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Streszczenie
Wysoka temperatura i zawilżenie spalin implikują duże straty w procesie eksploata-
cji kotłów, co zachęca do poszukiwania sposobów podwyższenia sprawności ko-
tłowni na drodze obniżenia tych strat. W pierwszej części publikacji przedstawiono 
ocenę i wyniki 1,5 rocznego okresu użytkowania instalacji odzysku i zagospoda-
rowanie ciepła schłodzenia spalin poniżej punktu rosy w zmodernizowanym cią-
gu spalinowym za gazowymi kotłami parowymi. Podano m.in. główne wskaźniki 
energetyczne, emisyjne i finansowe zrealizowanej modernizacji. W drugiej części 
publikacji przedstawiono instalację odzysku i zagospodarowanie ciepła schło-
dzenia spalin poniżej punktu rosy, zabudowaną w zmodernizowanym kolektorze 
spalinowym za zespołem rusztowych, parowych kotłów przemysłowych. Podano 
wskaźniki charakteryzujące osiągi energetyczne (w tym poprawę sprawności ko-
tłowni), redukcję emisji do środowiska oraz ocenę finansową zmodernizowanej in-
stalacji. Uzyskane wyniki dowodzą, że opisana technologia EWHR (EcologicalWaste 
-HeatRecovery) istotnie podwyższa efektywność energetyczną kotłowni oraz obni-
ża emisję pyłu i szkodliwych gazów, w tym CO2.

Abstract
The high temperature and humidity of the exhaust gas imply large losses in the op-
eration of boilers, which encourages the search for ways to increase the efficiency 
of the power plant by reducing the losses. Thefirst part of the paper presents the 
assessment and results of the 1.5 year operation of the heat recovery and cooling 
installations for the cooling of the flue gas below the dew point in a modernized 
flue gas line behind gas fired steam boilers. The main energy, emission and financial 
indicators of the modernization have been reported.The second part of the paper 
presents the installation of heat recovery from the exhaust gas cooled below the 
dew point, installed in the modernized flue gas collector behind the group of 5 
stoker-fired boilers. Energy efficiency indicators (including improved boiler efficien-
cy), reductionof pollutants emissions to the environment and financial evaluation 
of the modernized installation are given.Obtained results show that the presented 
EWHR (Ecological Waste-Heat Recovery) technology significantly enhances the effi-
ciency of power plant and simultaneously decreases emissions, including CO2.
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1. WSTĘP

Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz.U. R. P. poz. 220z 06.02.2017) [4] i 
Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U. R. P. poz. 831 z 11.06.2016) [5] 
wymusza w zakładach przemysłowych podejmowanie działań podnoszących 
efektywność energetyczną. Działania należy rozpocząć od wykonania audytu 
energetycznego zgodnie z PN-EN 16247-3: 2014-06 a zakończyć wykonaniem 
modernizacji poprzedzonej złożeniemodpowiedniego wniosku o przyznanie 
certyfikatów. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-
tycznej w art.19 pkt. 3c wskazano modernizację lub wymianę lokalnych źró-
deł ciepła. 

Rozporządzenie MŚ. z 4.11.2014 (DU 2014 poz. 1546) wyznacza nowe standar-
dy emisyjne stężeń SO2, NOx oraz pyłu w spalinach dla niektórych rodzajów 
instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania,które obowiązują od 
01.01.2016r. (Tabl.1).

Rozporządzenie MŚ. z 4.11.2014 (DU 2014 poz.1546) wyznacza nowe standardy emisyjne 

stężeńSO2, NOx oraz pyłu w spalinach dla niektórych rodzajów instalacji,źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania,które obowiązują od 01.01.2016r.  (Tabl.1) 

W zdecydowanej większości zbudowanych w latach ubiegłych kotłów, wykonanych ze stali 

węglowych, temperatura spalin odprowadzanych do otoczenia utrzymywanajest tradycyjnie w 

przedziale 130….240°C, z uwagi na ryzyko przechłodzenia spalin poniżej kwasowego punktu rosy. Ta 

stosunkowo wysoka temperatura spalin implikuje dużąstratęwylotową, która ogranicza sprawność 

kotłów gazowych (i olejowych) do ok. 94%, węglowych kotłów pyłowych do ok.92% i rusztowych do 

ok.84% (76%)w odniesieniu do wartości opałowej paliwa. 
Opisany stan zachęca do poszukiwania sposobów podwyższenia sprawności kotłowni na 

drodze obniżenia straty wylotowej.W ostatnich latach wN-ERGIA Sp. z o.o. (spin-off Politechniki 

Śląskiej w zakresie wybranych technologii) oraz w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiejopracowano technologię ekologicznego 

odzysku ciepła spalin nazwaną EWHR(Ecological Waste-HeatRecovery).Pod kątem jej 

implementacjiwykonano koncepcje i obliczenia bilansowe instalacji odzysku i zagospodarowania 

ciepła, dla kotłów przemysłowych opalanych paliwami: 

- gazowymi, 

- węglem kamiennym spalanym na ruszcie lub w palnikach pyłowych, 

- węglem brunatnym (studyjne opracowanie kotła rusztowego), 

których wybrane przykłady instalacji wdrożonych przedstawiono poniżej. 

 

2 Odzysk i zagospodarowanie ciepła schłodzenia poniżej punktu rosy spalin. 

2.1 Gazowe kotły parowe  
 

Użytkownik: Zakład przemysłu spożywczego 
Producent: VKK Standardkessel Köthen GmbH  

 
 

Paliwo:   gaz ziemny 
Moc:   23,25 MW 
Wydajność:   30,0t/godz 
Para nasycona:  11,4Bar a; 190oC 
Woda demi:   35%(uzupełnienia) 
 

Rys. 1 Parowy kocioł gazowy 30 t/h 

Schemat kotłowni przemysłowej przedstawiono na rys.2. W kotłowni, wyposażonej w dwa 

gazowe kotły parowe 2x30 t/h (rys.1) ,wykonano instalacje obejściowe do kanałów spalinowych obu 

kotłów,w którychzainstalowano szeregowo -przeponowy wymiennik schładzający - „suchy” i 

Tabl.1.Wybrane standardy emisyjne 
przy zawartości 6% tlenu w spalinach obowiązujące od 01.01.2016 dla źródeł 

5…50MW oddanych do użytku przed 29.03.1990r 
SO2,   mg/mu

3 NOx,   mg/mu
3 Pył,   mg/mu

3 
1500 400 100 

W zdecydowanej większości zbudowanych w latach ubiegłych kotłów, wy-
konanych ze stali węglowych, temperatura spalin odprowadzanych do oto-
czenia utrzymywana jest tradycyjnie w przedziale 130….240 °C, z uwagi na 
ryzyko przechłodzenia spalin poniżej kwasowego punktu rosy. Ta stosunkowo 
wysoka temperatura spalin implikuje dużą stratę wylotową, która ogranicza 
sprawność kotłów gazowych (i olejowych) do ok. 94%, węglowych kotłów py-
łowych do ok. 92% i rusztowych do ok. 84% (76%) w odniesieniu do wartości 
opałowej paliwa.

Opisany stan zachęca do poszukiwania sposobów podwyższenia spraw-
ności kotłowni na drodze obniżenia straty wylotowej. W ostatnich latach 
w N-ERGIA Sp. z o.o. (spin-off Politechniki Śląskiej w zakresie wybranych 
technologii) oraz w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn 
i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej opracowano technolo-
gię ekologicznego odzysku ciepła spalin nazwaną EWHR (Ecological Waste- 
HeatRecovery). Pod kątem jej implementacji wykonano koncepcje i obliczenia 
bilansowe instalacji odzysku i zagospodarowania ciepła, dla kotłów przemy-
słowych opalanych paliwami:
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– gazowymi,
– węglem kamiennym spalanym na ruszcie lub w palnikach pyłowych,
– węglem brunatnym (studyjne opracowanie kotła rusztowego),
których wybrane przykłady instalacji wdrożonych przedstawiono poniżej.

2.  ODZYSK I ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA SCHŁODZENIA PONIŻEJ 
PUNKTU ROSY SPALIN
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Rys. 1. Parowy kocioł gazowy 30 t/h.

Schemat kotłowni przemysłowej przedstawiono na rys. 2. W kotłowni, wy-
posażonej w dwa gazowe kotły parowe 2×30 t/h (rys. 1) ,wykonano instala-
cje obejściowe do kanałów spalinowych obu kotłów,w których zainstalowa-
no szeregowo -przeponowy wymiennik schładzający – „suchy” i przeponowy 
wymiennik skraplający – „mokry”. Wymienniki „mokre”, ze stali austenitycznej, 
chłodzone są wodą demi ze stacji SUW, która po częściowym schłodzeniu w 
nagrzewnicach powietrza do spalania, uzupełnia ubytki produkcyjne w zbior-
niku kondensatu. Wymienniki „suche”, ze stali ferrytycznej, chłodzone są wodą 
ze zbiornika kondensatu, która po odgazowaniu uzupełnia poziom w zbiorni-
ku wody zasilającej kotły pod odgazowywaczem. Dodatkowo skropliny z „mo-
krego” wymiennika podgrzewają wstępnie wodę demi i zasilają stację SUW 
(uzupełnienie wody surowej). Natomiast schłodzone i odkroplone spaliny od-
pływają przez komin ze stali austenitycznej do środowiska.
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Rys. 2 Schemat instalacji odzysku i zagospodarowanie ciepła wgazowej kotłowni parowej 2x30 t/h 
 

Zespoły wymienników odzysku ciepła posadowiono poza budynkiem kotłowni (rys. 3), a 

wymienniki przekazania ciepła na terenie przykotłowym(rys.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.Posadowienie zespołów wymienników 

odzysku ciepła. 
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Rys. 4. Posadowienie zespołów wymienników przekazania ciepła.
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2.2. Wyniki pomiarów

Wskaźniki wzrostu sprawności wytwarzania pary w zmodernizowanej kotłow-
ni gazowej 2*30 t/h w miesięcznych okresach sprawozdawczych 01.2016-
06.2017 (1,5 roku) przedstawiono na rys. 5. Sprawności odniesiono do wartości 
opałowej.
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Przykładowe wyników pomiarów emisji gazowej LZO (Lotne Związki Organiczne)i wykroplin(odcieku) 

przedstawiono w tabl.2-4.  
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Tabl. 2  Wyniki badań wykroplin

średnie miesięczne  
wartości w okresie  
18 miesięcy  8 ost. miesięcy 
 
 
695,42           692,81 h  
 
496 975         547 765PLN/mc  
114 500         129 500 Euro/mc 
 
48,89              50,96  t/h   
 
 
 
 
 
105,5             109,7    %  
1,14               0,98    PLN/m3N  
 
11,5              109,7%  p.% 

 

przed wzrostem produkcji                       po wzroście produkcji 

Rys. 5. Wskaźniki wzrostu sprawności wytwarzania pary. 
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Przykładowe wyników pomiarów emisji gazowej LZO (Lotne Związki Organicz-
ne) i wykroplin (odcieku) przedstawiono w tabl. 2-4.

2.3. Podsumowanie

Wyniki badań eksploatacyjnych kotłowni wyposażonej w gazowe kotły 
parowe o wydajności 2× 30t/h, pracującej z obciążeniem >92% przez ok. 
8400 h/roku (podane przedziały wartości wskaźników eksploatacyjnych wyni-
kają z okresu sprawozdawczego: 17 miesięcy i 8 ostatnich miesięcy):
•  średni wzrost sprawności wytwarzania pary wynosi od 9,90 do 14,32 p.% i jest 

równy obniżeniu zużycia gazu ziemnego a także obniżeniu emisji CO2,
•  średnie obniżenie kosztów eksploatacji (zakupy paliwa) wynosi 481 500 do 

543 750 zł/miesiąc
•  prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 6 do 7 miesięcy,
•  skropliny pary wodnej powstałew strumieniu spalin 10 100 m3/rok utrzymane 

są w normach wody przemysłowej i są zawracane do stacji uzdatniania wody 
kotłowej,

•  niezależny raport LZO potwierdza utrzymanie norm emisji dla spalin z gazu 
ziemnego. 
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3.  ODZYSK I ZAGOSPODAROWANIE CIEPŁA SCHŁODZENIA 
SPALINPONIŻEJ PUNKTU ROSY 

3.1. Węglowe kotły parowe 

2.3.Podsumowanie 
Wyniki badań eksploatacyjnych kotłowni wyposażonej w gazowe kotły parowe o wydajności 2x 30t/h, 

pracującej z obciążeniem > 92% przez ok.8400 h/roku (podane przedziały wartości wskaźników 

eksploatacyjnych wynikają z okresu sprawozdawczego: 17 miesięcy i 8 ostatnich miesięcy): 

 średni wzrost sprawności wytwarzania pary wynosi od 9,90 do 14,32 p.% i jest równy 

obniżeniu zużycia gazu ziemnego a także obniżeniu emisji CO2, 

 średnie obniżenie kosztów eksploatacji (zakupy paliwa) wynosi 481 500 do 543 750 zł/miesiąc 

 prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 6 do 7 miesięcy, 

 skropliny pary wodnej powstałew strumieniu spalin 10 100 m3/rok utrzymane są w normach 

wody przemysłowej i są zawracane do stacji uzdatniania wody kotłowej, 

 niezależny raport LZO potwierdza utrzymanie norm emisji dla spalin z gazu ziemnego.  

3 Odzysk i zagospodarowanie ciepła schłodzenia spalinponiżej punktu rosy  

3.1 Węglowe kotły parowe  

 
Użytkownik: Zakład przemysłu spożywczego 
Producent: ERm-3 SEFAKO- rys. 6 

 
 

Paliwo:   węgiel kamienny 
Moc:    2,32 MW 
Wydajność:   3,0 t/h 
Para nasycona:  12,0Bar a; 188oC 
Woda demi:   5%(uzupełnienia) 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6Parowy kocioł rusztowy 3,0 t/h. 
 

Schemat instalacji odzysku i zagospodarowanie ciepła przedstawiono na rys.7. W kotłowni, 

wyposażonej w pięć rusztowych kotłów parowych 5x3,0 t/h (rys.6), za kolektorem spalin z pięciu 

kotłów wykonano instalacjęodzysku mocy cieplnej ze spalin, równoległą do istniejącego „starego” 

komina stalowego [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. W instalacjiumieszczono szeregowo schładzający, 

przeponowy wymiennik „suchy” i skraplający, bezprzeponowy wymiennik „mokry” (skruber) z 

odpływem schłodzonych i częściowo odkroplonych spalindo „nowego” komina. „Suchy” wymiennik 

spalin,wykonany ze stali ferrytycznej, chłodzony jest wodą dopływającąze zbiornika kondensatu, która 

po odgazowaniu uzupełnia poziom w zbiorniku wody zasilającej kotły pod odgazowywaczem. Z uwagi 

na wysoką temperaturę kondensatu powracającego z technologii do zbiornika kondensatu, kondensat 

zostaje wstępnie wykorzystany jako czynnik grzewczy w nagrzewnicach powietrza do spalania. 

Wymiennik „mokry” (skruber), jest bezprzeponowo chłodzony wodą obiegową o odczynie alkalicznym, 

którego utrzymanie zapewnia dozowanie roztworu zasady. Woda obiegowa o odczynie alkalicznym 

Rys. 6. Parowy kocioł rusztowy 3,0 t/h.

Schemat instalacji odzysku i zagospodarowanie ciepła przedstawiono na rys. 
7. W kotłowni, wyposażonej w pięć rusztowych kotłów parowych 5×3,0 t/h (rys. 
6), za kolektorem spalin z pięciu kotłów wykonano instalację odzysku mocy 
cieplnej ze spalin, równoległą do istniejącego „starego” komina stalowego 
[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. W instalacji umieszczono szeregowo schładzają-
cy, przeponowy wymiennik „suchy” i skraplający, bezprzeponowy wymiennik 
„mokry” (skruber) z odpływem schłodzonych i częściowo odkroplonych spa-
lindo „nowego” komina. „Suchy” wymiennik spalin, wykonany ze stali ferry-
tycznej, chłodzony jest wodą dopływającą ze zbiornika kondensatu, która po 
odgazowaniu uzupełnia poziom w zbiorniku wody zasilającej kotły pod odga-
zowywaczem. Z uwagi na wysoką temperaturę kondensatu powracającego z 
technologii do zbiornika kondensatu, kondensat zostaje wstępnie wykorzysta-
ny jako czynnik grzewczy w nagrzewnicach powietrza do spalania. Wymiennik 
„mokry” (skruber), jest bezprzeponowo chłodzony wodą obiegową o odczynie 
alkalicznym, którego utrzymanie zapewnia dozowanie roztworu zasady. Woda 
obiegowa o odczynie alkalicznym usuwa ze spalin SO2 i wymywa popiół redu-
kując jego stężenie w spalinach, a także przekazuje ciepło do wody obiegowej 
nagrzewnic świeżego powietrza z czerpni i powietrza ogrzewania. Schłodzo-
ne i częściowo odkroplone spaliny odpływają z wymiennika „mokrego” przez 
komin ze stali austenitycznej do środowiska, a wymywany ze spalin popiół i 
związki sodu (głownie wodorosiarczyny i siarczyny sodu) odprowadzane są w 
strumieniu lekko alkalicznej wody do odżużlaczy pod kotłami (lub na zwałowi-
sko żużla). W odżużlaczach, z uwagi na silnie alkaliczny odczyn żużla, ma miej-
sce wymiana anionów sodu w siarczynie na aniony wapnia i magnezu, które 
są nierozpuszczalne w wodzie i osadzają się na złożu filtracyjnym utworzonym 
przez warstwę żużla.
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Rys. 8. Posadowienie instalacji odzysku ciepła.
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Na rys. 9 przedstawiono wymienniki wykorzystane do zagospodarowania 
mocy cieplnej odzyskanej ze spalin a na rys.10 reaktor z żużlowym złożem fil-
tracyjnym.
Na rys.9 przedstawiono wymienniki wykorzystane do zagospodarowania mocy cieplnej odzyskanej ze 

spalin a na rys.10 reaktor z żużlowym złożem filtracyjnym.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Posadowienie zespołów wymiennikówwykorzystania ciepła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.10 Reaktor ze złożem filtracyjnym 
 
3.2  Wyniki badań eksploatacyjnych 

Wyniki badańeksploatacyjnychkotłowni wyposażonej w rusztowe kotły parowe o wydajności 2x 3,0t/h, 

pracującej z obciążeniem ok.50% przez ok.8400 h/roku przedstawiono w tablicach 5 do 10.  

 

Tabl. 5Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie zimowym 
podczas pracy 2-ch kotłów obciążonych w 50%  

Moc kotła 1503kW   
Ilość kotłów 2 3006kW     
          Moc odzyskana   Moc przekazana                

Schłodzenie    Schłodzenie   
suche, kW mokre, kW łącznie,kW suche, kW mokre, kW łącznie,kW 
166,6 167,5 334,1 164,9 165,8 330,8 
    11,11%     11,00% 

Rys. 9. Posadowienie zespołów wymienników wykorzystania ciepła.

Na rys.9 przedstawiono wymienniki wykorzystane do zagospodarowania mocy cieplnej odzyskanej ze 

spalin a na rys.10 reaktor z żużlowym złożem filtracyjnym.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Posadowienie zespołów wymiennikówwykorzystania ciepła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.10 Reaktor ze złożem filtracyjnym 
 
3.2  Wyniki badań eksploatacyjnych 

Wyniki badańeksploatacyjnychkotłowni wyposażonej w rusztowe kotły parowe o wydajności 2x 3,0t/h, 

pracującej z obciążeniem ok.50% przez ok.8400 h/roku przedstawiono w tablicach 5 do 10.  

 

Tabl. 5Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie zimowym 
podczas pracy 2-ch kotłów obciążonych w 50%  

Moc kotła 1503kW   
Ilość kotłów 2 3006kW     
          Moc odzyskana   Moc przekazana                

Schłodzenie    Schłodzenie   
suche, kW mokre, kW łącznie,kW suche, kW mokre, kW łącznie,kW 
166,6 167,5 334,1 164,9 165,8 330,8 
    11,11%     11,00% 

Rys.10. Reaktor ze złożem filtracyjnym.

3.2. Wyniki badań eksploatacyjnych

Wyniki badań eksploatacyjnych kotłowni wyposażonej w rusztowe kotły pa-
rowe o wydajności 2× 3,0 t/h, pracującej z obciążeniem ok. 50% przez ok. 
8400 h/ roku przedstawiono w tablicach 5 do 10. 
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Na rys.9 przedstawiono wymienniki wykorzystane do zagospodarowania mocy cieplnej odzyskanej ze 

spalin a na rys.10 reaktor z żużlowym złożem filtracyjnym.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9. Posadowienie zespołów wymiennikówwykorzystania ciepła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.10 Reaktor ze złożem filtracyjnym 
 
3.2  Wyniki badań eksploatacyjnych 

Wyniki badańeksploatacyjnychkotłowni wyposażonej w rusztowe kotły parowe o wydajności 2x 3,0t/h, 

pracującej z obciążeniem ok.50% przez ok.8400 h/roku przedstawiono w tablicach 5 do 10.  

 

Tabl. 5Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie zimowym 
podczas pracy 2-ch kotłów obciążonych w 50%  

Moc kotła 1503kW   
Ilość kotłów 2 3006kW     
          Moc odzyskana   Moc przekazana                

Schłodzenie    Schłodzenie   
suche, kW mokre, kW łącznie,kW suche, kW mokre, kW łącznie,kW 
166,6 167,5 334,1 164,9 165,8 330,8 
    11,11%     11,00% 

Tab. 5. Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie 
zimowym podczas pracy 2-ch kotłów obciążonych w 50%.

Tabl. 6Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie letnim  
podczas pracy 3-ch kotłów obciążonych w 42% 

Moc kotła 1280    kW   
Ilość kotłów          3 3840    kW     
          Moc odzyskana   Moc przekazana                

Schłodzenie    Schłodzenie   
suche, kW mokre, kW łącznie,kW suche, kW mokre, kW łącznie,kW 
108,5 176,5 285 108,5 164,3 272,8 
    7,42%     7,10% 
 

 

Tabl. 7 Wyniki pomiarów emisji pyłów i składników gazowych spalin w reaktorze ze skruberami ze 
złożem fluidalnym i ze złożem stałym,zraszanym wodnym roztworem NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 8Wyniki pomiarów emisji pyłów  i składników gazowych spalin  
w reaktorze ze skruberami natryskowym zraszanymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6. Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie letnim 
podczas pracy 3-ch kotłów obciążonych w 42%.
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Tabl. 8Wyniki pomiarów emisji pyłów  i składników gazowych spalin  
w reaktorze ze skruberami natryskowym zraszanymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 7. Wyniki pomiarów emisji pyłów i składników gazowych spalin w reaktorze ze skruberami 
ze złożem fluidalnym i ze złożem stałym, zraszanym wodnym roztworem NaOH.
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Tabl. 6Wyniki eksploatacyjne uzyskane w trakcie testów przeprowadzanych w okresie letnim  
podczas pracy 3-ch kotłów obciążonych w 42% 

Moc kotła 1280    kW   
Ilość kotłów          3 3840    kW     
          Moc odzyskana   Moc przekazana                

Schłodzenie    Schłodzenie   
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Tabl. 8Wyniki pomiarów emisji pyłów  i składników gazowych spalin  
w reaktorze ze skruberami natryskowym zraszanymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 8. Wyniki pomiarów emisji pyłów i składników gazowych spalin 
w reaktorze ze skruberami natryskowym zraszanymi.

Tab.9Zakładane redukcje emisji pyłów i składników gazowych spalin przy osiągnięciu rozwiniętej 
fluidyzacji na drodze regulacji procesu spalania i dozowania roztworu utleniacza (NaClO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabl. 10Raport z badań próbki ścieków 

 
 
Oszacowanie kosztów wytworzenia i przychodów z eksploatacji instalacji oraz prostego okresu zwrotu  

nakłądów inwestycyjnych przedstawiono w Tab.11. 

 

Tab. 9. Zakładane redukcje emisji pyłów i składników gazowych spalin przy osiągnięciu 
rozwiniętej fluidyzacji na drodze regulacji procesu spalania i dozowania roztworu utleniacza 

(NaClO).
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Tab.9Zakładane redukcje emisji pyłów i składników gazowych spalin przy osiągnięciu rozwiniętej 
fluidyzacji na drodze regulacji procesu spalania i dozowania roztworu utleniacza (NaClO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabl. 10Raport z badań próbki ścieków 

 
 
Oszacowanie kosztów wytworzenia i przychodów z eksploatacji instalacji oraz prostego okresu zwrotu  

nakłądów inwestycyjnych przedstawiono w Tab.11. 

 

Tab. 10. Raport z badań próbki ścieków.

Oszacowanie kosztów wytworzenia i przychodów z eksploatacji instalacji oraz 
prostego okresu zwrotu nakłądów inwestycyjnych przedstawiono w Tab. 11.

Tabl. 11Oszacowanie prostego okresu zwrotu nakładów 
(wskaźnik bieżący obliczony dla kotłowni przy pracy 2-ch (z 5-ciu) kotłów obciążonych w 50%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Podsumowanie 
Omówiono wynikibadań ruchowych kotłowni wyposażonej w rusztowe kotły parowe o wydajności  

2x 3,0 t/h opalane węglem kamiennym, pracującej z obciążeniem ok. 50% przez ok. 8400 h/rok.Dla 

krótkookresowych badań rozruchowych podano wartości wskaźników eksploatacyjnych. 
Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła nie pogarszają warunków działania instalacjikotłowej  

a charakteryzują się tym, że: 

• Odzyskane ciepło (wraz z entalpią skraplania) jest wykorzystywane w urządzeniach 

przykotłowych oraz do celów grzewczych (CO lub CWU). 

• Następuje zwiększenie sprawności kotłowni do ok.10 p.% co zapewnia istotne obniżenie 

zużycia paliwa i emisji CO2. 

• Średnie obniżenie kosztów eksploatacji (zakupy paliwa) wynosi 257 700 zł/rok. 

• Prosty zwrot nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 2,5 roku.  

• Skropliny pary wodnej w strumieniu 2 500 m3/rok zobojętniane na alkalicznym złożu 

utworzonym przez strumień żużla kotłowego, odprowadzane są w strumieniu ścieków przemysłowych,  

• Pomiary kontrolne składowych emisji spalin (odpowiednik LZO) potwierdzają utrzymanie norm 

emisji dla spalin z węgla kamiennego. 

W energetycznych kotłach przemysłowych i komunalnych z instalacją SNCR pozwalają na odzyskanie 

utraty sprawności związanej z doprowadzeniem wodnego roztworu reagenta i jego odparowaniem. 

 

Podziękowania 

Część wyników zaprezentowanych w niniejszym artykule uzyskano w ramach realizacji projektu 

innowacyjnego „Waste heatrecovery in PC boilers” dofinansowanego przez KIC InnoEnergy. 
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i instalacja wykorzystania ciepła odzyskanego w układach schładzania niskotemperaturowych 

1 Moc kotła MW 3,00 
2 Obciążenie kotła MW 1,50 
3 Moc przejęta ze spalin za kotłem MW 0,1654 
4 Ilość kotłów szt 2 
5 Ilość godzin pracy/rok godz. 8200 
6 Ilość energii odzyskanej/rok MWh 2712,6 
7 Cena jednostkowa energii wytworzonej (para) PLN/MWh 95,00 
8 Przychody z eksploatacji/rok PLN 257693 
9 Koszt wytworzenia instalacji przejęcia ciepła  PLN 636 000 
10 Prosty okres zwrotu Lata 2,47 

Tab. 11. Oszacowanie prostego okresu zwrotu nakładów
(wskaźnik bieżący obliczony dla kotłowni przy pracy 2-ch (z 5-ciu) kotłów obciążonych w 50%).
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3.3. Podsumowanie

Omówiono wyniki badań ruchowych kotłowni wyposażonej w rusztowe kotły 
parowe o wydajności 2× 3,0 t/h opalane węglem kamiennym, pracującej z ob-
ciążeniem ok. 50% przez ok. 8400 h/rok. Dla krótkookresowych badań rozru-
chowych podano wartości wskaźników eksploatacyjnych.

Instalacje odzysku i zagospodarowania ciepła nie pogarszają warunków dzia-
łania instalacjikotłowej a charakteryzują się tym, że:
•  Odzyskane ciepło (wraz z entalpią skraplania) jest wykorzystywane w urzą-

dzeniach przykotłowych oraz do celów grzewczych (CO lub CWU).
•  Następuje zwiększenie sprawności kotłowni do ok.10 p.% co zapewnia istot-

ne obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2.
•  Średnie obniżenie kosztów eksploatacji (zakupy paliwa) wynosi 257 700 

zł/ rok.
•  Prosty zwrot nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 2,5 roku. 
•  Skropliny pary wodnej w strumieniu 2 500 m3/rok zobojętniane na alkalicz-

nym złożu utworzonym przez strumień żużla kotłowego, odprowadzane są w 
strumieniu ścieków przemysłowych, 

•  Pomiary kontrolne składowych emisji spalin (odpowiednik LZO) potwierdzają 
utrzymanie norm emisji dla spalin z węgla kamiennego.

W energetycznych kotłach przemysłowych i komunalnych z instalacją SNCR 
pozwalają na odzyskanie utraty sprawności związanej z doprowadzeniem 
wodnego roztworu reagenta i jego odparowaniem.

PODZIĘKOWANIA

Część wyników zaprezentowanych w niniejszym artykule uzyskano w ramach 
realizacji projektu innowacyjnego „Waste heatrecovery in PC boilers” dofinan-
sowanego przez KIC InnoEnergy.

LITERATURA

1.  Szargut J.: Termodynamika techniczna. Wyd. Politechniki Śląskiej Gliwice 
2000.  

2.  Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Olewiński H., Habram T.: Patent 216645 
Sposób i instalacja wykorzystania ciepła odzyskanego w układach schładzania 
niskotemperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z ko-
mór spalania. (Politechnika Śląska)30.04.2014,

3.  Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Olewiński H., Habram T.: Patent PL 



308 Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI

217784 Sposób oraz instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania nisko-
temperaturowych spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór 
spalania. (Politechnika Śląska) 29.08.2014.

4.  Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Kalisz S., Ostrowski Z.,Wejkowski R.:Pa-
tent PL 223565 Sposóbi instalacja do zwiększenia odzyskiwanej mocy cieplnej w 
układach schładzania spalin odprowadzanych do otoczenia zwłaszcza z komór 
spalania kotłów i urządzeń przemysłowych. (N-ergia) 31.10.2016.

5.  Ostrowski P.,Pronobis M.,Gramatyka F., Hausner J., Kalisz S., Ostrowski Z., Wej-
kowski R.,; Zgł.pat. P.414095. Sposób intensyfikacji wykorzystania ciepła odzy-
skanego w układach schładzania niskotemperaturowych spalin odprowadza-
nych do otoczenia zwłaszcza z komór spalania ciepłowniczych kotłów wodnych. 
(N-ergia) 21.09.2015.

6.  Ostrowski P., Pronobis M., Gramatyka F., Hausner J., Kalisz S., Ostrowski Z., Wej-
kowski R.,; Zgł.pat. P.418417. Sposób i instalacja przejęcia ciepła odzyskanego 
ze spalin w obiegach chłodzenia wodnego zwłaszcza w kotłach parowych. (N-
-ergia) 22.08.2016.

7.  Ostrowski P.,Pronobis M., Gramatyka F.,M., Kalisz S., Ostrowski Z., Wejkowski R.; 
Zgł. pat. P.419635 Sposób zobojętniania odcieku z instalacji do odzysku ciepła i 
mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin zwłaszcza w wodnoruro-
wych kotłach energetycznych Zgłoszenie 30.11.2016

8.  Ostrowski P.,Pronobis M., Kalisz S., Wejkowski R., Ostrowski Z.; Zgłosz.pat. 
P.422032 Instalacja odzysku ciepła i mokrego oczyszczania niskotemperatu-
rowych spalin zwłaszcza w wodnorurowych kotłach energetycznych (N-ergia) 
27.06.2017

9.  Ostrowski P.,Pronobis M., Kalisz S., Wejkowski R., Barzantny P., Ostrowski Z., Hru-
by P.; Zgł.pat. P.422129. Trójfazowy wymiennik kondensacyjny do odzysku cie-
pła i mokrego oczyszczania niskotemperaturowych spalin zwłaszcza w kotłach 
energetycznych.(N-ergia) 01.07.2017.

10.  Prawo energetyczne (jednolity tekst) Dz.U. R. P. poz.220 z 06.02.2017.
11.  Ustawa o efektywności energetycznej Dz.U. R.P. poz.831 z 11.06.2016.
12.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11. 2014 r. w sprawie standar-

dów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 
urządzeń spalania lub współspalania odpadów.Dz.U. 2014 poz. 1546.

Recenzent: Prof. dr hab. inż. Robert Sekret


	Wróć: 


