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Doświadczenia rosyjskie w zakresie 
możliwości modernizacyjnych kotłów 
rusztowych do spalania paliw stałych. 

 
 
Rosyjska firma Ekoenergomasz S.A. mająca swoją siedzibę  

na Syberii w Bijsku posiada wieloletnie doświadczenia w projektowaniu  
i modernizacji kotłów spalających paliwa stałe. W poniższym artykule 
opisano możliwości modernizacyjne kotłów rusztowych, umożliwiaj ące 
dotrzymanie norm emisji zanieczyszczeń w Polsce po 2016r., przy 
równoczesnym spalaniu różnych paliw stałych. 
 

Syberyjska firma Ekoenergomasz od wielu lat zajmuje się projektowaniem i budową 
kotłów małej mocy (do 100 MW) opalanych różnymi paliwami stałymi. W paleniskach 
własnej konstrukcji spalają paliwa o niskiej kaloryczności (węgiel kamienny lub brunatny), 
odpady pochodzenia rolniczego (łuska słonecznikowa, gryka, proso, otręby pszenne, słoma  
i inne) oraz odpady pochodzenia leśnego, które nie można wykorzystać do produkcji zrębek 
lub pelet. Budowane kotły wodne lub parowe charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz 
niską emisją zanieczyszczeń w spalinach. Niejednokrotnie istniejące klasyczne kotły rusztowe 
opalane miałem węglowym były modyfikowane pod potrzeby spalania lokalnego, 
odpadowego paliwa. 
Wieloletnie badania nad spalaniem paliw stałych. 
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Związku Radzieckim rozpoczęto badania nad 
możliwościami spalania w kotłach rusztowych różnych gatunków paliw stałych. Celem badań 
było podwyższenie sprawności kotłów oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przy 
jednoczesnym wzroście ich dyspozycyjności i wydajności. W ramach badań i programów 
rządowych opracowano technologie spalania paliw stałych oparte o stacjonarne złoża 
fluidalne różnej konstrukcji oraz technologie wirowe. Równolegle prowadzono badania nad 
zgazowaniem lub upłynnieniem paliw stałych i ich możliwością spalania. Jednakże zebrane 
doświadczenia wykazywały większe możliwości wykorzystania nowych palenisk fluidalnych 
lub wirowych w kotłach rusztowych. 
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Porównując technologie fluidalne w stosunku do palenisk warstwowych to posiadają one 
wiele zalet. Między innymi charakteryzują się mniejszą emisją zanieczyszczeń spalin oraz 
większą efektywnością wykorzystania energii poprzez lepsze dopalenie paliwa. Podwyższona 
sprawność kotłów z paleniskiem fluidalnym rekompensuje zwiększone zużycie energii 
elektrycznej na potrzeby własne. Obsługa kotłów z paleniskiem fluidalnym jest zbliżona do 
obsługi kotłów rusztowych. Kocioł z paleniskiem fluidalnym każdorazowo jest projektowany 
na określone paliwo stałe, co jest charakterystyczne dla każdego paleniska.  
Wieloletnie doświadczenia w eksploatacji kotłów z paleniskami fluidalnymi spalające paliwo 
o projektowych parametrach wykazały dużą ich niezawodność oraz uzyskanie niskich emisji 
zanieczyszczeń w spalinach, przy równoczesnej dużej sprawności.  
Technologia stacjonarnego złoża fluidalnego NFKS. 
Jednym z kierunków badań i wdrożeń firmy Ekoenergomasz jest technologia stacjonarnego 
złoża fluidalnego w kotłach zabudowanych w ciepłownictwie i przemyśle. Technologia ta 
pozwala prowadzić proces spalania nie tylko w warstwie fluidalnej, ale również w przestrzeni 
nad warstwą. Bez spiekania złoża można spalać w warstwie fluidalnej praktycznie każdy 
rodzaj paliwa lub odpadów w stosunkowo niskich temperaturach od 800 do 1 000 OC.    
Podstawową różnicą pomiędzy klasycznym złożem fluidalnym a proponowanym 
niskotemperaturowym złożem fluidalnym jest wysoka szybkość (3÷10 m/s) ruchu warstwy, 
 tzw. forsowanie złoża. Dodatkowo proces spalania jest prowadzony w całej objętości komory 
paleniskowej, co gwarantuje wysokie dopalenie części palnych poniżej 1,0 %. Prowadzenie 
procesu spalania w całej objętości komory paleniskowej pozwala dopalić drobne frakcje 
paliwa oraz sprzyja utrzymaniu grubszych frakcji w warstwie fluidalnej. W technologii 
niskotemperaturowego złoża fluidalnego nie ma potrzeby zabudowywać dodatkowych 
powierzchni grzewczych zanurzonych w warstwie oraz unika się związanych z tym 
problemów. W obszarze działania złoża fluidalnego rury ekranowe dodatkowo zabezpieczone 
są nakładkami antyerozyjnymi, które eliminują ewentualne zjawiska erozji. 
W technologii NFKS w złożu fluidalnym następuje zgazyfikowanie paliwa  
z niedomiarem powietrza (λ < 1). Wielkość niedomiaru powietrza zależy od wartości 
opałowej oraz rodzaju spalanego paliwa i może wynosić od λ=0,3 do λ=0,7. Spalanie z dużym 
niedomiarem powietrza pozwala zmniejszyć gabaryty paleniska oraz ilość powietrza 
podawanego pod ruszt złoża fluidalnego. Niezbędna ilość powietrza potrzebna do spalania 
produktów gazyfikacji paliwa oraz dopalenia unosu i lotnego koksiku podawana jest nad 
złożem fluidalnym. Powietrze wtórne (w ilości do 70 % powietrza do spalania) podawane jest 
na kilku poziomach z wytworzeniem wiru, który gwarantuje całkowite i zupełne dopalenie 
produktów spalania. Obciążenie cieplne rusztu w technologii NFKS w zależności od 
spalanego paliwa może dochodzić do 15 MW/m2, a więc 5 razy większe od klasycznego złoża 
fluidalnego. Technologia NFKS zbliżona jest do cyrkulacyjnego złoża fluidalnego, ale nie 
wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 
Technologię NFKS można stosować do modernizacji istniejących kotłów rusztowych.  
W większości przypadków wykorzystywana jest istniejąca infrastruktura, bez konieczności jej 
rozbudowy. Większość aktualnie eksploatowanych kotłów może być zmodernizowanych pod 
kątem zabudowy złoża fluidalnego. 



 
 

__________________________________________________________________ 
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH 

Perspektywy eksploatacji kotłów rusztowych po 2016 roku 
                                    Sympozjum Szczyrk 23-25 października 2013r.                         Str. 3/12 

 
Fot. 1 Kocioł wodny z stacjonarnym paleniskiem fluidalnym. 
 
Technologia NFKS najbardziej efektywna jest do spalania paliw o niskiej wartości opałowej. 
Kotły z proponowanym złożem fluidalnym charakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
eksploatacyjnymi i ekonomicznymi. Z wysoką sprawnością można spalać trudne dla innych 
konstrukcji kotłów paliwa oraz dopalać części palne w żużlu z kotłów rusztowych, 
jednocześnie ograniczając emisję szkodliwych substancji do atmosfery.  
W paleniskach fluidalnych NFKS można spalać wysokozasiarczony i o dużej zawartości 
popiołu węgiel kamienny lub brunatny, odpady pochodzenia roślinnego (łuska 
słonecznikowa, gryka, proso, otręby pszenne, słoma i inne), odpady pochodzenia leśnego 
(kora, ściółka i inne), torf, odpady przemysłu drzewnego (poprodukcyjne mebli, płyt 
pilśniowych lub paździerzowych, pyłu drzewnego), zrębki drewna o dużej wilgotności, 
odpady związane z wzbogacaniem węgla. Dodatkowo można dopalać części palne w żużlu 
i popiele z kotłów rusztowych.  
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Fot. 2 Kocioł parowy z stacjonarnym złożem fluidalnym w fazie montażu. 
 
Technologia złoża fluidalnego NFKS ma następujące zalety: 
- możliwość spalenia paliw o dużej wilgotności i zawartości popiołu oraz wszelkich odpadów 

posiadających wartość energetycznych, których nie da się spalać tradycyjnymi metodami, 
- możliwość zabudowy kotłów z paleniskami NFKS w istniejących gabarytach kotłowni, 
- podwyższenie mocy kotłów po modernizacji, 
- zwiększenie współczynnika sprawności poprzez dopalenie części palnych, 
- zminimalizowanie zjawiska zabrudzania się powierzchni grzewczych, 
- szeroki zakres regulacyjny kotłów NFKS i wysoka stabilność pracy, co pozwala na pracę  

z turbinami parowymi, 
- możliwość pełnej automatyzacji procesu spalania, 
- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym NOx oraz SOx, 
- brak potrzeby zabudowy powierzchni grzewczych zanurzonych w warstwie fluidalnej, 
- nietworzenie się spieków w warstwie fluidalnej. 
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Przykład modernizacji kotła parowego o wydajności pary 35 t/h z paleniskiem fluidalnym. 
Kocioł po modernizacji uzyskał wzrost wydajności o 20 % oraz sprawności o 4%. Wzrost 
sprawności w krótkim okresie czasu spowodował zwrot poniesionych nakładów.  
 
 

 
 
Fot. 3 Modernizacja kotła z wykorzystaniem paleniska fluidalnego. 
 
Na zdjęciu trzecim pokazano modernizację kotła parowego z możliwością zwiększenia jego 
wydajności o 20 %. 
 
Parametry kotła Przed modernizacją Po modernizacji 
Wydajność parowa       [t/h] 35 42 
Ciśnienie pary              [MPa] 3,9 3,9 
Temperatura pary          [OC] 440 440 
Straty części palnych     [%] 4,5 2,5 
Sprawność brutto kotła [%] 82 86 
Zakres obciążenia 40-100 52-100 
Temperatura spalin         [OC]  175 180 
Emisja CO poniżej   [mg/m3] 4000 100 
Emisja NOx poniżej  [mg/m3] 450 200 
 



 
 

__________________________________________________________________ 
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH 

Perspektywy eksploatacji kotłów rusztowych po 2016 roku 
                                    Sympozjum Szczyrk 23-25 października 2013r.                         Str. 6/12 

Paleniska warstwowe z wirowym dopalaniem części palnych w spalinach. 
Wieloletnie doświadczenia w eksploatacji kotłów z paleniskami rusztowymi, fluidalnymi,  
a także technologiami wirowymi stosowanymi do spalania suchej biomasy pozwoliły nam 
zaprojektować kocioł wraz z paleniskiem, w którym wykorzystano wszystkie technologie. 
Palenisko to zostało nazwane, jako warstwowe z wirowym dopalaniem. W dolnej części 
paleniska spalanie odbywa się podobnie jak na rusztach warstwowych. Nad rusztem następuje 
wirowe doprowadzenie powietrza wtórnego, które całkowicie dopala części palne  
w spalinach. W paleniskach warstwowych z wirowym dopalaniem można spalać zarówno 
węgle niskogatunkowe, antracyt jak i węgle przeznaczone do klasycznych kotłów 
rusztowych. Dla danego rodzaju paliwa ustala się stosunek powietrza podmuchowego do 
powietrza wtórnego (wirowego), który pozwala prowadzić proces spalania 
z najwyższą sprawnością.  
 
 

 
 
Fot. 4. Kocioł parowy z paleniskiem rusztowym z wirowym dopalaniem. 
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Wprowadzenie powietrza wtórnego nad warstwą paliwa poprzez specjalne dysze pozwala  
w obrębie komory paleniskowej dopalić praktycznie dowolnych rozmiarów paliwo oraz 
ograniczyć w dużym stopniu unos. Możliwość regulacji powietrza podmuchowego pod ruszt 
zapewnia zapłon paliwa oraz stabilne prowadzenie procesu spalania paliw o niskiej wartości 
opałowej oraz dużej wilgotności. 
 

 
Fot. 5 Kocioł parowy z wirowym dopalaniem w fazie montażu. 
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Kotły rusztowe z wirowym dopalanie są eksploatowane już od 2007r. W ciągu tych paru lat 
potwierdzono ich dużą niezawodność i elastyczność przy spalaniu różnych gatunków węgli. 
Modernizacja klasycznego kotła rusztowego na warstwowe spalanie z wirowym dopalaniem 
polega na demontażu istniejącego rusztu, zabudowę nowego, mniejszego rusztu, 
wyodrębnienie w komorze paleniskowej strefy spalania oraz wirowego dopalania. 
Modernizowane kotły osiągają rzeczywiste sprawności w zakresie 85-93 %, emisję CO do 
250 mg/Nm3, emisję NOx do 200 mg/Nm3 oraz emisję pyłu za kotłem poniżej 2 000 mg/Nm3.  
Spalanie biomasy. 
Firma Ekoenergomasz w swojej dwudziestoletniej działalności w dziedzinie spalania biomasy 
pochodzenia rolniczego oraz leśnego wykonała szereg projektów nowych kotłów oraz 
modernizacji istniejących. Kotły wodne o wydajności do 50 MW oraz parowe w zakresie od 
tony do trzydziestu pięciu ton pary spalają odpady pochodzenia rolniczego (łuska 
słonecznikowa, gryka, proso, otręby pszenne, słoma i inne) oraz odpady pochodzenia leśnego, 
w tym odpady, które nie można wykorzystać do produkcji zrębek lub pelet.  
Pojęcie biomasa jest bardzo szerokie. Pozyskuje się ją zarówno w rolnictwie jak i gospodarce 
leśnej. Dobierając rodzaj paleniska jesteśmy zmuszeniu dokładnie określić spalaną biomasę. 
Na przykładzie odpadów drzewnych możemy wyodrębnić czyste zrębki drewna o granulacji 
do 5 cm, odpady z przeróbki drewna, w tym pyłu, trocin, zrębków oraz zrębków z dużą 
zawartością kory (KDO). Gabaryty biomasy, wilgotność oraz gatunek roślin mają wpływ na 
dobór podajników paliwa oraz rodzaju paleniska.  
Do spalania biomasy projektowane są kotły wirowe, w których proces spalania odbywa się  
w temperaturze do 1 100 OC. Wysokotemperaturowe paleniska zapewniają, w odróżnieniu do 
klasycznych rozwiązań rusztowych, stabilne prowadzenie procesu spalania w całej objętości 
komory paleniskowej. Powietrze do paleniska podawane jest w czterech miejscach. 
Podstawowe powietrze do spalania podawane jest na dwóch poziomach w cylindrycznej 
komorze. Dodatkowo powietrze podawane jest do dopalenia większych kawałków biomasy 
spadających na ruszt stały zabudowany na dole paleniska. Powietrze podawane na wylocie 
spalin z komory służy do dopalenia żarzących się cząsteczek. W zależności od zawartości 
popiołu w paliwie można przewidzieć ręczne lub mechaniczne odprowadzanie żużla. 
Powierzchnie grzewcze czyszczone są generatorami fal uderzeniowych. Praca paleniska jest 
w pełni automatyczna. Przy spalaniu biomasy w kotłach wirowych uzyskuje się emisję  
CO poniżej 250 mg/Nm3, emisję NOx poniżej 250 mg/Nm3 oraz pyłu poniżej 500 mg/Nm3.  
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Fot. 6. Kocioł parowy z paleniskiem wirowy spalający zrębki o dużej zawartością kory. 
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W przypadku kotłów parowych pracujących wspólnie z turbiną wykorzystuje się technologię 
wirową wraz z ruchomym rusztem. Ruszt służy do przemieszczania warstwy paliwa oraz 
usuwania żużla. Powietrze podawane jest pod ruszt oraz na dwóch poziomach komory 
paleniskowej. Dodatkowo zabudowuje się w połowie komory paleniskowej ekran stropowy  
z gardzielą spalinowa. Ekran stropowy ogranicza możliwość unoszenia się niespalonej 
biomasy na część konwekcyjną. Grubsze, żarzące się kawałki biomasy są zatrzymywane pod 
stropem. Przestrzeń komory paleniskowej nad stropem służy, jako dopalająca, do której 
podawane jest powietrze. 

 
Fot. 7 Kocioł parowy z wirowym spalaniem o wydajności 30 t/h, ciśnieniu 3,9 MPa, 

temperaturze pary 440 OC. 
W wyniku modernizacji klasycznego kotła rusztowego o wydajności 20 t/h na palenisko 
wirowe, w którym spalane są zrębki z dużą zawartością kory, uzyskano wzrost wydajności do 
30 t/h z zachowaniem pozostałych parametrów pary. 
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Spalanie biomasy pochodzenia rolniczego. 
Spalanie w kotłach energetycznych odpadowej biomasy pochodzenia rolniczego lub leśnego, 
do utylizacji, której należy dopłacać, pozwala obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej 
oraz rozwiązuje wiele zagadnień wymaganych przez ochronę środowiska. Wiele zakładów 
spożywczych ma odpady, których trudno zagospodarować. Efektywne spalenie ich w kotłach 
z paleniskiem wirowych jest najoptymalniejszym rozwiązaniem.  
W krajach Unii Europejskiej biomasę pochodzenia roślinnego, w tym odpady z zakładów 
spożywczych traktuje się, jako źródło energii odnawialnej. Najczęściej biomasa jest 
brykietowana lub peletyzowana i spalana w tradycyjnych kotłach rusztowych. Bardzo duże 
ilości biomasy w formie pelet były współspalane w dużych kotłach energetycznych z miałem 
węglowym. Aktualnie większość elektrowni wycofała się z spalania biomasy ze względów 
ekonomicznych i szybszego zużycia się kotłów.  
Z spalaniem biomasy w formie pelet lub brykietów wiąże się parę problemów. Aby uzyskać 
brykiet należy biomasę wstępnie wysuszyć, rozdrobnić oraz sprasować. Wymaga to dużego 
nakładu pracy i energii. Brykiet robiony z dobrej jakości zrębków drewna ma skład w miarę 
jednorodny. Jednakże kora i pozostałe odpady z przeróbki drewna nie da się zbrykietować. 
Brykiet z pozostałej biomasy ma różny skład i parametry w zależności od producenta  
i okolicy, z której się biomasę pozyskuje. Biomasa w zależności od rejonu posiada różny 
skład popiołu, który ma zasadniczy wpływ na szlakowanie się powierzchni grzewczych  
i różnie się pali. Najbardziej nieprzewidywalne w spalaniu są brykiety ze słomy, w tym 
pszennej  
i rzepakowej oraz łuski słonecznika. Duże ilości sodu i potasu w biomasie powodują 
obniżenie temperatury mięknięcia popiołu oraz tworzenie się twardych osadów na 
powierzchniach wymiany ciepła. Spalanie biomasy w formie brykietu w kotłach rusztowych 
stwarza również problemy ekologiczne oraz duże zagrożenie przeciwpożarowe.  
Możliwości spalania biomasy pochodzenia rolniczego. 
Do spalania odpadów przemysłu spożywczego oraz biomasy pochodzenia rolniczego 
wykorzystuje się specjalnej konstrukcji kotły z paleniskami wirowymi. Projekty kotłów 
powstają na bazie doświadczeń z eksploatacji ponad pięćdziesięciu kotłów wodnych 
i parowych spalających najróżniejszego typu paliwa. Proces spalania w wirze przebiega  
w temperaturze poniżej 950 OC, co ogranicza sublimację mineralnych części popiołu  
i tworzenie się twardych osadów na powierzchniach konwekcyjnych wymiany ciepła. 
Obciążenie cieplne palenisk wirowych kształtują się na poziomie 1,5 ÷ 2 MWt/m2, 
co gwarantuje stabilność pracy kotłów. W przypadku spalania łuski słonecznikowej uzyskuje 
się możliwość nieprzerwanej pracy kotłów do dwóch miesięcy bez odstawienia. Aktualnie 
rozpatruje się możliwość pracy kotłów bez ręcznego czyszczenia od 6 do 12 miesięcy. Kotły 
z paleniskiem wirowych charakteryzują się niskimi emisjami szkodliwych związków. Osiąga 
się emisję tlenków węgla poniżej 250 mg/Nm3, emisję tlenków azotu poniżej 150 mg/Nm3 
oraz pyłu poniżej 750 mg/Nm3. Wodne kotły wirowe w zależności od ilości odpadów 
projektuje się od 1 do 25 MW. Wydajność kotłów parowych wynosi od 1 do 35 t/h, ciśnienie 
pary mieści się w zakresie od 1,4 do 4,0 MPa i temperatura pary dochodzi do 400 OC. 
Sprawność kotłów wirowych w zależności od rozbudowanego ekonomizera może kształtować 
się na poziomie 89 ÷ 92 %. Konstrukcja kotłów oraz kształt komory wirowej zależy od 
rodzaju spalanego paliwa. Reżim pracy paleniska wirowego przy spalaniu łuski 
słonecznikowej może być odmienny od spalania łuski gryczanej.  
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Fot. 8 Kocioł parowy z paleniskiem wirowym do spalania łuski słonecznikowej. 
 
Podsumowanie. 
Wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i eksploatacji kotłów parowych i wodnych 
opalanych różnymi rodzajami paliw pozwoliły na opracowanie optymalnych konstrukcji dla 
osiągnięcia wysokich sprawności przy równoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych 
związków do atmosfery. Paleniska fluidalne, wirowe oraz rusztowe z wirowym dopalaniem 
pozwalają spalić praktycznie każde paliwo posiadające jakąkolwiek wartość opałową.  
W zakresie spalania węgla kamiennego można osiągnąć niskie emisje NOx poniżej  
200 mg/Nm3. Problem z emisją tlenku węgla i sadzy (czarny dym) praktycznie nie istnieje. 
Emisję tlenków siarki można ograniczyć w paleniskach fluidalnych poprzez dodanie kamienia 
wapiennego lub innych sorbentów. Emisja pyłu w proponowanych rozwiązaniach jest 
zbliżona lub niższa do klasycznych kotłów rusztowych. Sprawność kotłów z proponowanymi 
paleniskami jest wyższa od sprawności kotłów rusztowych. Następuje praktycznie całkowite 
wypalenie części palnych w żużlu i pyle. Żużel uzyskiwany z proponowanych palenisk można 
gospodarczo zagospodarować. Proponowane rozwiązania dają możliwość spalania węgla 
kamiennego o niskiej wartości opałowej i oraz węgla brunatnego o dużej wilgotności  
z równoczesnym dotrzymaniem norm emisji zanieczyszczeń obowiązujących w Polsce po 
2016r. W niektórych przedsiębiorstwach można rozwiązać problem spalania odpadowej 
biomasy w formie nieprzetworzonej. 


