
WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI 

materiały e-learningowe 

 



 

-  z rusztem ruchomym; 

- z rusztem stałym. 

 

KOTŁY NA PALIWO STAŁE 



Podczas spalania paliwa następuje wzrost temperatury paliwa. Po 

przekroczeniu poziomu 100-105°C, uwalniane są substancje lotne 

(przede wszystkim węglowodory). 

 



Następnie cząsteczki paliwa stają się porowate; 

 

w zależności od rodzaju paliwa zapłon następuje przy temperaturze 
220-300 ° C; 

 

spalanie węgla kończy się w temperaturze 800-900 ° C, 
powstaniem popiołu. 

 

 



Spalanie paliwa stałego różni się bardzo od innych rodzajów paliwa 
do spalania (na przykład paliwa ciekłego lub gazowego), 
ponieważ wykorzystuje inne zaawansowane technologie spalania. 

 

Technologie te dotyczą - sposobu dostarczanie paliwa, usuwania 

produktów spalania itp. 



Wymagania dotyczące technologii spalania paliwa: 
 

Proces spalania paliwa musi być płynny i wysokiej jakości; 
 

Efektywne spalanie paliwa; 
 

Szerokie granice mocy cieplnej; 
 

Minimalne tworzenie się lotnych materiałów i niska emisja do 
środowiska. 

 

 



Rodzaj paliwa stałego: 

a) wióry drzewne; 

b) odpady drzewne; 

c) granulat; 

d) torf. 

 

 



Przykłądy paliwa 

http://www.protingasiluma.lt/index.php/granuliu-degikliai/ 
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Głównym elementem systemu grzewczego jest kocioł. 
 

Wydajność kotłów na paliwo stałe jest regulowana przez zmianę 

ilości powietrza potrzebnego do spalania. 

 

 

 

 

 



Spalanie bezpośrednie – klasyczne spalanie, w zależności od 

technologi dzielone na:  

Spalanie dolne;   

Spalanie górne.  

 
 

 



Pojemność kotłów z górnnym spalaniem jest regulowana trudniej, 
ponieważ cała warstwa ulega stopniowemu spalaniu. 

 

Powietrze pierwotne do spalania jest dostarczane w dolnej części, gdzie 

występują żar, więc nie można go łatwo regulować, nawet w 

przypadku zmiany zapotrzebowania na ciepło, przez radykalne 

zmniejszenie dopływu powietrza, w związku z czym występuje niepełne 

spalanie, powstaje tlenek węgla lub CO2. 

Kotły ze spalaniem górnym 



Jeśli powietrza jest zbyt mało, drewno spala się słabo, więc 
tworzy się sadza i niespalone cząsteczki paliwa, które 
pokrywają ściany komory spalania. 

 

 

 



 

https://aivashop.lt/sildymas_ir_vedinimas/sildymo-katilai/kieto-kuro-katilai?page=17 

 

Kocioł ze spalaniem gornym: 
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http://stropuva-veikals.lv/ 

 

 

 

     1 - drewno opałowe; 
 
2 - zasilanie powietrzem; 
 
3 - dystrybutor powietrza; 
 
4 - strefa spalania; 
 
5 - komora pełnego spalania; 
 
6 - komora ogrzewania powietrza; 
 
7 - pobór dymu; 
 
8 - dostawa wody do kotła; 
 
9 - gorąca woda; 
 
10 - automatyczna kontrola trakcji. 
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Kocioł pokazany na rysunku 3 to kocioł okresowego ładowania 
spalania górnej warstwy wykonany na Litwie: 

- paliwo jest ładowane przez luki; 

- powierzchnia ładunku jest zapalana (spalanie i utrzymywane za 
pomocą powietrza przez filtr powietrza); 

- obniżając ładunek, obniża się opierając się o przewód, który 

dostarcza powietrze do strefy spalania. 

- kocioł o małej pojemności może pracować cały dzień. 

 



W kotłach z dolnym spalaniem ma ono miejsce tylko w dolnej części. 
Powietrze pierwotne dostarczane jest w górnej części komory spalania, 
gdzie nie występuje spalanie. 

 

Pojawiają się większe możliwości regulacji – szerszy zakres ilości 
powietrza potrzebnego do spalania. 

 

Jednakże, aby uzyskać lepsze spalanie paliwa, pojemność kotła może 

wynosić 50-60% pojemności nominalnej. 

KOTŁY NA PALIWO STAŁE ZE SPALANIEM 
DOLNYM 



Fig. 4. Solid fuel boiler 
http://www.renovacija.lt/kieto-kuro-katilai/ 

Solid fuel boiler of lower burning 
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Furnace grade of lower burning of solid fuel: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Boiler of lower burning 

https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Sildymo-katilai/Apatinio-degimo-katilas- 

 

 

 

 

1 – place for coil’s emergency cooling; 

2 – ignition valves; 

3 – tailpiece and smoke traction valve; 

4 – combustor bricks; 

5 – secondary vent of air supply; 

6 – segments of cast iron catalysts; 

7 – cleaning cover of soot’s; 

8 – electric heating elements; 

9 – grades; 

10 – ash bin; 

11 – thermo manometers; 

12 – traction regulator. 
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Kocieoł na paliwo stałe ze spalaniem dolnym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taikoreikia.lt/kieto-kuro-sildymo-katilas-vienybe-16 
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Cechy kotłów ze spalaniem dolnym: 

 

Spalanie następuje tylko w dolnej części, a powietrze pierwotne 
jest dostarczane w górnej części komory spalania, gdzie nie 
występuje spalanie. 

 

 



więcej możliwości regulacji mocy - szersze granice zmiany 
ilości powietrza potrzebnej do spalania; 

 
 
 

moc kotłów na paliwo stałe regulowana jest przez zmianę 
wymaganej ilości powietrza do spalania. 
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