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Żerdziny 15.10.2013r.  
 

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 
 

 
        W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego 
wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary 2,5 MPa. Para z kotła 
zasila silnik parowy wraz z generatorem o mocy 0,6 MWe. Ciepło odpadowe 
wykorzystywane jest latem do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Przegląd kotła został 
przeprowadzony pod kątem skuteczności działania systemu czyszczenia kotła za pomocą 
generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Kocioł wraz z silnikiem przepracował 
ok. 1 000 h (42 dni). W okresie rozruchu był odstawiany pięć razy. Z informacji uzyskanych 
od Użytkownika wynika, że kocioł osiąga wszystkie parametry eksploatacyjne, w tym wysoką 
sprawność i wydajność. System czyszczenia oraz pozostałe elementy kotła nie stwarzają 
większych problemów eksploatacyjnych. Pracę kotła i osiągane parametry ocenia się 
pozytywnie. 
 

 
 
Fot. 1 Kocioł parowy KP-8/2,5 wraz z układem podawania paliwa. 
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Układ podawania paliwa wraz ze składowiskiem biomasy. 
Składowisko biomasy jest zadaszone. W układzie podawania paliwa wykorzystana jest 
ruchoma podłoga. Całość zabezpieczona jest pod względem przeciwpożarowym. Użytkownik 
nie zgłasza większych zastrzeżeń do pracy układu podawania paliwa do kotła.  
 

 
Fot. 2 Składowisko biomasy do kotła KP-8/2,5. 
 
Zgromadzona biomasa na składowisku wizualnie ocenia się na bardzo złej jakości. 
Zaobserwowano dużą zawartość popiołu oraz elementów zielonych. Ilość czystych zrębków 
drewna ocenia się na ok. 20%. Najprawdopodobniej zgromadzona biomasa była pozyskiwana 
z przeróbki drewna oraz prac porządkowych w lesie i przy drogach. Takiej jakości biomasa 
jest bardzo trudna do spalania. Większość producentów zezwala na spalanie w kotłach 
rusztowych jedynie zrębków drewna o niskiej zawartości popiołu i kory. Spalana biomasa 
może mieć wpływ na żywotność kotła i jego poszczególnych elementów.  
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Ruszt i komora spalania. 
W kotle KP-8/2.5 zastosowano ruszt schodkowy. Powietrze do spalania podawane jest pod 
ruszt oraz w obrębie komory spalania. 
 

 
Fot. 3 Komora paleniskowa wraz z rusztem schodkowym. 
 
Stan obmurza w obrębie komory paleniskowej ocenia się, jako dobry. Nieliczne pęknięcia nie 
powinny mieć wpływu na żywotność ścian bocznych. Jedynie w strefie wysokich temperatur 
zaobserwowano twarde osady, ściśle przylegające do ścian bocznych. W przypadku 
dłuższego okresu eksploatacji kotła należy liczyć się z nierównomiernym rozkładem paliwa 
na szerokości rusztu poprzez tworzące się nawisy. Pozostałe osady były sypkie i łatwe do 
usunięcia. Pokład rusztowy wraz rusztowinami ocenia się pozytywnie. Szczeliny rusztowin 
nie były zalepione twardymi osadami. Jedynie zaobserwowano wypadnięcie jednej 
rusztowiny, którą należy uzupełnić.  
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Fot. 4 Ściana boczna komory paleniskowej z twardymi osadami trudnymi do usunięcia. 
 

 
Fot. 5 Wypadnięta rusztowina. 

 
Fot. 6 Nieliczne pęknięcia obmurza. 
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Komora pośrednia spalin. 
Pomiędzy komorą paleniskową a wlotem spalin na powierzchnie wymiany ciepła znajduje się 
pozioma komora pośrednia. W czasie rewizji zaobserwowano znaczne ilości piasku i osadów. 
Okresowo należy piasek i osady usunąć z tej przestrzeni. Duże ilości piasku wynikają ze złej 
jakości spalanego paliwa. Dodatkowo należy przeanalizować wpływ zalegającego piasku na 
wytrzymałość konstrukcji nośnej kotła w tym obszarze. Każdorazowo w czasie odstawienia 
kotła należy piasek i osad ręcznie usunąć.  
 

 
Fot. 7 Zalegający piasek i osady w komorze pośredniej.  
 
Komora wlotowa spalin na powierzchnie wymiany ciepła. 
Pierwszą powierzchnią wymiany ciepła jest wymiennik płomieniówkowy. Spaliny płyną 
wewnątrz płomieniówek. Powierzchnia wlotowa czyszczona jest za pomocą dwóch 
generatorów fal uderzeniowych GFU-24/8. Na zdjęciu ósmym pokazano wlot fali 
uderzeniowej na ścianie kotła wraz z fragmentem obmurza. Nie stwierdzono żadnego 
uszkodzenia obmurza w obszarze bezpośredniego działania fali uderzeniowej. Nieliczne 
pęknięcia wynikają z normalnej eksploatacji kotła. W obszarze wlotu spalin powierzchnie rur 
były eksploatacyjnie czyste. Minimalne osady na ściance rur nie wpływały na wymianę 
ciepła. Proces spalania w kotle prowadzony jest prawidłowo. Nie stwierdzono w strefie 
wysokich temperatur twardych osadów, które ograniczałyby przepływ spalin przez 
poszczególne płomieniówki. Instalację czyszczenia, w tym obszarze uznaje się za bardzo 
efektywną. Fala uderzeniowa systematycznie usuwa zanieczyszczenia i zwiększa efektywność 
wymiany ciepła, pomimo dużej zawartości piasku i popiołu w paliwie. 
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Fot. 8 Wlot fali uderzeniowej na czyszczone powierzchnie.  
 

 
Fot. 9 Wlot spalin z komory paleniskowej do płomieniówek w strefie najwyższych 
temperatur. 
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Fot. 10 Ścianki płomieniówek pokryte cienką warstwa osadów po 42 dniach pracy kotła.  
 
Komora nawrotna. 
Spaliny z pierwszej sekcji płomieniówek za pomocą klapy kierowane są na druga sekcję lub 
przegrzewacz pary.  
 

 
Fot. 11 Komora nawrotna spalin. 
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W obszarze komory nawrotnej nie zaobserwowano znacznej ilości osadów na ściankach 
płomieniówek. Stwierdzone zabrudzenie nie ma wpływu na wymianę ciepła i systematycznie 
jest usuwane za pomocą fali uderzeniowej.  
 

 
Fot. 12 Eksploatacyjnie czyste płomieniówki pierwszej sekcji od strony komory nawrotnej.  
 

 
Fot. 13. Lewa strona płomieniówek z widoczną strefą bezpośredniego działania fali 
uderzeniowej.  
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W obszarze komory nawrotnej nie zaobserwowano żadnego uszkodzenia obmurza, ani płyt 
twardych z wełny mineralnej. 
 

 
Fot. 14 Strona lewa komory nawrotnej. 

 
Fot. 15. Strona prawa komory nawrotnej. 

 
Przegrzewacz pary. 
W dolnej części komory nawrotnej zabudowany jest konwekcyjny przegrzewacz pary. 
Powierzchnie przegrzewacza czyszczone są jednym generatorem fal uderzeniowych. Po 
miesięcznej eksploatacji kotła nie zaobserwowano żadnych osadów na ścinkach rur 
przegrzewacza. Przegrzewacz był w stanie eksploatacyjno czystym. Istnieje duże zagrożenie, 
że osady, a w szczególności piasek usuwany systematycznie z powierzchni grzewczych 
będzie zalegał w poziomych odcinkach kanałów spalin. W przypadku zaobserwowania 
wzrostu oporów spalin należy w pierwszej kolejności sprawdzić drożność kanałów 
spalinowych a w szczególności poziome odcinki. Z naszego doświadczenia w wyniku 
zalegających osadów może dojść do całkowitego ograniczenia przepływu spalin w kanałach 
oraz problemy z osiągnięciem parametrów przez kocioł. W szczególności dotyczy to spalania 
paliw o dużej zawartości piasku (kwarcu) i popiołu. 
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Fot. 15. Rury przegrzewacza pary czyszczone za pomocą fali uderzeniowej. 
 

 
Fot. 16 Poziomy odcinek kanału spalin, w którym mogą zalegać osady i powodować wzrost 
oporów przepływu spalin przez kocioł. 



 

 

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

 

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

 

__________________________________________________________________ 
Sąd Rejonowy w Gliwicach     KRS nr  0000404144    Kapitał zakładowy 20.000,00 zł 

NIP 639 200 32 02               REGON 242798312 
                          Getin Noble Bank SA  69 1560 0013 2367 2527 2741 0001            Str. 11/12 

Podgrzewacz wody. 
Ostatnią powierzchnią grzewczą kotła jest konwekcyjny podgrzewacz wody składający się  
z dwóch pęczków. W czasie przeglądu zaobserwowano zabrudzenie górnego pęczka 
podgrzewacza wody bezpośrednio zabudowanego za kotłem. Dolny pęczek nie wykazywał 
takiego zabrudzenia. Każdy z pęczków był czyszczony za pomocą jednego generatora fal 
uderzeniowych. Po sprawdzeniu działania wszystkich generatorów okazało się, że generator 
zabudowany na pierwszym pęczku podgrzewacza wody nie działał prawidłowo. Potwierdza 
to fakt dużej skuteczności czyszczenia generatorów w pozostałych obszarach.  
 

 
Fot. 17 Górny pęczek podgrzewacza wody pokryty osadami. W obszarze tym nie działał 
generator fal uderzeniowych. 
 
Stan zabrudzenie górnego pęczka odbiegał od stopnia czystości pozostałych powierzchni 
grzewczych. Sypkie osady pokrywały rury podgrzewacza nie blokując prześwitu. Drugi 
pęczek efektywnie czyszczony generatorem fal uderzeniowych był eksploatacyjnie czysty. 
Nieznaczna ilość osadów zalegała po prawej stronie pęczka na wprost włazu. W strefie 
bezpośredniego działania fali uderzeniowej rury drugiego stopnia podgrzewacza wody były 
czyste. Należy podkreślić, że zarówno górny jak i dolny pęczek podgrzewacza wody po 
miesięcznej eksploatacji był eksploatacyjne czysty w stosunku do innych kotłów o podobnej 
konstrukcji spalających biomasę. 
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Fot. 18. Rury drugiego stopnia podgrzewacza wody czyszczone za pomocą fali uderzeniowej.  
 
Podsumowanie. 
Kocioł parowy opalany biomasą o dużej zawartości kwarcu i popiołu przepracował ponad 
1 000 godzin. Po odstawieniu przeprowadzono w obecności Użytkownika przegląd kotła pod 
kątem zabrudzenia powierzchni wymiany ciepła oraz efektywności działania instalacji 
czyszczenia. Z informacji uzyskanych od użytkownika wynika, że kocioł osiąga wszystkie 
parametry eksploatacyjne, w tym wysoką sprawność i wydajność. Odstawienie kotła było 
podyktowane okresowym przeglądem silnika parowego. Po przeprowadzenie rewizji 
wewnętrznej kotła można stwierdzić dużą skuteczność działania systemu czyszczenia 
opartego o generatory fal uderzeniowych. Znaczne zabrudzenie kotła zaobserwowano  
w komorze paleniskowej na ścianach bocznych oraz w komorze pośredniej przed wlotem 
spalin na płomieniówki. Można stwierdzić, że w przypadku braku efektywnego systemu 
czyszczenia kocioł spalający biomasę o dużej zawartości popiołu bardzo szybko uległby 
zabrudzeniu. Ciągła praca instalacji czyszczenia z częstotliwością, co 15 minut i przy 
ciśnieniu powietrza 7,5 bar systematycznie usuwa osady z powierzchni grzewczych. Na tym 
etapie nie widzimy sensu zwiększenia częstotliwości działania instalacji czyszczenia.  
W naszej ocenie powierzchnie grzewcze kotła są eksploatacyjnie czyste, a nieznaczne 
zabrudzenie osadami sypkimi nie wpływa na parametry kotła.  

 


