieca z użyciem programu 

CHEMKIN pokazano na rys. 24. 

 

   

 

Rys.24.  Graficzna interpretacja procedury symulacji procesu spalania w poszczególnych 
strefach pieca 

 

 

Rys.25. Zrzut ekranu pliku wynikowego składu chemicznego spalin wyrażonego w udziałach 
molowych dla strefy I 

 



 23

Tablica 1.  Zestawienie składu spalin na wylocie każdej ze stref 

 

 

Efektem powyżej przedstawionych prac była walidacja modeli matematycznych 

i numerycznych, stosowanych do obliczeń procesu nagrzewania wsadu w piecu 

przepychowym, z uwzględnieniem zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących 

w komorze pieca. Na tej podstawie zbudowano system komputerowy służący opracowaniu 

nowych technologii nagrzewania z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych 

środowiskowych. 

W skład systemu wchodzą trzy moduły. Obliczenia pola temperatury, prędkości i ciśnienia w 

komorze pieca są realizowane z użyciem pakietu FLUENT, który na podstawie założonej 

krzywej nagrzewania pozwala dobrać parametry pieca w taki sposób, by krzywa była 

możliwa do zrealizowania (moduł nr 1). W  pakiecie wykorzystuje się wyniki obliczeń 

procesu spalania, do określania skład chemicznego i ilości spalin, uzyskane za pomocą 

pakietu CHEMKIN (moduł nr II). Informacja odnosi się do składu chemicznego w kolejnych 

strefach grzewczych komory pieca oraz na wejściu do kanału spalinowego. Na podstawie pola 

temperatury, prędkości i ciśnienia w komorze pieca oraz składu chemicznego i ilości spalin 

można wyznaczyć warunki brzegowe nagrzewania wsadu. 

W tym celu opracowano autorskie modele matematyczne i numeryczne, służące do 

obliczeń wymiany ciepła na drodze radiacji i konwekcji w obecności gazów spalinowych, 

stanowiących produkt spalania paliwa gazowego (moduł nr III). 
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Wszystkie dane wyjściowe informujące o parametrach pracy pieca i wsadu są 

rejestrowane i jest możliwość ich edycji w programie PIEC, który stanowi interfejs 

użytkownika. 

 

1 

2 

Numer wersji 
 

 

Rys.26. Okno programu Piec 

 

Prowadzone badania i obliczenia pozwoliły na realizację publikacji [11÷16,18,19,20 ] 

podanych w załączniku Cykl publikacji monotematycznych w czasopismach, publikacji 

[7,8,9] zestawionych w załączniku Cykl publikacji monotematycznych - w materiałach 

konferencyjnych i w rozdziale monografii [1] 

 

Proces spalania paliw i emisja spalin do atmosfery ma istotny wpływ na jakość 

powietrza. Dlatego istotne są warunki prowadzenia tego procesu w komorach grzewczych. 

Nowym zagadnieniem staje się  tzw. spalanie tlenowe (oxy spalanie).  

 

Od 2011 r. jestem kierownikiem zadania 6.13 pt. ". Modelowanie numeryczne emisji 

zanieczyszczeń dla spalania tlenowego i powietrznego" w ramach PROGRAMU 

STRATEGICZNEGO "ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWAN IA 

ENERGII "  

W ramach zadania jest prowadzona analiza składu chemicznego spalin podczas 

spalania różnych gatunków węgli i innych paliw w atmosferze powietrza i tlenu. Narzędziem 

badawczym jest najnowszy produkt firmy Raction Design „CHEMKIN – PRO”. Program 
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umożliwia przewidywanie składu chemicznego produktów spalania paliw stałych (w tym 

biomasy), ciekłych i gazowych w zależności od rodzaju paliwa i warunków spalania w 

komorze, takich jak: temperatura, ciśnienie, strumień masowy reagentów. Możliwe do 

oszacowania produkty spalania będą wynikiem zastosowanych mechanizmów, ilości reakcji, 

pierwiastków i związków chemicznych. W trakcie realizacji zadania wytypowany do obliczeń 

mechanizm obejmujący podstawowe reakcje spalania, będzie rozszerzany o kolejne, w 

zależności od  warunków przebiegu procesu utleniania oraz składu chemicznego paliwa. 

Obok podstawowych produktów spalania, takich jak: CO, CO2, NO, NO2, SO2, O2, N2 

możliwe będzie oszacowanie np. rodników węglowodorowych, które odgrywają istotną rolę 

w procesie spalania i mają wpływ na obniżanie koncentracji tlenków azotu. Wykorzystanie w 

procedurze numerycznej oprogramowania CHEMKIN-PRO umożliwi zdiagnozowanie 

procesu spalania, w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających zanieczyszczeń. 

Zadanie zostanie zakończone w grudniu 2014 r. 

Uzyskane w trakcie realizacji zadania wyniki zostały już częściowo opublikowane -

pozycje [21, 22 ] zamieszczone w załączniku Cykl publikacji monotematycznych w 

czasopismach i publikacja [10] zamieszczone w załączniku Cykl publikacji 

monotematycznych - w materiałach konferencyjnych 

 

W oparciu o prowadzone badania, zdobytą wiedzę i doświadczenie prowadziłem  i 

dalej prowadzę szeroką współpracę z podmiotami gospodarczymi.  

Wykaz ważniejszych prac, których byłem wykonawcą przedstawia załącznik Udział w 

pracach naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze Pieców Przemysłowych i 

Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej na zlecenie podmiotów 

gospodarczych,  natomiast załącznik Prace naukowo-badawcze, których byłem 

kierownikiem, realizowane w Katedrze Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska 

Politechniki Częstochowskiej na zlecenie podmiotów gospodarczych podaje wykaz 

ważniejszych prac, w których byłem kierownikiem i głównym wykonawcą. 

Ponadto wykonałem wiele ekspertyz dla różnych podmiotów. Wykaz przedstawia 

załącznik Ekspertyzy wykonane na zlecenie podmiotów gospodarczych i załącznik 

Uczestnictwo w ekspertyzach technicznych realizowanych przez NOT - oddział 

Częstochowa. 

 


