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Z przedmowy 
Począwszy od 2012 r. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla 
podjęliśmy z Profesorem Andrzejem Mianowskim inicjatywę 
organizacji cyklicznych seminariów poświęconych zagadnieniom 
kinetyki reakcji heterogenicznych, aby w dyskusji prowadzonej nad 
interpretacją wyników badań różnych reakcji heterogenicznych 
można było ukształtować pogląd na przyczyny rozbieżności i 
zidentyfikować kierunek poszukiwań. Dorobek zespołu zajmują-
cego się badaniami kinetycznymi prowadzonymi w zakresie 
pirolizy, zgazowania i spalania węgla oraz biomasy, spalania i 
zgazowanie w układzie z chemiczną pętlą tlenkową, usuwania 
ditlenku siarki czy też ditlenku węgla z gazów spalinowych 
zainspirowały do napisania niniejszej monografii. 
Wyrażam nadzieję, że będzie ona pomocna studentom i pracow-
nikom naukowym podejmujących prace badawcze w wymienionych 
obszarach. 
 
Spis treści:  
1. Przedmowa  
2. Termodynamiczne i kinetyczne uwarunkowania reakcji pirolizy  
3. Zastosowanie metod jednoczesnej analizy termicznej połączonej z 

analizą produktów gazowych do badania węgli 
4. Efekt kompensacyjny w aspekcie ii prawa termodynamiki 
5. Badania mechanizmu reakcji zgazowania względem ditlenku węgla z 

uwzględnieniem zmian struktury porowatej 
6. Kinetyka reakcji redukcji i utleniania niestandardowych nośników tlenu 

stosowana w chemicznej pętli tlenkowej  
7. Wyznaczanie kinetyki absorpcji ditlenku węgla w wodnym roztworze MEA 
8. Kinetyka oksyspalania karbonizatów węglowych w warunkach podwyższonego ciśnienia 
9. Metodyka oceny reaktywności sorbentów wapniowych wobec SO2 z zastosowaniem metody TGA 
10. Kinetyka procesów pirolizy i spalania biomasy  
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