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Paleniska rusztowe 

 
Paleniska rusztowe w aspekcie norm 

emisji zanieczyszczeń. 
 

 
Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W szczególności przepisy drastycznie 
zaostrzają emisje tlenków siarki, azotu i pyłu wytworzonych w procesie 
spalania paliw stałych. Polska zadeklarowała wprowadzenie ograniczeń 
szkodliwych związków już po 2016r. Czy jesteśmy przygotowani  
na te zmiany.   

 
 

 
Od dziesiątków lat podstawowym paliwem, z którego otrzymywaliśmy energię do 

ogrzania naszych mieszkań, produkcji energii elektrycznej oraz prowadzenia różnych 
procesów technologicznych był węgiel kamienny. W ciepłownictwie do spalania węgla 
wykorzystywane były kotły rusztowe. Przez wiele lat projektowania i ich eksploatacji 
wprowadzano bardzo nowoczesne rozwiązania techniczne podwyższające sprawność kotłów 
oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń. Rodzi się pytanie, czy paleniska rusztowe 
zapewnią dotrzymanie zaostrzonych norm emisji zanieczyszczeń. Czy, aby spełnić normy 
emisji kotły z paleniskami rusztowymi będą musiały zostać wyposażone w kosztowne  
w budowie i eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin? 
 
Węgiel kamienny, jako podstawowe paliwo w Polsce. 
Kraje zachodnie przez dziesiątki lat ograniczały spalanie węgla kamiennego. Francja oparła 
energetykę na energii jądrowej. W Niemczech zamykane były kopalnie, a cały sektor małej 
energetyki przeszedł na gaz ziemny lub inne paliwa płynne. W Polsce prowadzono politykę 
maksymalnego wykorzystania węgla kamiennego. Aktualnie obserwuje się pogorszenie 
parametrów węgla oferowanego przez nasze kopalnie. Wiele ciepłowni ma problemy  
z efektywnym spalaniem miału węglowego w kotłach rusztowych. Dotyczy  
to w szczególności ciepłowni przykopalnianych. Jednym z warunków próby dotrzymania 
norm emisji zanieczyszczeń jest spalanie w kotłach rusztowych węgla o odpowiednich 
parametrach. 
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FOT. 1 Kocioł rusztowy OR-32 w technologii ścian szczelnych.  
 
Parametry węgla dla kotłów rusztowych. 
Typowe kotły rusztowe w Polsce opalane są miałem MIIA, klasy 31.2 lub 32.1,  
które charakteryzują się dużą zawartością części lotnych, brakiem lub słabą zdolnością 
spiekania, palą się długim i silnie świecącym płomieniem. Zaleca się, aby wartość opałowa 
spalanego węgla mieściła się w granicach 21 000 ÷ 23 000 kJ/kg, zawartość popiołu nie 
przekraczała 16 %, wilgotność nie była większa niż 11 %, spiekalność wg liczby Rogi 
mieściła się w granicach 7 ÷ 22. 
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Również zawartość podziarna 0 ÷ 1 mm była mniejsza od 30 %, zawartość nadziarna powyżej 
20 mm nie przekraczała 5 %, temperatura mięknięcia popiołu nie była większa niż 1 050 OC 
oraz zawartość części lotnych była większa niż 28 %. W większości przypadków 
użytkownicy kotłów zmuszeni są kupować węgiel o parametrach odbiegających od 
powyższych. Próby spalania węgli nieodpowiednich do kotłów rusztowych powodują duże 
problemy eksploatacyjne oraz obniżenie ich sprawności. Części palne w żużlu mogą osiągać 
wartość 30-40 %, a żużel trudno odróżnić od węgla na składowisku. 
 
Paleniska rusztowe. 
Konstrukcja paleniska rusztowego jest znana od wielu lat. Ponad 90 % kotłów małej mocy 
zainstalowanych w naszych ciepłowniach i zakładach przemysłowych oparta jest o klasyczne 
paleniska rusztowe. Przez wiele lat dokonywano wielu zmian i usprawnień pozwalających 
spalać węgiel z dużą efektywnością. Filozofia pracy paleniska rusztowego jest bardzo prosta. 
Węgiel grawitacyjnie spływa na ruchomy pokład rusztowy, pod który podawane jest 
powietrze. Aby efektywnie spalać węgiel (z dużą sprawnością) sytuacja się komplikuje. 
Niejednorodne parametry paliwa oraz próby spalania gorszych gatunków węgli powodują 
duże problemy z eksploatacją kotłów. Aktualnie stosuje się wiele rozwiązań technicznych 
usprawniających pracę kotła z paleniskiem rusztowym. Jednym z nich jest wózek rewersyjny 
nad koszem węglowym. Zadaniem wózka rewersyjnego jest spulchnienie węgla oraz 
ujednorodnienie granulacji węgla na całej szerokości rusztu. Wózek rewersyjny  
z powodzeniem stosowany jest na wielu obiektach. 
 

 
FOT.2 Wózek rewersyjny kotła OR-32. 
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Aktualnie, aby polepszyć pracę paleniska rusztowego stosuje się strefowe podawanie 
powietrza. W kotłach WR-25 zabudowuje się najczęściej siedem szczelnych stref. Każda 
strefa wyposażona jest w klapę regulacyjną ilości podawanego powietrza. Możliwość 
regulacji powietrza pozwala na utrzymanie niskiego lambda i pracę kotła z dużymi 
sprawnościami.  
 

 
FOT. 3 Kolektor powietrza podmuchowego z indywidualnymi klapami do poszczególnych 

stref kotła WR-5 sterowanych automatycznie. 
 
W zakresie prac modernizacyjnych rusztu dokonano już wiele. Aktualnie nie ma możliwości 
zmiany konstrukcji rusztu, która umożliwiałaby dotrzymanie zaostrzonych norm emisji przy 
spalaniu węgla. Wiele firm próbuje ograniczyć emisję szkodliwych związków metodami 
wtórnymi poprzez budowę instalacji odazotowania lub odsiarczania spalin. 
 
Emisja pyłu.  
W kotłach rusztowych istnieje możliwość efektywnego spalenia miału węglowego  
o określonej zawartości popiołu. Projektanci kotłów rusztowych zalecają zawartość popiołu 
nieprzekraczająca 20 % w paliwie. Ograniczenie zawartości popiołu w paliwie do 20 % nie 
jest związane z emisją pyłu, a jedynie z możliwością spalenia jego na ruszcie. Im większa 
zawartość popiołu, tym większe problemy z utrzymaniem powierzchni grzewczych  
w czystości i uzyskaniem wydajności kotłów. W niektórych przypadkach duża zawartość 
popiołu w powiazaniu z dużą wilgotnością paliwa powoduje znaczne obniżenie wydajności 
kotłów lub ich wyłączenie. Spalając standardowe paliwo w kotłach rusztowych uzyskuje się 
emisje pyłu przed urządzeniami odpylającymi na poziomie 3÷5 g/Nm3.  
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W paleniskach rusztowych praktycznie nie mamy możliwości ograniczenia emisji pyłu. 
Zakłada się, że jest to wielkość wynikowa, na którą nie mamy wpływu poprzez regulację 
procesu spalania. Ograniczenie emisji pyłu odbywa się za kotłem w urządzeniach 
odpylających. Większość kotłów rusztowych wyposażona jest w dwustopniowe odpylanie, 
które umożliwia uzyskanie emisji pyłu do atmosfery na poziomie 400 mg/Nm3. Konstrukcja 
układu dwustopniowego jest stosunkowo prosta i nie stwarza większych problemów 
eksploatacyjnych. Na pierwszym stopniu odpylania (MOS) wyłapuje się grubsze frakcje pyłu, 
a bateria cyklonów zabudowana w drugim stopniu ogranicza emisję pyłu do poziomu poniżej 
400 mg/Nm3. W przypadku gwarancji emisji pyłu poniżej 100 mg/Nm3 stosuje się tzw. 
cyklofiltr. Jest to urządzenie zbliżone konstrukcyjnie do układu dwustopniowego  
z dodatkowym filtrem tkaninowym. Część zapylonego strumienia spalin kierowana jest na 
filtr workowy, a pozostała na układ dwustopniowy. Po wymieszaniu dwóch oczyszczonych 
strumieni uzyskuje się emisje pyłu poniżej 100 mg/Nm3.  
 

 
FOT. 4 Układ dwustopniowy odpylania spalin za kotłem OR-32. 
 
Aby spełnić wymagania Dyrektywy po 2016 roku praktycznie wszystkie większe kotły 
rusztowe będą musiały zostać wyposażone w filtry workowe lub elektrofiltry. Aktualnie  
w Polsce na paru jednostkach kotłowych (np. PEC Gliwice – elektrofiltry lub EC Kielce filtry 
workowe) pracują już urządzenia odpylające osiągające emisje poniżej 50 mg/Nm3.  
W urządzeniach redukujących emisję pyłu za kotłami rusztowymi nie spodziewamy  
się większej rewolucji. Jedynie użytkownicy kotłów rusztowych muszą liczyć  
się ze zwiększonymi kosztami inwestycyjnymi wymiany istniejących systemów czyszczenia  
na bardziej efektywne.  
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Należy również mieć na uwadze zwiększone koszty eksploatacyjne instalacji czyszczenia, 
w tym zużycie energii elektrycznej i wymiana części szybkozużywających się. 
  

 
FOT. 5 Elektrofiltry zabudowane za kotłami OR-35 w EC Elana Toruń.  
 
Emisja tlenków azotu (NOx). 
Badania gwarancyjne wielu kotłów rusztowych opalanych miałem węglowym z polskich 
kopalń wykazują emisje tlenków azotu poniżej 400 mg/Nm3. Na dzień dzisiejszy żaden 
projektant ani producent kotłów z paleniskiem rusztowym nie zagwarantuje emisji tlenków 
azotu poniżej 350 mg/Nm3, bez stosowania dodatkowych instalacji. Metodami pierwotnymi 
(regulacją powietrza pierwotnego i wtórnego) nie da się uzyskać znacznej redukcji NOx. 
Praktycznie cały azot zawarty w paliwie w wyniku spalania na ruszcie w wysokich 
temperaturach przechodzi w tlenki azotu w spalinach. Poprzez regulację paleniska można 
nieznacznie ograniczyć tworzenie się tlenków azotu z powietrza podmuchowego. Aby 
ograniczyć emisję tlenków azotu w kotłach rusztowych należy spalać węgiel o małej 
zawartości azotu lub stosować metody wtórne. W Polsce pracuje niewiele kotłów rusztowych 
z zabudowanymi instalacjami odazotowania. Nie było takiej potrzeby ich zabudowy. Jedynie 
możemy się posiłkować rozwiązaniami zachodnimi, gdzie stosuje się wtrysk wody 
amoniakalnej lub innych związków w komorze paleniskowej w strefie odpowiednich 
temperatur. Drugą metodą redukcji tlenków azotu jest wykorzystanie katalizatorów, które 
aktualnie buduje się na kotłach energetycznych o dużej mocy. Każda metoda wtórna 
ograniczenia emisji NOx wiąże się z poniesieniem określonych kosztów inwestycyjnych.  
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Do końca nie jest zbadany wpływ wody amoniakalnej (innych związków) na żywotność 
części ciśnieniowej oraz tworzenie się osadów. Z kotłowego punktu widzenia każda 
dodatkowa instalacja w obrębie kotła wiąże się z problemami eksploatacyjnymi, nie do końca 
zdiagnozowanymi przy spalaniu polskich węgli.  

 
FOT. 6 Wyciąg z pomiarów gwarancyjnych kotła OR-35. 
 
Emisja tlenków siarki (SOx). 
Przepisy Unijne bardzo rygorystycznie podchodzą do emisji tlenków siarki przy spalaniu 
paliw stałych. Aktualnie przepisy krajowe pozwalają eksploatować kotły rusztowe z emisją 
tlenków siarki poniżej 1 500 mg/Nm3. Poziom ten uzyskuje się poprzez spalanie węgla  
o niskiej zawartości siarki (poniżej 0,4) i dużej wartości opałowej (powyżej 23 000 kJ/kg). 
Analizując pomiary gwarancyjne wielu kotłów można stwierdzić, że spalając węgiel 
kamienny zalecany dla kotłów rusztowych o wartości opałowej w zakresie 20 000 ÷ 24 000 
 i zawartości siarki w paliwie od 0,4 do 0,8 uzyskuje się emisję tlenków siarki od 750 do 
1 750 mg/Nm3. Wiele ciepłowni w Polsce ma zabudowane systemy ciągłego monitoringu 
emisji zanieczyszczeń w spalinach i jest świadome o czekających ich problemach. 
Użytkownicy kotłów rusztowych będą zmuszeni ograniczyć emisję tlenków siarki poprzez 
budowę kosztownej instalacji odsiarczania spalin. Jeszcze większe problemy będzie stwarzać 
ich utrzymanie w eksploatacji.  
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Aktualnie w Polsce zabudowanych za kotłami rusztowymi jest kilka Instalacji Odsiarczania 
Spalin. Wiele firm poszukuje skutecznych i tanich metod odsiarczania. Osiągnięcie emisji 
tlenków siarki za kotłami rusztowymi poniżej 200 mg/Nm3 będzie bardzo trudne lub 
kosztowne.  

 
FOT 7. Zawartość tlenku węgla Zco, tlenków azotu ZNOx i dwutlenku siarki ZSO2 w spalinach 

w przeliczeniu na 6 % tlenu w funkcji względnego masowego obciążenia 
 kotła OR-35 (35 t/h x 450 O x 4 MPa).  



 

 

 EKOZUB  Sp. z o.o.  
 47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47 
             

 

 Tel. 32 419 85 09;  692 495 329     www.ekozub.pl 

 

__________________________________________________________________ 
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH 

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

 
Zagospodarowanie żużla i popiołu. 
Odrębnym problemem w eksploatacji kotłów rusztowych będzie zagospodarowanie żużla 
i popiołów ze spalania miału węglowego. W wyniku dużej zawartości części palnych w żużlu 
(powyżej 10 %) oraz metali ciężkich należy spodziewać się ograniczeń w możliwościach 
deponowania ich na składowiskach lub gospodarczego wykorzystania w budownictwie. 
Problem zagospodarowania żużla i popiołów stanie się palący dla wielu ciepłowni  
w najbliższym czasie. Sensownym rozwiązaniem zagospodarowania żużla jest ograniczenie 
części palnych i jego wykorzystanie w budownictwie. W paleniskach rusztowych uzyskanie 
żużla o odpowiednich parametrach (poniżej 5 % części palnych) jest bardzo trudne. 

 
FOT. 8 Parametry żużla i popiołów ze spalenia węgla w kotle OR-32. 



 

 

 EKOZUB  Sp. z o.o.  
 47-480 Żerdziny, ul. Powstańców Śląskich 47 
             

 

 Tel. 32 419 85 09;  692 495 329     www.ekozub.pl 

 

__________________________________________________________________ 
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH 

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

Podsumowanie. 
Analiza licznych pomiarów gwarancyjnych kotłów rusztowych potwierdza konieczność 
budowy w najbliższym czasie kosztownych instalacji odpylania, odsiarcza i odazotowania 
spalin. Aktualnie w spalinach uzyskuje się emisję tlenków azotu na poziomie 400 mg/Nm3. 
Osiągnięcie niższych wielkości metodami pierwotnymi (zmiany w konstrukcji rusztu lub 
regulacja powietrza podmuchowego) praktycznie jest niemożliwe. W zakresie emisji tlenków 
siarki to polityka zakupu węgla niskozasiarczonego będzie niewystarczająca. Wiele ciepłowni 
będzie zmuszone za kotłami rusztowymi budować skuteczne instalacje odsiarczania spalin. 
Emisja pyłu z technicznego punktu widzenia wydaje się najprostsza do spełnienia. Od wielu 
lat budowane są za kotłami rusztowymi elektrofiltry lub filtry workowe.  
Aktualnie kotły z paleniskami rusztowymi uzyskują bardzo wysokie sprawności spalania 
węgla na poziomie 88%. Jednakże ze względów emisyjnych należy rozpocząć poszukiwania 
nowych technologii spalania paliw stałych. W latach dziewięćdziesiątych alternatywą dla 
palenisk rusztowych były paleniska fluidalne ze złożem stacjonarnym, których rozwój 
zaniechano po liberalizacji przepisów emisyjnych. Aktualnie należy się spodziewać 
zaostrzenia norm emisji zanieczyszczeń oraz rygorystycznego ich przestrzegania. W interesie 
większości Państw Europejskich jest eliminacja spalania węgla w jednostkach o małej mocy, 
a w szczególności w paleniskach rusztowych. Nałożone normy emisji praktycznie stawiają 
pod znakiem zapytania budowę nowych jednostek rusztowych. Stosowanie palenisk 
rusztowych pomimo całej swej doskonałości i prostocie zmuszą nas do budowy bardzo 
kosztownych instalacji odsiarczania i odazotowania spalin.  


