kotly_paliwo_sta‡e.qxd

05-07-09

10:42

Kotły na paliwo stałe

K O T ŁY C . O . I P O D G R Z E W A C Z E

RAPORT

Page 96

W domach jednorodzinnych
czêsto siê stosuje kot³y
opalane wêglem.
W powszechnej opinii ciesz¹
siê z³¹ s³aw¹  maj¹ nisk¹
wydajnoæ, trzeba czêsto
dok³adaæ paliwo i nie s¹
w ogóle sterowalne.
Takie kot³y to ju¿ przesz³oæ.
Obecnie na rynku jest du¿y
wybór zautomatyzowanych
kot³ów o wysokiej sprawnoci, z podajnikami paliwa,
dostosowanych tak¿e do
spalania drewna i biomasy,
nie tylko wêgla.
fot. Intermet

Iwona Ma³kowska

NOWOCZESNY,
CHOĆ TRADYCYJNY
Krok I
 wybieramy paliwo

Zanim zaczniemy wybieraæ kocio³,
zastanówmy siê, z jakiego paliwa chcemy
korzystaæ. Oprócz zwyk³ego wêgla mo¿emy kupiæ mia³ i groszek wêglowy ró¿nej,
cile okrelonej granulacji oraz paliwa
ekologiczne, jak drewno opa³owe i jego
odpady w postaci naturalnej: zrêbki, korê, wióry, trociny, a tak¿e w postaci przetworzonej, czyli brykiety lub pelety. S¹
równie¿ kot³y przeznaczone do opalania
wiklin¹, otrzymywan¹ z upraw wierzby
krzewiastej, lub balotami ze s³omy.
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Warto siê dowiedzieæ, czy w okolicy,
w której mieszkamy, nie ma np. uprawy
wierzby, tartaku, w którym moglibymy
siê zaopatrywaæ w odpady drzewne itd.
W ró¿nych rejonach Polski konkretny
gatunek paliwa mo¿e byæ ³atwiej dostêpny lub tañszy ni¿ gdzie indziej.
Dlaczego wybór paliwa jest tak wa¿ny?
Wielu producentów nowoczesnych
kot³ów dostosowuje je do jednego, konkretnego rodzaju paliwa. Zazwyczaj mo¿na tak¿e u¿ywaæ paliwo zastêpcze, ale stosowanie innego ni¿ to, dla którego zosta³a

zaprojektowana komora spalania, powoduje zmniejszenie sprawnoci kot³a.
Drugim istotnym powodem jest to, ¿e
nie wszystkie paliwa mo¿na spalaæ w kot³ach z automatycznym podajnikiem.
A jest to urz¹dzenie niezast¹pione w nowoczesnej kot³owni na paliwo sta³e. Dziêki niemu o wiele rzadziej ni¿ kiedy musimy dok³adaæ paliwa do kot³a.
Wa¿ne jest te¿, jak d³ugo i gdzie nale¿y
magazynowaæ dany rodzaj paliwa, czy trzeba je dodatkowo dosuszaæ. A tak¿e, ile popio³u powstaje podczas palenia i czy jestemy w stanie go zagospodarowaæ.
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Kilka s³ów o biomasie

Sprawnoæ kot³a na biomasê zale¿y od wilgotnoci paliwa. Paliwo wilgotne ma mniejsz¹
wartoæ opa³ow¹, sprawnoæ kot³a zatem mo¿e
spaæ z 90 do 40%. Dlatego wa¿ne jest odpowiednie sk³adowanie go. Pelety i brykiety maj¹
zagwarantowan¹ przez producentów wilgotnoæ
oko³o 10%.
Drewno opa³owe. Wilgotnoæ 1560%, zale¿nie od rodzaju drewna i czasu przechowywania.
Zawartoæ popio³u nie przekracza 2%.
Trociny. Powstaj¹ jako produkt uboczny
podczas ciêcia drewna w tartakach i stolarniach.
Wilgotnoæ wynosi od 15 do 60%, a zawartoæ
popio³u do 3%.
Zrêbki. S¹ to cinki drzewne o nieregularnych kszta³tach, d³ugoci 550 mm. Wilgotnoæ
waha siê w granicach 3055%. Zawartoæ popio³ów wynosi od 0,6% do 5%.
Kora. Wilgotnoæ wynosi 5060%. Kora wykorzystywana jest jako paliwo lub jako surowiec
do produkcji brykietów w mieszance z innymi rodzajami odpadów.
Wióry. Wilgotnoæ wynosi 520%, a zawartoæ popio³u poni¿ej 1%.
Drewno wiklinowe (a) Uprawniane jest na
plantacjach energetycznych. W ci¹gu roku z jednego hektara uprawy otrzymujemy 1215 ton
suchego drewna. Poniewa¿ ma ono wartoæ
opa³ow¹ o po³owê mniejsz¹ ni¿ wêgiel, uzyskanie tej iloci paliwa wiklinowego oznacza zaosz-

Krok II
 czas na kocio³

Wybór paliwa przes¹dza o rodzaju kot³a, który powinnimy zastosowaæ w domu. Ale nie do koñca. Zazwyczaj mo¿emy
wybraæ zarówno urz¹dzenie tanie i o niskiej sprawnoci, jak i w pe³ni zautomatyzowane, i z elektroniczn¹ regulacj¹ wydajnoci.
Kot³y starszej generacji s¹ przeznaczone do instalacji wysokotemperaturowych, czyli takich, w których parametry
wody grzewczej wynosz¹ 90/70°C. Ich
podstawow¹ zalet¹ jest niska cena. Nowoczesne kot³y mog¹ wspó³pracowaæ tak¿e
z instalacjami niskotemperaturowymi, takimi jak system ogrzewania pod³ogowego
o parametrach 40/30°C, ale jest to ju¿ inwestycja du¿o dro¿sza.
Kot³y na paliwo sta³e musz¹ wspó³pracowaæ z instalacjami typu otwartego,
czyli zabezpieczonymi otwartym naczyniem wzbiorczym. Instalacja taka mo¿e
byæ grawitacyjna lub pompowa.

a  Drewno wiklinowe (fot. Eko-Kom)

czêdzenie na zakupie 67,5 tony wêgla kamiennego.
Brykiety. Powstaj¹ g³ównie z trocin tartacznych, chocia¿ jako surowca u¿ywa siê równie¿
kory, wiórów i rozdrobnionych odpadów suchego drewna. W procesie brykietowania nastêpuje zagêszczenie i zmniejszenie objêtoci, co powoduje spowolnienie procesu spalania. Zawartoæ wilgoci wynosi 610%.
Pelety (b) Otrzymuje siê je przez sprasowanie trocin pod wysokim cinieniem. Paliwo to odznacza siê bardzo nisk¹ zawartoci¹ popio³u (poni¿ej 1%) i nisk¹ zawartoci¹ wilgoci  rzêdu 8%.
Do jego zalet nale¿¹ ³atwoæ magazynowania
(pelety s¹ drobne; sk³aduj¹c je, mo¿na maksymalnie wykorzystaæ przestrzeñ, jak¹ dysponujemy) oraz brak zanieczyszczenia piaskiem. B³ysz-
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b  Pelety (fot. Bio-Pelet Polskie Paliwa Bio-Energetyczne)

cz¹ce cianki zewnêtrzne s¹ bardziej odporne na
dzia³anie wilgoci.
S³oma. Wilgotnoæ s³omy wykorzystywanej
do spalania nie powinna przekraczaæ 20%. S³oma
do palenia w kot³ach jest dostarczana w postaci
23-kilogramowych balotów (balot jest to s³oma
zwiniêta w walec). Ze spalenia 1,7 tony s³omy
uzyskuje siê tyle samo energii co ze spalenia
1 tony wêgla. redni zbiór s³omy z hektara wynosi oko³o 5 ton. S³oma zawiera niewiele popio³ów.
Torf. Zawartoæ popio³u wynosi 515%.
Dla porównania: w wêglu kamiennym zawartoæ popio³u wynosi 530%, w wêglu brunatnym  1020%.

Nie zmieniaj paliwa!

Kszta³t komory spalania jest dostosowany do rodzaju paliwa. Im wiêcej zawiera ono frakcji lotnych
(czyli im wiêcej gazu siê z niego ulatnia w czasie spalania), tym ta komora musi byæ wy¿sza. Ka¿de paliwo ma okrelon¹ zawartoæ frakcji lotnych. Np. koks to odgazowany wêgiel, wobec czego komora spalania jest niska. Je¿eli bêdzie zbyt wysoka, sprawnoæ kot³a siê obni¿y. Dodatkowo zwiêkszyæ siê mo¿e
iloæ szkodliwych produktów spalania wydzielanych do atmosfery!
Dlatego wa¿ne jest dobieranie kot³a do rodzaju paliwa, jakim zamierzamy ogrzewaæ dom, i konsekwentne go stosowanie (a).

a  Od rodzaju paliwa zale¿y budowa kot³a. Ka¿dy z kot³ów pokazanych na zdjêciu przeznaczony jest do innego rodzaju opa³u: kocio³ z lewej strony jest kot³em ze spalaniem górnym i opalany jest mia³em wêglowym, w rodku jest
kocio³ retortowy do spalania peletów i wêgla typu groszek, po prawej  kocioo³ do spalania drewna lub wêgla kamiennego; obok znajduje siê zasobnik na opa³ (fot. Zak³ady Górnicczo-Metalowe Zêbiec)
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Wartoæ opa³owa niektórych paliw sta³ych
Rodzaj paliwa

rednia wartoæ opa³owa [MJ/kg]

Paliwa tradycyjne

wêgiel kamienny
wêgiel brunatny
koks
Paliwa ekologiczne drewno opa³owe suche
brykiety
pelety
torf
s³oma zbo¿owa sucha

Jednak instalacja typu otwartego ma
wiele wad, wród których najwa¿niejsz¹
jest sta³y kontakt wody z powietrzem, co
powoduje przyspieszon¹ korozjê grzejników. Mo¿na zmieniæ uk³ad z otwartego na
zamkniêty, stosuj¹c dodatkowo zbiornik
buforowy lub wymiennik p³ytowy, który
tworzy dwa obiegi wodne: otwarty obieg
kot³owy i zamkniêty  grzejnikowy ".
Chc¹c wyd³u¿yæ pracê kot³a miêdzy
zasypami, mo¿na przy nim zamontowaæ
automatyczny podajnik. S¹ ró¿ne ich rodzaje. Mo¿e to byæ zbiornik w kszta³cie
leja, montowany bezporednio przy
kotle #, albo oddzielne urz¹dzenie montowane obok kot³a $ lub nawet w s¹siednim pomieszczeniu %. Od pojemnoci takiego zasobnika zale¿y czas pracy miêdzy
uzupe³nianiem opa³u.
Do budowy kot³ów u¿ywa siê ¿eliwa,
stali i stali nierdzewnej. Kot³y ¿eliwne
by³y w przesz³oci bardzo popularne. Do
ich zalet nale¿¹ odpornoæ na korozjê, wysoka trwa³oæ (2025 lat) i mo¿liwoæ rozbudowania. Zbudowane s¹ one z cz³onów,
których liczbê mo¿na zmieniæ, modyfikuj¹c w ten sposób moc kot³a. W razie awa-

16,729,3
7,521
27
1619
1721
1722
1215,5
1415

rii mo¿na tak¿e wymieniæ uszkodzony cz³on.
Najpopularniejszymi obecnie kot³ami na
paliwo sta³e s¹ kot³y $ Kocio³ ze stoj¹cym obok podajnikiem (fot. Moderator)
stalowe. Kupuje siê je
Ze stali nierdzewnej produkuje siê
jako gotowe i nie ma mo¿liwoci zmiany
kot³y specjalne, np. opalane drewnem
ich mocy. S¹ l¿ejsze od ¿eliwnych, a ich
z drzew iglastych.
trwa³oæ szacuje siê na oko³o 15 lat. Konstrukcja kot³a zale¿y od tego, jakie paliwo
bêdzie w nim spalane jako podstawowe.
Krok III  gdzie
# Kocio³ z podajnikiem w kszta³cie leja
(fot. Per-Eko)

" Schemat instalacji z kot³em na paliwo sta³e
i zbiornikiem buforowym

umieciæ kocio³?

Kocio³ na paliwo sta³e mo¿e staæ tylko w pomieszczeniu technicznym, w którym nie przebywaj¹ ludzie. Powinno mieæ
ono wysokoæ co najmniej 2,2 m, ale
w budynkach zbudowanych przed 15
grudnia 2002 roku mo¿na zainstalowaæ
kocio³ w pomieszczeniu o wysokoci co
najmniej 1,9 m. Nale¿y wykonaæ sprawnie dzia³aj¹c¹ wentylacjê grawitacyjn¹:
nawiewn¹, zapewniaj¹c¹ sta³y dop³yw powietrza do spalania bezporednio z zewn¹trz budynku, oraz wywiewn¹  przez
oddzielny kana³ wentylacyjny, z wlotem
umiejscowionym pod sufitem i wylotem
wyprowadzonym ponad dach. Ponadto,
jeli w kot³owni ma siê znajdowaæ sk³ad
paliwa, odleg³oæ miêdzy nim a kot³em
powinna wynosiæ minimum 40 cm (niektórzy producenci kot³ów zalecaj¹ nawet
100 cm). I

zasobnik c.w.u.
grzejniki

kocio³
elektryczny

% Paliwo pobierane z s¹siedniego pomieszczenia (fot. PGK System)
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Rodzaje kot³ów

S¹ dwa podstawowe rodzaje kot³ów na paliwo sta³e.
Kot³y ze spalaniem górnym (a) s¹ najtañsze
i najczêciej stosowane. Gazy spalinowe przechodz¹ przez ca³¹ warstwê materia³u opa³owego tak, ¿e równoczenie ¿arzy siê ca³a jego iloæ.
Konsekwencj¹ tego s¹ wahania wydajnoci. Kot³y te mog¹ byæ wyposa¿one w urz¹dzenia reguluj¹ce proces spalania, takie jak mechanicznocieczowy regulator ci¹gu, steruj¹cy stopniem
otwarcia klapy dostêpu powietrza, lub regulator
elektroniczny, steruj¹cy wentylatorem nadmuchu powietrza i pomp¹ obiegow¹. Wad¹ tych
urz¹dzeñ jest k³opotliwa obs³uga  wymagaj¹
codziennego rozpalania, usuwania co kilka dni
popio³u, dok³adania paliwa co najmniej raz
dziennie oraz przynajmniej raz w tygodniu czyszczenia wymiennika oraz kana³ów spalinowych
z sadzy oraz z³ogów smo³y.
Tak czy owak temperatura spalin opuszczaj¹cych kocio³ jest wzglêdnie wysoka. Nie ma
wiêc ryzyka powstawania skroplin i nie trzeba
stosowaæ wk³adów kominowych ze stali kwasoodpornej.
Kot³y ze spalaniem górnym s¹ przeznaczone
do spalania koksu, wêgla i mia³u wêglowego.
Najbardziej wydajne s¹ przy spalaniu koksu;
gdy¿ ma on najmniej sk³adników lotnych. Do spalania koksu lub wêgla najlepiej siê nadaj¹ kot³y
z wymiennikiem ¿eliwnym.
W kot³ach ze spalaniem dolnym spaliny zostaj¹ dopalone. Gazy spalinowe wychodz¹
z paleniska bezporednio do strefy wymiany ciep³a, nie przechodz¹c przez ca³¹ warstwê zmagazynowanego opa³u, a jedynie przez jej czêæ bior¹c¹ bezporedni udzia³ w spalaniu. Takim kot³em znacznie ³atwiej jest sterowaæ, ponadto jego
sprawnoæ jest wy¿sza, a spalanie dok³adniejsze. Wydziela wiêc do atmosfery mniej zanieczyszczeñ, a po spalaniu zostaje w nim mniej pob  Schemat budowy kot³a opalanego mia³em wêglowym

pio³u. Te nowoczeniejsze kot³y s¹
w obs³udze wygodniejsze ni¿ kot³y ze
spalaniem górnym. Moc jest regulowana automatycznie przez dozowanie powietrza do spalania. Jest ono dostarczane przy u¿yciu wentylatora. Kot³y te
s¹ przeznaczone równie¿ do spalania
drewna.
Do kot³ów ze spalaniem dolnym
najlepszy jest wêgiel kamienny typu
groszek. Do spalania mia³u wêglowego
jest przeznaczona wersja z systemem
nadmuchowym (b).
Do spalania biomasy przeznaczone
s¹ kot³y specjalistyczne, zaprojektowane do konkretnego, cile okrelonego
rodzaju paliwa. S¹ one nowoczesne,
zautomatyzowane i o du¿ej sprawnoci.
Omawiamy je poni¿ej.
Kot³y zgazowuj¹cce s¹ przeznaczone do spalania drewna. Paliwo jest najpierw suszone i odgazowane w komorze zgazowuj¹cej, dziêki czemu uwolniony zostaje gaz drzewny, spalony nastêpnie w komorze spalania. Temperatura spalania wynosi
oko³o 1200°C. Proces spalania odbywa siê automatycznie, a jednorazowy za³adunek mo¿e wystarczyæ na 812 godzin, chocia¿ s¹ i takie kot³y,
w których jeden za³adunek wystarcza na ca³¹
dobê. Kot³y zgazowuj¹ce s¹ standardowo wyposa¿ane w nowoczesne regulatory, np. pokojowe.
W stalowych kot³ach zgazowuj¹cych nie zaleca
siê spalania drewna iglastego, ze wzglêdu na
du¿¹ zawartoæ ¿ywicy, która ma w³aciwoci
¿r¹ce. Dostêpne s¹ tak¿e kot³y z wymiennikiem
ze stali kwasoodpornej, odporne na spalanie wilgotnego drewna i to zarówno liciastego, jak
i iglastego.
Drewno spalane w kot³ach zgazowuj¹cych
nie mo¿e mieæ wiêcej ni¿ 20% wilgotnoci.
Do spalania peletów, zrêbków, trocin i drobnego wêgla s³u¿¹ kot³y retortowe (c). Wyposa¿one s¹ one w automatyczny system podawania

wyczystka

spaliny

woda
zimna

ruszt wodny

popió³

a  Schemat dzia³ania kot³a ze spalaniem górnym

paliwa oraz doprowadzania powietrza potrzebnego do procesu spalania. Nie wymagaj¹ sta³ej
obs³ugi, mog¹ wspó³pracowaæ z automatyk¹ pogodow¹. Spalanie paliwa dozowanego przez podajnik nastêpuje w specjalnie skonstruowanym
palniku, wspó³pracuj¹cym z automatyk¹ pogodow¹. W palniku znajduje siê sprzê¿ony z automatyk¹ wentylator, pobieraj¹cy powietrze do procesu spalania. Paliwo uzupe³nia siê co kilka,
a nawet kilkanacie dni, w zale¿noci od pojemnoci zasobnika.
W sprzeda¿y s¹ równie¿ specjalne kot³y do
spalania balotów ze s³omy, tzw. kot³y wsadowe
Jeden wsad wystarcza na pracê kot³a przez oko³o 4 godziny.
c  Zasada dzia³ania kot³a na pelety
(rys. wg Kuenzel-Polska)

pelety

spaliny

dop³yw
powietrza

palenisko

drzwiczki
zasypowe
drzwiczki
paleniskowe

ruszt wodny
odpopielnik
podajnik

