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POMIARY SPECJALNE W SPALARNIACH 
Z PALENISKAMI RUSZTOWYMI

Streszczenie
W artykule przybliżono problematykę pomiarów specjalnych 
w instalacjach termicznego przekształcenia odpadów ze szczególnym uwzględnie-
niem pomiarów temperatury za pomocą sondy HVT (High Velocity Thermocouple) 
i prędkości spalin. Wykonane pomiary temperatury oraz prędkości spalin w kotłach 
na odpady stanowią istotną informację dla producentów i użytkowników spalarni 
odpadów w kontekście spełnienia wymagań normatywnych, tj. czasu przebywania 
spalin co najmniej 2 sekund w strefie wysokiej temperatury (powyżej 850 °C).

Abstract
The paper focuses on advanced industrial measurements in waste incineration 
plants. The work describes temperature and flue gas velocity measurements us-
ing HVT probe (High Velocity Thermocouple). Field research performed on waste 
incineration plant shows temperature distribution as well as flue gas velocity in 
two cross-sections of boiler combustion chamber above last air injection ports. 
Measurement provides essential information for boiler users and manufacturers, 
in particular for verification of legal requirement of 2 seconds’ flue gas residence 
time above 850 °C.
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1. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW

Termiczne przekształcanie odpadów jest technologią dojrzałą, która niesie ze 
sobą korzyści ekologiczno-społeczne. Pierwsze spalarnie odpadów powstały 
już w drugiej połowi XIX w. w Wielkiej Brytanii i w USA. Ówczesne spalarnie 
odpadów charakteryzowały się niską efektywnością energetyczną, a także 
znacznym zanieczyszczeniem środowiska. Nowoczesne spalarnie odpadów 
z rozbudowanymi węzłami oczyszczania spalin nie mają wiele wspólnego 
z ich pierwszymi typami a dzięki spełnianiu wyśrubowanych norm emisji 
spalin znacznie zredukowano ich wpływ na środowisko naturalne. W Euro-
pie funkcjonuje ok. 400 takich obiektów, a kolejne wciąż są budowane [1-3]. 
Znaczny wpływ na rozwój nowoczesnych spalarni odpadów ma aktualne 
prawodawstwo europejskie, wspierające rozwój termicznego przetwarzania 
odpadów. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 6 spalarni odpadów komunalnych 
wyposażonych w kotły rusztowe [2, 3]: w Warszawie (40 tys. Mg/a), Bydgoszczy 
(180 tys. Mg/a), Krakowie (220 tys. Mg/a), Koninie (96 tys. Mg/a), Białymstoku 
(120 tys. Mg/a) i Poznaniu (210 tys. Mg/a). Kolejne 2 są w budowie w Szczecinie 
(150 tys. Mg/a) oraz w Rzeszowie (100 tys. Mg/a) z perspektywą zakończenia 
budowy na przełomie 2017/2018 r. Do końca 2020 r. planowane są spalarnie 
odpadów w Oświęcimiu (160 tys. Mg/a), Warszawie (265 tys. Mg/a) oraz w 
Gdańsku (160 tys. Mg/a) [3]. Wymienione spalarnie odpadów stanowią istotny 
potencjał rozwoju technologii termicznego przekształcania odpadów w pale-
niskach rusztowych. 

1. 1. Wymagania stawiane spalarniom odpadów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju [4] szczegółowo określa wymagania doty-
czące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz spo-
sobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu. Do 
najważniejszych wymagań można zaliczyć utrzymywanie czasu przebywania 
spalin w strefie wysokiej temperatury, powyżej dyszy powietrza wtórnego 
przez co najmniej 2 sekundy w najbardziej niekorzystnych warunkach, w spo-
sób kontrolowany i ustabilizowany, odpowiednio:
•  1100 °C w przypadku odpadów niebezpiecznych zawierających powyżej 1% 

związków chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor,
•  850 °C dla pozostałych odpadów (w tym odpadów komunalnych).

Podane wartości temperatury są związane z zapewnieniem dostatecznego 
dopalenia się substancji niebezpiecznych głównie związków chloru i pochod-
nych, tworzących wysoką emisję dioksyn i furanów [5, 6]. Wymagania te wy-
muszają przeprowadzenie specjalistycznych pomiarów obiektowych mają-
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cych na celu określenie rozkładu temperatury i prędkości spalin w komorze 
paleniskowej kotła dla zweryfikowania poprawności procesu. Pomiary te mają 
na celu również sprawdzenie dokładności urządzeń pomiarowych zamonto-
wanych na kotle (np. ultradźwiękowego pomiaru temperatury – AGAM© lub 
pirometrów). Przepisy te dotyczą również współspalarni odpadów. Weryfikację 
czasu przebywania gazów w wymaganej temperaturze przeprowadza się każ-
dorazowo przy rozruchu instalacji oraz po modernizacji. Rozporządzenie kła-
dzie też nacisk na ograniczenie straty prażenia żużli i popiołów paleniskowych 
poniżej 5% suchej masy.

2. POMIARY SPECJALNE W SPALARNIACH ODPADÓW

Do pomiarów specjalnych można zaliczyć pomiary wykonywane okresowo 
mające na celu sprawdzenie poprawności działania danego urządzenia lub 
instalacji oraz określenie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
instalacji. W zakresie tych pomiarów można zaliczyć:
• pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i stałych,
• badania jakościowe i ilościowe żużlu i popiołów z procesu spalania,
• badania energetyczne kotła,
• badania unosu pyłu z paleniska,
•  badania skuteczności odpylania oraz pozostałych urządzeń oczyszczających 

spaliny,
• pomiary kwasowego punktu rosy,
• badania korozji kotłowych powierzchni ogrzewalnych,
• badania rozkładu temperatury w komorze paleniskowej,
•  badania osadów i szybkości ich narastania na powierzchniach ogrzewalnych 

kotła,
• badania rozkładu prędkości w komorze paleniskowej.

2. 1. Pomiar rozkładu temperatury w kotle metodą HVT

Pomiar rozkładu temperatury w komorze paleniskowej za pomocą sondy aspi-
racyjnej HVT (High Velocity Thermocouple) jest szeroko stosowany w przemy-
śle, szczególnie w technice kotłowej oraz piecach hutniczych [7-9] wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru temperatury przy 
znacznej wymianie ciepła przez promieniowanie.

Metoda HVT polega na wykonaniu pomiaru temperatury w przynajmniej jed-
nym przekroju komory paleniskowej nad dyszami powietrza wtórnego (dopa-
lającego) przez dostępne lub specjalnie przygotowane króćce pomiarowe. W 
przypadku niewyposażenia kotła w odpowiednie króćce, sondy wprowadza 
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się w miejsca montażu lanc wtryskowych SNCR, poprzez króćce aparatury kon-
trolno-pomiarowej lub włazy. W przypadku króćców pochylonych należy zwe-
ryfikować odpowiednio położenie końcówki sondy.

Sonda HVT jest sondą walcową chłodzona wodą, wewnątrz której umieszczo-
ny jest termoelement typu „K” – NiCr-NiAl lub typu „N” – NiCrSi-NiSi. Ze wzglę-
du na wysoką temperaturę panującą w kotle (powyżej 800 °C) konieczne jest 
zasysanie spalin z komory paleniskowej z wysoką prędkością (60–80 m/s). 
Wysoka prędkość zasysania spalin omywających termoelement ma na celu 
zwiększenie udziału konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła do spoiny 
termoelementu. Pomiar temperatury jest obarczony błędem wynikającym z 
odpromieniowania części ciepła ze spoiny termoelementu (poz. 6 Rys. 1) do 
relatywnie zimnych ścian paleniska i powierzchni grodziowych. Zmierzone 
wartości są więc niższe od rzeczywistych. Na wykresie Rys. 2 przedstawiono 
wpływ prędkości aspiracji spalin na dokładność pomiaru temperatury [10]. 
Szczególnie korzystne jest zastosowanie podwójnej osłony ceramicznej pod-
czas pomiarów oraz wysokiej prędkości aspiracji (60-80 m/s) spalin uzyskiwa-
nej dzięki użyciu wentylatora o dużym sprężu (ponad 10 kPa) co pozwala na 
zredukowanie tego błędu do poziomu 3%. 
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Rys. 1. Schemat sondy HVT, gdzie: 1 – cyfrowy miernik temperatury, 2 – wentylator odsysający, 
3 – wylot wody, 4 -  wlot wody, 5 – chłodzona sonda walcowa, 6 – termoelement typu N lub K, 

7 – dwupłaszczowa głowica ceramiczna.
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Rys. 1 Schemat sondy HVT, gdzie: 1 – cyfrowy miernik temperatury, 2 – wentylator 

odsysający, 3 – wylot wody, 4 -  wlot wody, 5 – chłodzona sonda walcowa, 6 – 
termoelement typu N lub K, 7 – dwupłaszczowa głowica ceramiczna 

 

 
Rys. 2 Wpływ prędkości aspiracji na dokładność pomiaru temperatury spalin [10]. 
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 gdzie: 
w - prędkość przepływających spalin, m/s, 
β - stała charakterystyczna sondy spiętrzającej, - 
∆p - różnica ciśnień pomierzona sondą spiętrzającą, Pa, 
ρ - gęstość przepływających spalin (zależna od składu i temperatury czynnika), kg/m3, 
a - prędkość dźwięku w spalinach o temperaturze T, m/s,  

Rys. 2. Wpływ prędkości aspiracji na dokładność pomiaru temperatury spalin [10].
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ρ - gęstość przepływających spalin (zależna od składu i temperatury czynnika), kg/m3, 
a - prędkość dźwięku w spalinach o temperaturze T, m/s,  
T - temperatura spalin w punkcie pomiarowym, °K, 
κ - wykładnik adiabaty dla spalin, - 
R - stała gazowa dla spalin, J/(kg·K). 

 

 
Rys. 4 Sonda walcowa do pomiaru prędkości i temperatury spalin, gdzie: 1 – cyfrowy 
miernik temperatury, 2 – wentylator odsysający, 3 – wlot wody, 4 – wylot wody, 5 - 
chłodzona sonda walcowa wyposażona w walcowy, trójotworowy moduł spiętrzający, 
6 – termoelement, 7 – dwupłaszczowa głowica ceramiczna, 8 – miernik ciśnienia 
dynamicznego, 9 – trzy otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia dynamicznego. 

 
 

3. Pomiary przemysłowe 
 

Badaniom poddano 2 kotły w spalarniach odpadów wyposażone w paleniska rusztowe 

schodkowe, 3-ciągowe. Instalacje termicznego przekształcania odpadów 

charakteryzowały się mocą cieplną na poziomie 18,0 MWt oraz mocą elektryczną 4,0 

– 5,0 MWe. Stosowanym paliwem była mieszkanka odpadów komunalnych  

z okolicznych gmin. Odpady spalane w tych spalarniach charakteryzowały się 

wartością opałową w zakresie 6 – 14 MJ/kg. Na Rys. 4A przedstawiono schemat 

rozmieszczenia punktów pomiarowych w dwóch przekrojach kotła na poziomie 19,275 

oraz 25,500m dla ściany lewej, taki sam rozstaw punktów z nr od 4 – 6 zastosowano 

dla ściany prawej. Zgodnie z wymaganiami producenta kotła sonda została 

umieszczona w odległości 1,9 m od ścian bocznych kotła we wszystkich punktach 

pomiarowych. Na Rys. 4B przedstawiono sposób montażu sondy HVT do króćca 

pomiarowego. Króciec pomiarowy uszczelniono kocem żaroodpornym celem 

ograniczenia dossania powietrza do kotła. 

Badania kotła K1 polegały na wyznaczeniu rozkładu temperatury dla dwóch obciążeń 

kotła 70% i 100% WMT (Wydajności Maksymalnej Trwałej). W kotle K2 na takich 

samych poziomach wykonano badania temperatury oraz prędkości spalin 

przepływających przez komorę paleniskową przy dwóch obciążeniach 80% oraz 100% 

WMT. Sonda HVT została umieszczona w odległości 1,2 m od ściany kotła. W Tab. 1 

zaprezentowano szczegółowe wyniki pomiaru temperatury dla kotła K1. Uzyskane 

wyniki skorygowano o 3% w górę ze względu na szacowany błąd pomiaru [10].  

W Tab. 2 zaprezentowano średnie skorygowane wyniki temperatury dla pomiarów na 

poziomie 25,000 m oraz obliczenia czasu przebywania i prędkości spalin.  

 

Rys. 4. Sonda walcowa do pomiaru prędkości i temperatury spalin, gdzie: 1 – cyfrowy miernik 
temperatury, 2 – wentylator odsysający, 3 – wlot wody, 4 – wylot wody, 5 - chłodzona sonda 
walcowa wyposażona w walcowy, trójotworowy moduł spiętrzający, 6 – termoelement, 7 – 

dwupłaszczowa głowica ceramiczna, 8 – miernik ciśnienia dynamicznego, 
9 – trzy otwory impulsowe do pomiaru ciśnienia dynamicznego.

3. POMIARY PRZEMYSŁOWE

Badaniom poddano 2 kotły w spalarniach odpadów wyposażone w paleniska 
rusztowe schodkowe, 3-ciągowe. Instalacje termicznego przekształcania od-
padów charakteryzowały się mocą cieplną na poziomie 18,0 MWt oraz mocą 
elektryczną 4,0–5,0 MWe. Stosowanym paliwem była mieszkanka odpadów 
komunalnych z okolicznych gmin. Odpady spalane w tych spalarniach charak-
teryzowały się wartością opałową w zakresie 6–14 MJ/kg. Na Rys. 4A przed-
stawiono schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych w dwóch przekro-
jach kotła na poziomie 19,275 oraz 25,500 m dla ściany lewej, taki sam rozstaw 
punktów z nr od 4–6 zastosowano dla ściany prawej. Zgodnie z wymagania-
mi producenta kotła sonda została umieszczona w odległości 1,9 m od ścian 
bocznych kotła we wszystkich punktach pomiarowych. Na Rys. 4B przedsta-
wiono sposób montażu sondy HVT do króćca pomiarowego. Króciec pomia-
rowy uszczelniono kocem żaroodpornym celem ograniczenia dossania powie-
trza do kotła.

Badania kotła K1 polegały na wyznaczeniu rozkładu temperatury dla dwóch 
obciążeń kotła 70% i 100% WMT (Wydajności Maksymalnej Trwałej). W kotle K2 
na takich samych poziomach wykonano badania temperatury oraz prędkości 
spalin przepływających przez komorę paleniskową przy dwóch obciążeniach 
80% oraz 100% WMT. Sonda HVT została umieszczona w odległości 1,2 m od 
ściany kotła. W Tab. 1 zaprezentowano szczegółowe wyniki pomiaru tempera-
tury dla kotła K1. Uzyskane wyniki skorygowano o 3% w górę ze względu na 
szacowany błąd pomiaru [10].
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W Tab. 2 zaprezentowano średnie skorygowane wyniki temperatury dla po-
miarów na poziomie 25,000 m oraz obliczenia czasu przebywania i prędkości 
spalin. 
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w spalarni odpadów w dwóch przekrojach pomiarowych 23,500 m i 19,275 m; 4B – 

Króciec pomiarowy zamontowaną sondą HVT na poziomie 23,500 m. 
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Tab. 1. Wyniki pomiarów temperatury dla kotła K1 
(KOR – wartość temperatury skorygowana o 3% w górę).
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Tab. 2 Wyniki pomiarów temperatury, prędkości i czasu przebywania spalin dla kotła K2 
na poziomie 25,000 m.  

 

WMT, % Długość 
sondy, m 

Średnia 
temperatura ∆pśr , Pa 

Prędkość 
spalin, 

m/s 
Czas, s 

100 1,2 946 4,85 4,20 2,98 
80 1,2 896 1,95 3,96 3,16 

 
Otrzymane wyniki rozkładu temperatury i prędkości spalin mieszczą się w zakresie 

wyników przedstawionych w publikacji [12]. 

 
4. Dyskusja i wnioski 

 
W ramach pomiarów obiektowych wykorzystano walcowe sondy HVT do pomiaru 

temperatury i prędkości spalin w komorze paleniskowej kotłów K1 oraz K2 na odpady 

komunalne. W obydwóch przypadkach odnotowano temperatury powyżej 

wymaganych 850⁰C. W obydwóch przypadkach czas przebywania spalin w strefie 

wysokiej temperatury (powyżej 850⁰C) wynosił około 3 sekund, a więc dłużej niż czas 

wymagany przepisami. 

Analizując powyższe wyniki, można stwierdzić, że nowoczesne spalarnie odpadów  

z kotłami rusztowymi spełniają wymogi Rozporządzenia [4] a wykonanie pomiarów 

specjalnych w postaci pomiaru temperatury i prędkości spalin w komorze paleniskowej 

stanowi niezbędną informację dla użytkowników oraz producentów kotłów do spalania 

odpadów.  
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