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1.WSTĘP
Opracowanie to zawiera kilka wybranych zagadnień dotyczących problematyki spalania
istotnych w praktyce serwisanta lub obsługi kotłowni grzewczych na paliwa gazowe i ciekłe.
Nie wyczerpuje ono również problematyki w zakresie poruszonych zagadnień ze względu na
ograniczoną objętość opracowania.

2.PALIWA

2.1.WARTOŚCI OPAŁOWE NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH
PALIW
2.1.1.Zestawienie porównawcze różnych paliw:

GĘSTOŚĆ BENZYNY D=0,73 [kg/m3]
GĘSTOŚĆ NAFTY D=0,81 [kg/m3]
GĘSTOŚĆ OLEJU OP. D=0,84 [kg/m3]

2.1.2.Zestawienie wartości opałowej różnych gazów:

Nazwa gazu Wartość opalowa [MJ/nm3 ]

Wodór 10,78

Metan 35,89

Tlenek węgla 12,64

Propan 93,11

i-Butan 123,33

n-Butan 123,86

Gaz ziemny (GZ 25-50) 16,0 - 33,0

Gaz płynny 44,80 - 45,64

Gaz miejski (zachodni) 17,59

Gaz ziemny (zachodni) 31,77 - 37,26

Gaz gnilny 22,99

Gaz miejski (krajowy) 15,92 - 17,59

Gaz olejowy 42,0 - 50,3

Gaz generatorowy 5,46 - 15,92

Gaz koksowniczy 16,76 - 18,86

Gaz wielkopiecowy ok. 4,2

Gaz wodny 8,4

W. OPAŁOWA BENZYNA NAFTA OLEJ OP. GAZ GZ50 GAZ GZ41 GAZ GZ30 DREWNO WĘGIEL

kWh/kg lub kWh/m3 12,3 12 11,9 8,6 7,5 5,6 4,1 8,7

MJ/kg lub MJ/m3 44,2 43,2 42,8 31 27 20 14,8 31,4
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2.2.DOLNA I GÓRNA GRANICA WYBUCHOWOŚCI
Specyficzną cechą gazów palnych, oprócz możliwości palenia się mieszaniny gazu z
powietrzem, jest prawdopodobieństwo wybuchu takiej mieszaniny. Dla celów praktycznych,
w wyniku pomiarów, został ustalony zakres procentowy stężeń objętościowych gazu i
powietrza, w którym mieszanina ta jest palna a nadto może wybuchnąć. Granice tego zakresu
określone zostały jako: „Dolna granica wybuchowości - DGW”, „Górna granica
wybuchowości - GGW”. Wyrażone są one stężeniem procentowym objętościowym składnika
palnego w mieszaninie lub w gramach składnika na 1m3 mieszaniny.

Mieszanina wybuchowa to taka mieszanina gazów palnych, par cieczy, pyłów lub włókien z
powietrzem albo innymi utleniaczami, w której jest dostateczna ilość składników palnych
(powyżej dolnej granicy wybuchowości) i która pod wpływem energii cieplnej (np. iskra,
płomień, nagrzana powierzchnia, łuk, itd.) ulega gwałtownemu spaleniu połączonemu ze
wzrostem ciśnienia.

Przyjmuje się, iż mieszanina gazu jest niebezpieczna wybuchowo, gdy stężenie gazu w
powietrzu osiągnie 50 % dolnej granicy wybuchowości (DGW). Wartość stężenia w
wysokości 50 % jest wielkością umowną. W krajach zachodnich wielkość (DGW) oznaczana
jest symbolem LEL (low explosive limit), natomiast (GGW) oznaczana jest symbolem UEL
(upper explosive limit).

Granice wybuchowości wyznaczane są doświadczalnie.

W rozważaniach posługiwać się będziemy stężeniami objętościowymi.
W efekcie, rozpatrując mieszaninę gazu z powietrzem w zakresie wszystkich możliwych
stężeń, otrzymamy trzy zakresy:
„a” - poniżej dolnej granicy wybuchowości
„b” - pomiędzy dolną i górną granicą
wybuchowości
„c” - powyżej górnej granicy wybuchowości.
Powyższe zakresy przedstawiono na rysunku.
Mieszanina „a” - (poniżej Vd(obj.) ) zwana jest
również mieszaniną ubogą. Posiada ona mały udział
gazu a nadmiar tlenu (wyższy od stężenia
stechiometrycznego). Jest ona niepalna a więc nie
wybuchowa. Mieszanina „b” - (Vd(obj.) – Vg(obj.) ) potocznie zwana jest mieszaniną wybuchową
(palną). W zakresie tych stężeń spalanie może występować z różnymi prędkościami, od
spalania do wybuchu. W zakresie stężeń pomiędzy (Vd(obj.) i Vg(obj.) ) znajduje się punkt
stechiometryczny - jest to punkt, w którym stężenia składników mieszaniny palnej
odpowiadają teoretycznemu równaniu procesu całkowitego spalania.
Mieszanina „c”- powyżej Vg(obj.) - jest to mieszanina bogata tzn. jest tu duży udział gazu
natomiast mały udział tlenu (niższy od udziału stechiometrycznego). Paliwo będzie się spalać,
ale nie wybuchnie a nadto mogą powstawać cząstki nie spalone całkowicie (np. tlenek węgla
przy spalaniu metanu).
Granice wybuchowości można znaleźć w szeregu poradników lub specjalistycznych pism.
Podawane są one dla temperatury początkowej 20C i ciśnienia atmosferycznego.
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OLEJOWY NADMUCHOWY PALNIK NC4 H

Rys.: palnik olejowy jednostopniowy Cuenod

A1 Skrzynka sterownicza i bezpieczeństwa
B3 Detektor płomienia
M1 Silnik wentylatora i pompy
T1 Transformator zapłonowy
pL Króciec pomiaru ciśnienia powietrza
Y Podziałka (odczyt Y)
Y1 Elektrozawór
3 Śruba regulacyjna wymiaru Y
5 Śruby mocujace płytę główną palnika
7 Uchwyt do podwieszania płyty
8 Korpus palnika
9 Wtyk 7 biegunowy
102 Pompa olejowa z elektrozaworem
103B Pokrętło regulacyjne klapy powietrza
105 Przewody giętkie
113 Komora powietrzna

GAZOWY NADMUCHOWY PALNIK NC4 GX

Rys.: palnik gazowy jednostopniowy Cuenod

A1 Skrzynka sterownicza
B1 Mostek jonizacyjny
F6 Presostat powietrza
GP Zaślepka do pracy na propanie
M1 Silnik wentylatora
pL Króciec pomiaru ciśnienia powietrza
T1 Transformator zapłonowy
3 Kołnierz podłączeniowy gazu
5 Cztery śruby mocujące płytę palnika
6 Tabliczka znamionowa
7 Układ podwieszania płyty palnika
8 Korpus
9 Wtyczka siedmiobiegunowa palnika
15 Pokrętło regulacji położenia deflektora
103B Pokrętło sterowania klapa p;owietrza
113 Komora powietrzna
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3. SPALANIE PALIW
Spalanie całkowite i zupełne
Pomimo prawie identycznego potocznego znaczenia tych pojęć, w technice spalania mają one
zupełnie inne znaczenie. Zasada procesu spalania polega na utlenianiu palnych elementów
paliwa.

Spalanie całkowite oznacza, iż w spalinach nie ma już składników palnych. W wyniku
spalenia całkowitego otrzymamy więc odpowiednio: dwutlenek węgla (CO

2
) i wodę

(H
2
O).

Natomiast spalanie zupełnie oznaczać będzie, iż wszystkie składniki spalin są utlenione
(spalone) do postaci ostatecznej a niezupełne określa takie spalanie gdy elementy paliwa
nie spaliły się do postaci ostatecznej.

Spalanie zupełne na przykładzie węgla C + O
2
= CO

2
[1]

Spalanie niezupełne 2C + O
2
= 2CO [2]

W praktyce w spalinach występują jednocześnie oba te składniki np.

3C + 2O
2
= 2CO

2
+ CO [3]

Prawidłowym jest spalanie całkowite i zupełne co oznacza, iż wszystkie palne składniki
paliwa uległy spaleniu do postaci ostatecznej i w spalinach nie ma już palnych cząstek.

Przebieg spalania wg zależności [3] nie jest spalaniem zupełnym, gdyż w spalinach występuje
jeszcze palny składnik (CO).

W tabeli powyżej podano przeciętne wartości maksymalnej zawartości dwutlenku węgla dla
typowych paliw.

3.1.Wykres Ostwalda

Pomiędzy składnikami spalin występuje podstawowa zależność:

100][*]
21

79100
[][*

21

100
][*

100

max2

22

max2

 CO
CO

OCO
CO [4]

wielkości wstawiamy w [%]; dla przykładu:

olej opałowy lekki CO2max – 15,31 %, i pomierzyliśmy np. CO2 - 10,5%, CO - 0%

stąd otrzymujemy zawartość procentową tlenu

(100/15,31)*10,5 + 4,76* [O2] + [6,54 - 3,76]*0 = 100

PALIWO CO2max%
WĘGIEL KAMIENNY 18,6-19,2
WĘGIEL BRUNATNY 8,7-19,5

DREWNO 19,5-20,0

MAZUT 15,5
OLEJ LEKKI 15,3-15,4

GAZ ZIEMNY 9,5-12,5
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4,76* [O2] = 100 – 6,54*10,5 stąd dalej [O2] = 6,58 %

Wartość CO2max – określona jest doświadczalne dla przeciętnego składu oleju opałowego
lekkiego . Wartość tę jak i dla innych paliw znaleźć możemy w poradnikach. W tym
opracowaniu wybrane wartości zamieszczono w tabeli na początku tego rozdziału.

Ta zależność słuszna jest zarówno dla paliw gazowych jak i olejów lekkich. Na jej podstawie
możemy sporządzić wykres Ostwalda, wielce przydatny w praktyce inżynierskiej. Oprócz
zasygnalizowanego wykresu Ostwalda funkcjonuje też wykres zwany „Kwadratem Buntego”.
Tutaj omówimy jedynie wykres Oswalda, który zdaniem autora jest prostszy i
praktyczniejszy. Do sporządzenia wykresu należy posłużyć się opisaną wyżej zależnością [4].

Ale konstruowanie samego wykresu można znacznie uprościć. I tak:

W układzie współrzędnych prostokątnych na osi poziomej (x) odłożymy procentową
zawartość tlenu w spalinach. Natomiast na podziałce pionowej oznaczymy procentową
zawartość dwutlenku węgla w spalinach.

Na osi pionowej zaznaczymy teraz punkt odpowiadający maksymalnej zawartości dwutlenku
węgla dla naszego paliwa (15,31 % - olej opałowy). A więc odpowiada on sytuacji, gdy
paliwo spaliło się całkowicie i zupełnie, w spalinach nie ma nadmiaru powietrza. Natomiast
na osi poziomej zaznaczymy maksymalną zawartość procentową tlenu w wolnym
powietrzu.(20,9%=21%). Odpowiada to stanowi, gdy w spalinach nie ma dwutlenku węgla.

Po połączeniu oznaczonych punktów prostą otrzymamy poszukiwany wykres Ostwalda dla
naszego paliwa.

Wykonane czynności odpowiadają wstawianiu do równania [4] odpowiednio [O
2
]=0% a

następnie [CO
2
]=0% przy założeniu spalania zupełnego tj. [CO]=0%.

W oparciu o to równanie możemy nanieść na wykres proste odpowiadające innej zawartości
procentowej [CO]. Będą one równoległe do prostej odpowiadającej [CO]=0%.

Jak widać utworzenie wykresu nie jest zadaniem zbyt skomplikowanym. W technice
palnikowej znaczenie praktyczne ma tylko niewielki zakres z całego zakresu ujętego na
wykresie.

WYKRES OSTWALDA DLA OLEJU OPAŁOWEGO

(CO2max=15.31%)

0,00

15,31

0 21

[C
O

2
]

%

[O2] [%]
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Analogicznie tworzymy wykresy dla innych paliw; wykres dla gazu ziemnego zamieszczamy
poniżej.

Praktyczne wykresy Ostwalda załączono do opracowania na końcu.

Posługiwanie się tymi wykresami pozwala określić jakość spalania a więc jakość
regulacji. Mając tak skonstruowany wykres Ostwalda i jeżeli naniesiemy nań punkt
odpowiadający naszym wynikom otrzymanym z analizatora P(O

2
%, CO

2
%) to po jego

lokalizacji względem prostej możemy określić przebieg (jakość) procesu spalania.

I tak: jeżeli nasz punkt pomiarowy znajdzie się dokładnie na prostej to odpowiada
zawartości tlenku węgla [CO]=0%. Mamy wskazówkę, iż spalanie przebiega jako
całkowite i zupełne a więc prawidłowo. Pozostaje jedynie określić współczynnik nadmiaru
powietrza. I im jest on bliższy jedności tym przebieg spalania jest jakościowo lepszy a
sprawność spalania (a zatem sprawność urządzenia) wyższa.

Jeżeli punkt ten znajdzie się w polu ponad prostą - należy ten pomiar wykluczyć. Jest on
nieprawidłowy, gdyż realnie stan taki nie może wystąpić.

Gdy zaś nasz punkt znajdzie się w polu poniżej prostej, świadczyć to będzie o tym, iż
spalanie jest niezupełne i w spalinach znajduje się oprócz dwutlenku węgla [CO

2
] także

tlenek węgla [CO].

Jeżeli przy konstruowaniu naszego wykresu nanieśliśmy inne proste, odpowiadające
kolejnym wartościom zawartości tlenku węgla, to lokalizacja naszego punktu pozwoli także
na określenie zawartości procentowej (p.p.m.) tlenku węglu. Zwykle analizatory posiadają
sondy tlenku węgla (dokonuje się pomiaru zawartości tlenku węgla) a także wyliczają
współczynnik nadmiaru powietrza [- lambda].

Specjalne suwaki dostarczane przez producentów palników są niedoceniane przez
serwisantów a zwykle posiadają omawiany wykres, ale w formie tabelarycznej (może tylko
mniej precyzyjny). Ale nawet w tej zgrubnej formie zawartej w suwaku, pozwalają one na
ocenę jakości procesu spalania dysponując danymi pomiarowymi. Poniżej zamieszczono
kopię przykładowego suwaka (dwie strony) z zaznaczonymi miejscami, w których możemy
znaleźć dane dotyczące spalania (jak na wykresie Ostwalda).

WYKRES OSTWALDA DLA GAZU GZ50

(CO2max=11,7 %)

0,00
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0 21

[C
O

2
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3.2.Współczynnik nadmiaru powietrza

W celu bezpiecznego spalania, przy wahaniach składu paliwa czy też zmianach wydajności
wentylatora palnika, stosujemy nadmiar powietrza. Określamy go stosunkiem faktycznie
dostarczonej do spalania ilości (objętości) powietrza do ilości powietrza niezbędnego,
wynikającego z reakcji chemicznych.

Mając pomiary zawartości gazów [O2] i [CO] w spalinach możemy wyliczyć współczynnik

[5]
nadmiaru powietrza wg powyższej zależności. Przykład: [O2] = 5% i [CO]=0% stąd =1,31.

 
 

21

21 0 52[ ] . *[ ]O CO

Uwaga !
Prawidłowe zakresy nastaw regulacyjnych kształtują się następująco :

GAZ GZ50 [CO2] od 9,2% do 10,5 optymalnie 9,4 % do 9,6%
OLEJ LEKKI EL [CO2] od 12,3 % do 13,5 % optymalnie 12,5% do 12,8 %

Optymalne  kształtuje się na poziomie 1,16
do 1,30
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Zawory gazowe w kotłach wiszących

Rys. A Rys. B

Rys.A zawór gazowy modulacyjny
z transformatorem zapłonowym
(kocioł wiszący Wolf)

Rys. B zawór gazowy modulacyjny bez
transformatora zapłonowego
(kocioł wiszący Wolf)

Opis rysunków:

1. kontrola ciśnienia wyjściowego
2. odpowietrzenie po stronie wyjścia
3. śruba regulacyjna zerowa do regulacji punktu wyjścia modulacji (nieregulowalana)
4. transformator zapłonowy elektrody zapłonowej
5. ślepy otwór
6. kontrola ciśnienia wejściowego
7. elektromagnetyczny zawór gazowy wstępny (pilot)
8. elektromagnetyczny zawór gazowy główny (główny)

4.ANALIZA SPALIN
Podstawą regulacji procesów spalania jest analiza spalin. Do tego celu służą różnego typu
analizatory. W spalinach znajduje się szereg produktów spalania, których ilość możemy
pomierzyć. Dla nas interesującymi z punktu widzenia celu (uzyskania spalania bezpiecznego i
ekonomicznego z maksymalną sprawnością) są dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, tlen
O2, NOX, oraz sadza. Analiza spalin polega na ustaleniu zawartości wymienionych produktów
spalania w spalinach. Za wyjątkiem sadzy wyniki pomiarów podawane są jako procent
objętościowy danego produktu spalania w spalinach. Np. CO2 – 10 %. Pomiar sadzy
wykonuje się poprzez porównanie próbki z wzorcem zaczernienia (skala 1-10 zwana również
skalą Bacharacha).

1

2

4
7

8
3

5

6
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Przykładowy analizator spalin firmy MRU [26]

Na powyższej ilustracji przedstawiono popularny analizator spalin firmy MRU.
Kwadraciki z symbolami oznaczają odpowiednio:

 Pomiar stężenia tlenu (02)
 Pomiar stężenia tlenku węgla ( CO)
 Pomiar stężenia dwutlenku węgla (CO2)
 Pomiar ciągu kominowego (Kaminzug)
 Pomiar strat i sprawności
 Pomiar współczynnika nadmiaru powietrza (lambda) oznaczany niekiedy ()
 Złącze szeregowe komputerowe (RS 232)
 Podłączenie drukarki (IR)

Najczęściej spotykane zakresy pomiarowe:
tlen 0-21 %, dwutlenek węgla 0-20%, tlenek węgla 0-10 000 ppm, NOX 0-4000ppm.
Aktualne wymogi ochrony środowiska człowieka stwarzają konieczność pomiaru zawartości
tlenków azotu (NOX). Należy podkreślić, iż specjalista regulujący proces spalania w kotle ma
niewielki wpływ na ten ostatni parametr, gdyż zawartość tlenków azotu uzależniona jest w
praktyce od temperatury płomienia w powiązaniu z konstrukcją komory spalania kotła.

4.1.Pomiar sadzy w spalinach

Pomiary sadzy w spalinach wykonujemy znormalizowaną pompką. Przebieg takiego pomiaru
polega na:

 umieszczeniu krążka próbnego w pompce do zaciągania spalin
 włożeniu końcówki (sondy) do przewodu spalinowego w oś

strumienia spalin
 10-cio krotnemu zaciągnięciu spalin pompką
 wyjęciu krążka próbki (bibuła)
 porównaniu zaczernienia krążka próbnego z wzorcem.

Prawidłowym wynikiem jest zaczernienie krążka próbki w stopniu „0”,
co najwyżej „1”.
Przy spalaniu paliw gazowych zwykle sadza nie występuje, jednak w
przypadku szczególnie niedobranych proporcji między paliwem a
powietrzem może wystąpić.



WWW.wolf-polska.pl tel: (22) 516-20-60, fax: (22) 516-20-61 Strona 12

W przypadku paliw ciekłych (jak oleje) występowanie sadzy jest zjawiskiem częstym i
wymaga zwrócenia na to szczególnej uwagi.
Jako zasadę należy przyjąć, iż przed wykonaniem analizy spalin przy pomocy analizatora
należy dokonać pomiaru sadzy. Dopiero po wstępnym uregulowaniu palnika do poziomu
sadzy (0) lub maksymalnie (1) a więc dopuszczalnego można zacząć wykonywać analizę
spalin przy pomocy analizatora. Rozpoczęcie pomiaru analizatorem, gdy w spalinach
występuje sadza, może doprowadzić do zniszczenia urządzenia.

Uwaga
Aby pomiar dał wyniki adekwatne do stanu
rzeczywistego sonda powinna znaleźć się w środku
(oś) przewodu spalinowego. Przed punktem pomiaru
powinien znajdować się prosty odcinek przewodu
długości co najmniej L= 2*d (gdzie d to średnica
przewodu). Np.: gdy przewód ma średnicę d=200 mm,
to prosty odcinek przed punktem pomiaru powinien
wynosić L=2*200 = 400 mm.
Należy także pamiętać o wymianie pakiecików
filtrujących w głowicy pompki.

Lokalizacja otworu pomiarowego
na przykładzie kotła gazowego Wolf [15]

4.2.Pomiary stężenia gazów CO2, O2, NOX w
spalinach

Do analizy spalin służą różnego typu analizatory. Tańsze i prostsze dokonują pomiaru
procentowego stężenia dwutlenku węgla (CO2) i tlenku węgla (CO), natomiast stężenie tlenu
jest wyliczane w oparciu o te pomiary. Równie często analizatory dokonują pomiaru tlenu i
tlenku węgla i wyliczają dwutlenek węgla. Nieco bardziej skomplikowane a zatem droższe
urządzenia dokonują pomiarów wszystkich wymienionych składników spalin oraz dodatkowo
mierzą NOX.
Wyniki pomiarów wyprowadzane są na ekran analizatora a także mogą być drukowane.
Droższe analizatory posiadają port IR (podczerwień) pozwalający na przesłanie danych do
drukarki i uzyskanie wydruku.
Pomiary analizatorem należy wykonywać z zachowaniem poniższych zasad:

 przed dokonaniem pomiaru właściwego należy przepłukać powietrzem i
skalibrować na roboczo pomiar tlenu; dokonuje się tego włączając analizator na
świeżym powietrzu i pozwalając mu co najmniej minutę pracować mierząc tlen;
jeżeli wynik będzie na poziomie 20,9 %, to z dużym prawdopodobieństwem
pomiar będzie prawidłowy. Jeżeli z jakiś przyczyn wynik odbiega od tej wielkości
należy na roboczo skorygować wielkość objętościowego procentu tlenu do
wysokości 20,9 %. Wielkości pozostałych parametrów na świeżym powietrzu
powinny wynosić: CO2 – 0 % oraz CO - 0 ppm.

 pomiar należy wykonywać umieszczając sondę analizatora w osi strumienia
spalin; punkt pomiarowy powinien być zlokalizowany z zachowaniem zasad
opisanych przy pomiarze sadzy (L= 2*d).

 pomiar powinien być wykonywany co najmniej trzykrotnie a wynik ostateczny
powinien być średnią tych trzech pomiarów.
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 po zakończeniu pomiarów należy wyjąć sondę, nie wyłączać analizatora, pozwolić
mu pracować jeszcze ok. minuty, aby schłodzić czujniki i przewody.

 po schłodzeniu należy analizator załączyć ponownie na świeżym powietrzu, aby
wypłukać resztki gazów i zregenerować czujniki tlenu, dwutlenku węgla i tlenków
azotu.

Co najmniej raz w roku lub tak jak to przewiduje instrukcja analizatora należy laboratoryjnie
skalibrować urządzenie. Dotyczy to zarówno wymienionych gazów jak i pomiarów
temperatury i ciągu kominowego (podciśnienia).

5.DYSZE OLEJOWE

Niewielki i niedoceniany element palnika kotła olejowego – dysza - jest tym najważniejszym
elementem decydującym o efektach ekonomicznych całego procesu grzewczego.
Decyduje on bowiem o przebiegu całego procesu spalania.
Głównym zadaniem dyszy jest rozpylenie paliwa w wymaganej ilości właściwej dla mocy
kotła. Celem rozpylenia paliwa jest zoptymalizowanie procesu spalania w czasie i przestrzeni
oraz uzyskanie spalania całkowitego i zupełnego.(Patrz poprzednie rozdziały o spalaniu)
Poprzez rozpylenie uzyskujemy:
1.zamianę częściową paliwa w parę
2.zwiększenie całkowitej powierzchni cieczy (suma powierzchni wszystkich kropelek) a

Często w trakcie regulowania palnika dochodzi do przekroczenia
zakresu pomiarowego tlenku węgla (potocznie „strucia” sondy tlenku
węgla). Objawia się to gwałtownym wzrostem wysokości tlenku węgla
pokazywanej na wyświetlaczu, przekraczającej dopuszczalny zakres. W
takim przypadku należy bezzwłocznie wynieść analizator na świeże
powietrze i nastawiając na pomiar tlenku węgla pozwolić mu pracować
do czasu aż wyświetlana wielkość CO powróci do 0 ppm. Niekiedy może
to potrwać godzinę a nawet dłużej. Jeżeli ta operacja nie przyniesie
rezultatów pozostaje wymienić czujnik tlenku węgla. Po zakończeniu
pomiarów należy wylać skropliny ze zbiorniczka filtra analizatora.
Ważnym jest, aby analizator zasilany był z dobrej i nie rozładowanej
baterii (w przypadku zasilania elektrycznego z baterii).
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więc zwiększenie powierzchni reakcji
3.odpowiednie zmieszanie paliwa z powietrzem biorącym udział w spalaniu
4.odpowiedni kształt strumienia paliwa i rozkład kropelek w przestrzeni komory
spalania
5.skierowanie strumienia paliwa w obszar cyrkulacji spalin, co podtrzymuje proces
spalania a w niektórych typach palników, przy nieco zmienionej konstrukcji, służy do
obniżenia wartości emisji tlenków azotu (NO

x
).

Nie trzeba nikogo przekonywać, iż tylko spalanie zupełne i całkowite pozwala uzyskać
maksymalną sprawność palnika a także obniżyć emisję szkodliwych składników w spalinach.

W zależności od konstrukcji dyszy uzyskiwany jest inny kąt rozpylenia strumienia paliwa jak
również inny jego kształt. Produkowane aktualnie dysze mają kąty rozpylenia: 30, 45, 60,
70, 80 , 90 i 100 stopni. Kąt ten ma istotny związek z budową i wielkością komory spalania a
zatem powiązany jest z kotłem. Producent kotła określa zatem kąt rozpylenia dyszy.
Na fot. przedstawiono konstrukcję dyszy, dla celów poznawczych rozłożoną na elementy.

Składa się ona z:
1.korpusu dyszy (główki)
2.kryza z kalibrowanym otworem i wybraniem stożkowym,
którego zadaniem jest stworzenie przestrzeni zawirowywania
3.elementu walcowego z zakończeniem w formie zbliżonej
do stożka ściętego, z wyciętymi (3-4) rowkami paliwowymi;
rowki te frezowane są skośnie do hipotetycznej tworzącej
stożka
4.wkrętki (tulejki) blokującej z otworami paliwowymi
5.filtra

Zasada działania dyszy

Ciśnienie będące podstawą przepływu przez dyszę wytwarzane jest przez pompę paliwa.
Po przefiltrowaniu paliwo płynie przez element nr 4 i wypływa poprzez otwory do komory
paliwowej, gdzie przepływając wokół elementu nr 3 znacznie zwiększa prędkość. Następnie,
poprzez rowki, dostaje się do komory zawirowania. Skośnie ustawione rowki nadają
drobinkom paliwa ruch wirowy. W tej przestrzeni prędkość cząsteczek jeszcze się powiększa
i ujednolica. Kolejnym etapem podróży paliwa jest otwór kryzy, po opuszczeniu którego, w
postaci mikroeksplozji, rozpada się ono na cząstki wielkości 5 mikrometrów. Dalej pozostaje
już tylko spalanie. Głównymi produktami spalania są CO

2
(dwutlenek węgla), CO (tlenek

węgla), SO
2

(dwutlenek siarki) oraz tlenki azotu określone zbiorczo NO
x
.

5.1.Zużycie dyszy

W wyniku długotrwałego przepływu oleju opałowego przez otworek dyszy ulega on
powolnemu rozkalibrowaniu. Rozkalibrowanie powoduje zwiększenie zużycia oleju. Jest to
również niezwykle ważna przyczyna, dla której dysza powinna być bezwzględnie
wymieniona po sezonie pracy. Mały problemem jest, gdy zmiana wymiarów tego otworka
nastąpi symetrycznie po całym obwodzie. Najczęściej jednak ubytki materiału są
niesymetryczne, żagiew płomienia ulega deformacji i zmienia zarówno kształt jak i kierunek.
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Dla przypomnienia: otworki dyszy są rzędu dziesiątych części milimetra np.0,35 - 0,6 mm dla
dyszy od 0,5 do 3,0 GPH. Prędkość przepływu oleju prze taki otworek kształtuje się na
poziomie kilkudziesięciu m/s.
Przyczyną skrzywienia płomienia mogą być również nieprawidłowo wykonywane prace
konserwacyjne np. wymiana dyszy, w wyniku której skrzywienia ulegnie przewód
doprowadzający olej do dyszy przez co dysza nie znajduje się w osi tarczy spiętrzającej.

Najczęściej dochodzi do tego przy wymianie dyszy za
pomocą dwóch kluczy (nr 16 i 19) trzymanych w obu
rękach. Prawidłowo przeprowadzona wymiana dyszy -
zarówno odkręcanie jak i wkręcanie należy wykonywać
dwoma kluczami, lecz przy pomocy jednej ręki a ściślej
dłoni.
Osadzanie się zanieczyszczeń na główce dyszy lub na
tarczy spiętrzającej może być również przyczyną zmiany
kształtu i kierunku żagwi. Od wielkości dyszy, jej

prawidłowego działania, ciśnienia oleju, kąta rozpylenia paliwa a także ciśnienia w komorze
spalania kotła zależy wielkość żagwi płomienia.

5.2.Zabrudzenie dyszy

Oprócz rozkalibrowania otworka kryzy dyszy najczęstszą przyczyną jej nieprawidłowej pracy
jest prozaiczne zabrudzenie. Oprócz filtra dyszy czy też główki osady mogą znajdować się na
elementach wewnętrznych dyszy, co będzie przyczyną nieprawidłowego podawania i
rozpylania oleju. Może to doprowadzić do wycieku oleju opałowego z dyszy zarówno po
zatrzymaniu jak i przy rozruchu palnika.
Strata ciśnienia wynikła z zabrudzenia dróg wewnętrznych dyszy może być przyczyną
spalania dużych kropli oleju (zbyt mały stopień rozpylenia) objawiającego się powstawaniem
gwiazdek w płomieniu. Identyczny efekt powstanie w przypadku silnego zabrudzenia filtra
pompy paliwowej lub spadku ciśnienia w wyniku jej uszkodzenia.
Takimi przyczynami spadku ciśnienia oleju podawanego przez pompę olejową mogą
być:

- uszkodzone zawory regulacyjne ciśnienia
- prozaiczne zużycie elementów pompy
- uszkodzenie zaworu zwrotnego
- zmiany prędkości obrotowej pompy
- uszkodzenia zaworów elektromagnetycznych.

Również zwiększona gęstość oleju opałowego (inny olej lub jego niska temperatura)
mogą powodować podobne zjawiska.

5.3.Dobór dyszy

Oszczędności paliwa tak istotne dla użytkownika zaczynają się od prawidłowego doboru
dyszy odpowiedniej do wymogów kotła.
Dobór dyszy wymaga uwzględnienia wielu aspektów takich jak:

- wydatek dyszy (wynika z mocy kotła)
- kąt rozpylenia i związane z tym średnica i zasięg żagwi (wynika z konstrukcji

komory spalania)
- przekrój strumienia rozpylanego paliwa
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- gęstość i lepkość paliwa
- ciśnienie przed dyszą.

Ograniczymy się tutaj do prawidłowego określenia wydatku dyszy.
Podkreślić należy, że do doboru dyszy należy brać moc kotła a nie jego obciążenie
cieplne. Wzięcie do obliczeń tej drugiej wielkości i dobranie dla niej wydajności dyszy
powoduje dobranie zbyt dużej dyszy i w efekcie przegrzanie kotła, do jego uszkodzenia
włącznie.
W praktyce posługujemy się dalej wydajnością określoną w GPH (Usgph).
Rozszyfrowując - jest to wydajność, amerykański galon na godzinę, co odpowiada 3,785

dm
3
/h. Standardowe warunki katalogowe określające wydajność dyszy odnoszą się do

ciśnienia 100 p.s.i. =7,03 bara, lepkości 4,4 cST oraz gęstości wynoszącej 0,83 kg/dcm
3.
.

Niektóre źródła podają nieco inne parametry zaokrąglając ciśnienie do 7 bar oraz określając

gęstość wzorcowego oleju na 0,82 kg/dm
3

i lepkość na 3,4 cSt.. Nowe warunki wzorcowe,
przy których określone są wydajności dysz wg CEN i norma EN zostały ustalone następująco:

Lepkość - 3,4 cST (mm
2
/s)

Gęstość - 0.84 kg/dm
3

Ciśnienie rozpylania - 1000 kPa (10 bar).
Zgodnie z przywołanymi przepisami dysze posiadają podwójne oznaczenie - wg starych
standardów jak i wg EN. Pełne oznaczenie dyszy zawierać więc będzie przykładowo:
nazwę producenta - wydajność np. 4,24 kg/h (przy =10 bar) - wydajność wg starych
oznaczeń, odpowiednio 0,96 GPH (przy p= 7,0 bar) oraz kąt rozpylania i typ strumienia np.
60 H.
Dla celów przeliczeń przydatne jest kilka zależności :

Q
2
=Q

1
* (P

2
/P

1
) [6]

P
2
=P

1
*(Q

2
/Q

1
) [7]

Gdzie P
1
- ciśnienie odniesienia wynoszące 7,03 bar

P
2

- ciśnienie rozpylania w bar

Q
1
- wydajność dyszy przy ciśnieniu P

1

Q
2
- wydajność dyszy przy ciśnieniu P

2

Przeliczenia wg przytoczonych zależności pozwalają określić wydajność dyszy dla
dowolnych warunków. Możliwe jest więc uzyskiwanie różnej wydajności przy niezmienionej
dyszy. To stwierdzenie tylko częściowo jest słuszne. Rachunkowo, i owszem, wszystko
będzie się zgadzać, natomiast w rzeczywistości sprawa wygląda nieco inaczej. Zmiana
ciśnienia spowoduje oczywiście zmianę wydajności, ale także zmianę kąta rozpylenia.
Wobec powyższego korekta wydajności dyszy poprzez zmianę ciśnienia jest praktycznie
możliwa tylko w bardzo niewielkim zakresie i może być stosowana wyjątkowo.
Szereg wydajności dysz pozwala dobierać dysze dosyć precyzyjnie do wymagań urządzeń.

5.4. Dobór dyszy z katalogu
Typowe wydajności dysz [gph]:

0.4 - 0,5 - 0,6 - 0,65 - 0,75 – 1 - 1,1 - 1,25 - 1,35 - 1,5 - 1,65 - 1,75
a następnie:
od 1,75 do 3,5 [gph] co 0,25 [gph]
od 3,5 do 12 [gph] co 0,5 [gph], itd.
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Wielkość dyszy dobieramy zgodnie z przytoczonymi wyliczeniami. Jednak, jak to zwykle
bywa, trafiamy z zapotrzebowaniem pomiędzy dwiema wielkościami. Dlatego też wydajność
rzeczywistej dyszy należy skorygować poprzez zmianę ciśnienia. Należy dążyć do tego, aby
wymagana korekta tego ciśnienia była jak najmniejsza.

Dla przykładu:
Moc kotła N

k
=100 kW n

k
=90% H

u
=11.86 kWh/kg p

2
=14 bar

po wykonaniu obliczeń otrzymaliśmy: m
d
=2,078 [gph] - patrz algorytm

dobieramy dyszę 2,25 [gph] a wiec różnica wielkości wynosi 2,078- 2,25= 0,172 [gph]
wobec tego korygujemy ciśnienie aby osiągnąć potrzebną wydajność:

p
x
=p

2
*(m

d
/m

d
’)

2
=(2.078/2,25)

2
*14=11,94 bar

porównując teraz stosunek ciśnień
(p

2
/p

x
)=1,173 a więc 17,3 % co jest stosunkowo dużą różnicą i może wpływać na

prawidłowość rozpylenia.
Spróbujmy więc dobrać dyszę mniejszą np. 2,0 [gph]:
po wykonaniu obliczeń otrzymamy skorygowane ciśnienie p

x
=15,11 bar

(p
x
/p

2
)= 1,079 a więc 7,9% - ten dobór jest korzystniejszy bowiem jest znacznie mniejsza

różnica wartości .
W tym drugim wypadku zamieniliśmy licznik z mianownikiem ze względu, iż ciśnienie px

jest większe więc aby otrzymać porównywalny wynik należało zamienić miejscami
wielkości.
Należy dodać, iż wszelkie korekty ciśnienia dyszy powinny być równoległe do kontroli
parametrów CO

2
, O

2
, CO.

Jeżeli palnik ma urządzenia do wstępnego podgrzewu oleju, to dodatkowa strata
przepływu powoduje, iż wydajność dyszy zmniejszy się o ok 10%.
Faktyczną wydajność dyszy możemy ustalić poprzez pomiar jej wydajności tzw.
litrażowanie.

5.5.Obliczeniowy dobór dyszy

5.5.1.Zapotrzebowanie oleju opałowego lekkiego dla kotła

m
N

Hu n
kg s kg hk

*
[ / ] lub[ / ]

[8]

gdzie m -zapotrzebowanie oleju opałowego [kg/s, lub [kg/h]

N
k
- moc kotła [kW], H

u
- wartość opałowa paliwa H

u
=11.86 kWh/kg lub H

u
=42 800 kJ/kg,

n - sprawność kotła.

5.5.2 Wydatek dyszy

m
d
=m /(f

1
*f

2
) [gph] (galon amerykański na godzinę) [9]

gdzie:

m
d

- wydatek dyszy w galonach na godzinę

f
1

- współczynnik przeliczeniowy dla (nad)ciśnienia rzeczywistego roboczego
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f
2

- współczynnik przeliczeniowy jednostek (kg/h-gph)

f
1
 (p

2
/p

1
)=0,378 * (p

2
) [10]

p
1
- ciśnienie odniesienia (wzorcowe) [bar], p

2
- ciśnienie rzeczywiste-robocze [bar]

p
1
=7.03 bar (100psi) [11]

stąd (p
1
)=0,37796=0,378

f
2
=*3,785=0,84*3,785=3,18 kg/h stad f

2
=3,18 kg/h [12]

gdzie =0,84kg/dm
3

- gęstość oleju opałowego wzorcowego.

Po wstawieniu do zależności [9] otrzymujemy:

m
d
=0,83*m/ (p

2
) [gph] [13] m[kg/h] i p[bar].

Wielkość wydatku obliczona z tej zależności jest podstawą doboru odpowiedniej dyszy z
katalogu producenta.

W świetle nowych norm europejskich (EN) ciśnieniem wzorcowym jest aktualnie p
1
=10 bar,

wydatek dyszy podawany jest w [kg/h] i wówczas współczynnik f
2
=1 a współczynnik

f
1
=0,316* (p

2
) bowiem p

1
=10 bar i zależność nr [4] upraszcza się:

m
d
’=3,16*m / (p

2
) [kg/h] [9’]

gdzie m i p
2

jak wyżej.

Mimo nowych norm i ustaleń komitetu CEN, stale funkcjonuje oznaczenie wydatku
dyszy w gph lub obydwa oznaczenia jednocześnie.

6.UWAGI PRAKTYCZNE
6.1.Bezpieczeństwo
Tlenek węgla, niezależnie od tego że jest palny i w odpowiednich stężeniach wybuchowy,
to jest zabójczy dla człowieka. Przyjmuje się normę 60 ppm w spalinach jako najwyższe
dopuszczalne stężenie tlenku węgla w spalinach. W zamkniętych układach spalania
(palniki wentylatorowe) praktycznie niewielka jest możliwość wydostania się tego gazu z
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układu spalinowego (ale jednak jest). Może to nastąpić np. poprzez nieszczelności
czopucha.
W układach z palnikami atmosferycznymi możliwość wydostania się tlenku węgla do
pomieszczenia jest duża. Może to nastąpić z wielu przyczyn a możliwość tę zwiększa
zabrudzenie kotła powodujące wzrost stężenia tlenku węgla w spalinach.
Aby uzmysłowić sobie rozmiar niebezpieczeństwa zamieszczono tabelę określającą czas
życia w minutach w zależności od stężenia tlenku węgla w powietrzu.

Przykład: Przy stężeniu 0,1% czas życia nie przekracza 100 minut - może
warto się zastanowić !

Inne: Propan zawarty w gazie płynnym, oprócz wybuchowości, ma własności
narkotyczne i również może szkodliwie oddziaływać na organizm ludzki.

7.KONDENSACJA

W technice kotłowej w ostatnich latach znalazła zastosowanie technika kondensacyjna.
Polega ona na wykorzystaniu ciepła zawartego w gazach znajdujących się w spalinach.
A ściślej w parze zawartej w spalinach. Para ta pochodzi z dwóch źródeł:

 wilgoci zawartej w powietrzu pobranym do spalania
 wody, która powstała w wyniku reakcji chemicznych spalania.

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.
Wykorzystanie ciepła w spalinach polega na schłodzeniu spalin z jednoczesnym skropleniem
pary wodnej w nich zawartej. Skraplając parę wodną odbieramy jednocześnie ciepło
skraplania równe liczbowo ciepłu parowania. Aby to zjawisko mogło nastąpić para wodna
powinna być skroplona do temperatury skraplania zwanej temperaturą rosy.

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.
Temperatura ta jest różna dla różnych paliw i zależna od składu chemicznego paliwa (w tym
od zawartości dwutlenku węgla). Wynosi ona dla gazu GZ-50 - 53C, a dla oleju EL - 47C.
W zależności od składu chemicznego wartości te mogą się nieco różnic od podanych.
Obniżając temperaturę spalin poniżej temperatury rosy i dochładzając jeszcze spaliny
uzyskujemy znaczną ilość ciepła. Teoretycznie może to być aż 11% więcej ale
praktycznie wielkość ta kształtuje się na poziomie 4 – 9 %. Wobec tego uzyskujemy
dodatkową ilość ciepła ponad 100 %. Paradoks polega głównie na tym, iż pierwotnie przyjęto
za 100% ilość ciepła bez uwzględniania ciepła kondensacji a teraz poprzedniej definicji nikt
nie zmienił.
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Gasbrennwerttherme CGB 5
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Gasbrennwerttherme CGB 7
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Gasbrennwerttherme CGB 9

GZ 41,5

GZ 50

Propan

Butan

Olej opałowy1)

Ciepło
spalania
Hs

kWh/m³

Wartość
opałowa
Hi

kWh/m³

Hs/Hi Hs-Hi

kWh/m³

Ilość
kondesatu
kg/m³ 2)

9,78 8,83 1,11 0,95 1,53

11,46 10,35 1,11 1,11 1,63

28,02 25,80 1,09 2,22 3,37

37,19 34,35 1,08 2,84 4,29

10,68 10,08 1,06 0,60 0,88

1) Dla oleju opałowego lekkiego energia uzyskana z jednego litra oleju

2) Wartość teoretyczna

Energia zawarta w spalinach

Analiza oparta na wykresie Oswalda, z dodatkowym naniesieniem zależności punktu rosy
paliw, prowadzi do następujących wniosków praktycznych.
Prawidłowe są nastawy zapewniające w spalinach wielkości dwutlenku węgla podane
uprzednio tj.:

GAZ GZ50 TR=53C [CO2] od 9,2% do 10,5% optymalnie 9,4% do 9,6%
OLEJ LEKKI EL TR=47C [CO2] od 12,3% do 13,5% optymalnie 12,5% do 12,8%.
Zapewniają one przebieg spalania bez kondensacji pary wodnej w spalinach - ważne dla
kotłów standardowych, tzw. niskotemperaturowych.
Obniżenie zawartości dwutlenku węgla poniżej podanych tj. 9,2% dla gazu i 12,3% dla
oleju lekkiego będzie powodowało kondensację - niekorzystną dla kotłów
standardowych a oczekiwaną dla kotłów kondensacyjnych.

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

8.TABELE POMOCNICZE

8.1.Tabela pomocnicza do przeliczeń stężeń

1ppm = 1,08 mg/kWh

CO 1mg/m3 = 0,86mg/kWh

1mg/kWh= 0,93 ppm

1mg/kWh= 1,16 mg/m3

1ppm = 1,76 mg/kWh

NOx 1mg/m3 = 0,86mg/kWh

1mg/kWh= 0,57 ppm

1mg/kWh= 1,16 mg/m3
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8.2.Tabela temperatur zapłonu wybranych paliw ciekłych

8.3.Dopuszczalne wielkości stężeń gazów w spalinach wg różnych normatywów

Wartości zawarte w nawiasach (0% O2) i (3% O2) oznaczają poziom odniesienia. Przyjmuje
się odpowiednie poziomy odniesienia w celu umożliwienia porównania wyników.

a.Przeliczenie zawartości NO
x

[ppm] i CO [ppm] na wartości względem innego poziomu

odniesienia - inny poziom zawartości tlenu ( np. 0 % lub 3%, itd.)

][21

][21
*

.

2

zm

przel

zmx
O

O
AA






Ax - wielkość emisji (zawartość NO lub CO) po przeliczeniu na określony poziom
odniesienia tlenu [ppm]

A
zm

- pomierzona w spalinach zawartość danego związku [NO, CO] [ppm]

O
2przel

- poziom odniesienia tlenu - zawartość tlenu [%]

O
zm

- pomierzona w spalinach zawartość tlenu [%]

b.Przeliczenie NO
x

[ppm] na NO
x

[mg/m
3
] przy 3% O

2
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Właściwości Oleje uniwersalne mineralne Smoły

oleju b.lekkie lekkie średnie ciężkie

Gęstość [kg/dm3] 0,86-0,89 0,87-0.89 0,90-0,94 0,95-0,97 1,0-1,1

Temp.zapłonu [C] >55 >65 >80 65-240 65-110

Wartość opałowa {MJ/kg] 43,3 42,8 41,5 48 38,5

NOx CO

NORMATYW mg/kWh ppm(0%O2)mg/m3(3%O2) mg/kWh ppm(0%O2) mg/m3(3%O2)

RAL UZ 46 Palniki Unit do 120kW-olej 110 63 110 60 56 60

RAL UZ9 Olejowe rozp. 120 kW (10kg/h) 120 69 120 60 56 60

RAL UZ40 kotły 1i 2 funkc. gazowe 60 34 60 60 56 60
RAL UZ 39 kotły gazowe atmosf. do 120kW 80 46 80 60 56 60

RAL UZ 41 Kotły gaz.wentyl. dla zest. do 120kW 70 40 70 60 56 60

RAL UZ 61 Kotły gaz.kondensacyjne. do 120kW 65 37 65 60 47 60

RAL UZ 80 Palniki gazowe z wentylatorem do 120kW 70 40 70 60 56 60
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gdzie:

NO
zm

- pomierzona w spalinach zawartość NO
x
[ppm]

NO
x

- przeliczona zawartość w spalinach NO
x
[mg/m

3
przy 3% O

2
]

CO
zm

- pomierzona w spalinach zawartość CO [ppm]

CO - przeliczona zawartość w spalinach CO [mg/m
3

przy 3% O
2
]

O
zm

- pomierzona w spalinach zawartość tlenu [%].

8.4.Tabela zamienności dysz różnych producentów

8.5.Granice wybuchowości poszczególnych gazów

Nazwa gazu DGW [%] GGW [%]

Wodór 4,0 75,0

Metan 4,9 15,4

Tlenek węgla 12,5 75,0

Propan 2,1 9,5

Acetylen 2,3 82,0

i-Butan 1,8 8,44

n-Butan 1,5 8,5

Gaz ziemny 5,0 15,0

Gaz miejski 12,0 36,0

Etylowy alkohol 3,1 20,0

DGW - dolna granica
wybuchowości [%]

GGW - górna granica
wybuchowości [%]

KSZTAŁT PRZEKROJU PRODUCENT DYSZY

STRUMIENIA DELAVAN MONARCH DANFOSS STEINEN HAGO

OLEJU

Rurowy(Pusty) A Pl H H i PH H i SS

Pełny zwykły B AR S Q ES

Cz.wydrążony W NS i PLP B SS P

Pełny specjalny E R S
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8.6.Temperatury punktu rosy
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