
Streszczenie:

Biopaliwa stale stanowiq koftystnE altematywg dla paliw kopalnych z powodu
postgpujqcych zago zeh ztiqzanych zs zniBnami klimatu. Wykorzystanie biopaliw o gnrucza
wprowadzanie do atmosfery gaz6w cieplamianych, w tym dwutlenku wggla. Spalanie
produkt6w rodlinnych jest cz96ci4 naturalnego obiegu wggla w atnosferze.

PararneEem informujqcym o przydahoSci energetycznej biopaliw stalych jest przede
wszystkim cieplo spalania- W3r6d biopaliw stalych obserwuje sig istotae r62nice ciepla
spalania nawet w przypadku biopaliw tego samego rodzaju.

Celem niniejszej pracy byla ocena r62nic w cieple spalania biopaliw stalyctr, r6wnie2
w3r6d biopaliw tego samego rodzaju. Dokonano oceny dokladno6ci r62nych modeli
literaturowych ciepla spalania biopaliw stalych opieraj4cych sig na analizach elementamej.
technicaej i chemicznej. Zbudowano modele neuronowe ora:z regresyjne oraz
przeanalizowano ich dokladnoSi. Oceniono wplyw poszczeg6lnych paramet6w na cieplo
spalania oraz zbudowano modele regresyjne oparte na wybranych pararnetrach wynikajqcych
z '2nych rodzaj6w analiz.

Dla potzeb pracy uzyskano dane literaturowe dotyczye ciepla spalania biopaliw oraq
wynik6w poszczeg6lnych analiz. W ptzypadku ciepla spalania odniesionego do rralerii suchej

poryskano 986 zestaw6w danych dotycz4cych analizy elementamej, 637 zestaw6w danych

dotycz4cych analizy technicznej oraz 57 zestaw6w danych dotycz4cych analizy chemicznej. Z
kolei w przypadku ciepla spalania odniesionego do materii suchej be4opiolowej pozyskano

1007 zestaw6w danych dotyczqcych analizy elementamej, 637 zestaw6w danych dotycz4cyc\
analizy technicznej otaz 57 zestaw6w danych dotycz4cych analizy chemiczrej. Dodatkowo
wykonano badania 40 biopaliw stalych oke$laj4ce ich cieplo spalania oraz wszystkie
parametry wynikaj 4ce z analiry elementamej , technicznej i chemiczrej .

Wszystkie wymienione dane posluzyty do weryfikacji modeli do predykcji ciqfla
spalania" zbudowanych przez wczs9niejszych autor6w. Z literatury pozyskano 9 modeli
opartych na analizie elementamej, 8 modeli opartych na analizie technicznej onz 7 modeli
opanych na analizie chemicznej. W wyniku weryfikacji najwigksz4 dokladnoSt uzyskano

w przypadku modelu odniesionego do materii suchej opartego na analizie elementamej

autorstwa Milne [990]. Z kolei w przypadku modeli do predykcji ciepla spalada
odniesionego do materii suchej na podstawie paranetr6w wynikaj ryych z analizy techniczrej
najwigkszq dokladnoid uzyskano w przypadku modelu opracowane go pv.ez Demirbasa A.

[1997]. Z podr6d zale2no6ci wykorzystuj4cych analizq chemiczn4 najdokladniejszy byl model

opracowany przez Telmo C., tousada J., [20] l].
W przypadku modeli do okeSlania ciepla spalania odniesionego do materii suchej

bezpopiolowej, najdokladniejszym okazal sig model oprasowany przez Boie [953]. Nie byty
dosQpne modele do oszacowania ciepla spalania materii suchej, bezpopiolowej przy pomocy

paftmet6w zwiqzanych z analizq techniczn4. Z kolei, spo$r6d modeli wykorzystujqcych
parametry wynikajqce z analizy chemicznej dostgpne byly tylko trzy modele opracowane
przez Demirbasa A. [2002] dla r62nych rodzaj6w biomasy i odnoszQce sig do zawarto$ci



ligniny, Najmniejsze wyniki popelnianych przy predykcji blgd6w uzyskano dla zale2no$ci
prrystosowanej dla paliw zdrewnialych.

Wykonano analizy regresji wielorakiej dla zestaw6w danych pozyskanyoh z literatury.
ZAt'rwahono mjwyZsz4 dokladnoSC predykcji za pomocq parametr6w analizy elementamej,
zar6wno ciepla spalania materii suchej jak i suchej, bezpopiolowej. Kolejnymi pod wzglgdem
dokladnofci w wyniku weryIikacji okazaly sig modele oparte na parametrach wynikaj4cych z
analizy chemicznej. Najmniej korzystnymi w wyniku weryfrkacji okazaty sig modelp
wykorzystujqce parametry analizy technicznej. W wyniku weryfikacji stwierdzono,
2e uwzglgdnienie wigkszej liczby parametr6w w modelach nic podnosilo istotnie dokladnodci.

Na podstawie wyr62nionych we wczeSniejszych analizach parameh6w o najwigkszym
wptywie na predykcjg ciepla spalania" wykonano modele regresyjne z wykorzystaniem badan

wlasnych. Zbudowano osobne modele, na podstawie parametr6w wyszczeg6lnionych nq
poszczeg6lnych etapach weryfikacji. W przypadku predykcji ciepla spalania odniesionego do
materii suchej bezpopiolowej widoczne sq wy2sze korelacje - bardzo wysokie, a nawet pelne
- niZ w prrypadku predykcji ciepla spalania materii suchej bezpopiolowej, gdzie zauwazalne
byty wylqcznie korelacje wysokie.

Najwyzszy wsp6lczynnik korelacji liniowej wynoszqcy 0,90 uzyskano dla modelu
wykorzystujqcego parametry takie jak: zawartoSd wggl4 wodoru, siarki, tlenu, popiohl wggla

ztiqzarcgo, materii lotnej, ligniny, celulozy, substancji ekstrakcyjnych. Byly to parametry

zastosowane w modelach literanrowych, dla kt6rych stwierdzono najwigksz4 dokladnoSi.
Analiza istotloSci tego modelu wskazala najwigksz4 istobroSd zawarto$ci substancji

eksnakcyjnych. Sredni bl4d bezwzglgdny (MAE) wyni6sl 0,71 MJ.kg-t, a dredni bezwzglgdny

bl4d procentowy (MAPE) 4,2lyo. W przypadku predykcji ciepla spalania odniesionego do
materii suchej, bezpopiolowej najwy2szy wsp6lczyrurik korelacji liniowej uzyskano dla
modelu uwzglgdniajqcego zawartoSi wggla, wodoru, siarki, tlenu oraz ligniny.

Najwy2sze wyniki korelacji uzyskano tym samym dla pararref6w wyszczeg6lnionych
na podstawie weryfikacji modeli zbudowanych przez wcze6niejszych autor6w.

Na podstawie analizy bl9d6w wystgpujqcych podczas predykcji, okre6lono na1ruzsz.e

wado6ci bl9d6w dla modelu do predykcji ciepla spalania materii suchej, opartego

na najistotniejszych parametrach uzyskanych w wyniku analizy regresji dla danych

literaturowych. Model ten uwzglgdnial parametry takie jak: zawarto6C wggja, wodorq siarki,
popiohr, wggla zrtiqzznego i hemicelulozy. Sredni blqd bezwzglgdny tej zaleznodci wyni6ql

0,66 MJ'kg-t, a Sredni bezwzglgdny blqd procentowy 3,90%,

Dla pozostalych modeli wartoSci Sredniego blgdu bezwzglgdnego wahaly sig

w przedziale od 0,70 do 0,88 MJ'kg-r, a Sredniego bezwzglgdnego blgdu procentowego od

4,ll%do 4,77%.

i(. 42.2"r," /4ooi- iiln,!,"uJn


