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OPTYMALIZACJA 
PROCESU



Analizy oraz ocena preoptymalizacyjna

Działania optymalizacyjne prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. 
obejmują:

• analizę parametrów podstawowych pracy kotła,

• analizę rozdziału współczynnika nadmiaru powietrza w komorze 
paleniskowej,

• ocenę poprawności wskazań aparatury obiektowej AKPiA,

• kontrolę bilansową powietrza do spalania,

• ocenę możliwości zmiany charakterystyk UAR (w systemach DCS),

• ogólną ocenę stanu technicznego i jakości pracy instalacji młynowych,

• ogólną ocenę czystości powierzchni ogrzewalnych kotła,

• ogólną ocenę czystości Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza.



Ocena wizualna stanu technicznego palników, od strony komory spalania



Ocena wizualna szlakowania i czystości palników oraz komory spalania



Optymalizacja metod pierwotnych redukcji 
tlenków azotu

Działania optymalizacyjne prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. obejmują:

• wprowadzenie podstechiometrycznego spalania w pasie palnikowym,

• obniżenie zawartości O2 przy zastosowaniu powłok chroniących przed korozją niskotlenową,

• stosowanie palników niskoemisyjnych specjalnej konstrukcji, zmiany kątów pochylenia,

• implementacja wniosków z wykonanych pomiarów rozpływów powietrza do kotła,

• stopniowanie powietrza wtórnego na wysokości komory paleniskowej,

• kontrola pracy zdmuchiwaczy parowych i pyłofonów,

• wprowadzenie korekt do UAR kotła, w ramach istniejących możliwości regulacyjnych 
określonych w SIEK (Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji Kotła); wprowadzenie nowych 
charakterystyk i zmian w UAR kotła (określonych w albumach nastaw).



Ocena jakości spalania wizualna, termoparami oraz pirometrami i kamerą termowizyjną



Optymalizacja metod wtórnych redukcji 
tlenków azotu

Działania optymalizacyjne prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. 
obejmują:

• metody selektywnej redukcji niekatalitycznej SNCR (Selective Non-Catalityc
Reduction),

• metody selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Selective Catalityc Reduction),

• metody selektywnej redukcji katalitycznej SCR typu Tail End,

• metody jednoczesnego usuwania dwutlenku siarki i tlenków azotu,

• nowatorską metodę firmy SBB – Hybrid DeNOx System. 







Optymalizacja pracy kotłów
Działania optymalizacyjne prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. obejmują:

• analizę jakości pracy instalacji młynowych,

• poprawę sprawności kotła (ograniczenie strat niecałkowitego spalania),

• poprawę sprawności kotła (wzrost temperatury pary), przy auto-regulacji zmiany kąta położenia palników,

• zwiększenie elastyczności pracy kotła (poprzez np. modyfikację UAR, zmianę krzywych),

• analiza jakości spalanego paliwa i ocena wpływu na parametry eksploatacyjne i niskoemisyjne,

• szkolenia personelu w zakresie obsługi wprowadzonych korekt i obsługi dodatkowych instalacji deNOx,

• spełnienie wymogów technicznych np. w zakresie parametrów pary za kotłem,

• spełnienie wymagań bezpiecznego procesu spalania dla palników pyłowych, strumieniowych i wirowych,

• spełnienie wymagań bezpiecznego procesu spalania dla różnego rodzaju kotłów z palnikami pyłowymi 
strumieniowymi, wirowymi, kotłów fluidalnych oraz kotłów z paleniskami rusztowymi.



Działania optymalizacyjne prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. – przykład z DCS



POMIARY



Pomiary kotłów
Pomiary i badania prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. obejmują:

• wyznaczenie strat cieplnych oraz sprawności kotła wraz z implementacją wniosków na podstawie 
wykonanych pomiarów,

• wyznaczenie bilansu cieplnego kotła, 

• wyznaczenie parametrów pracy układów młynowych wraz z implementacją wniosków na podstawie 
wykonanych pomiarów,

• wyznaczenie rozkładu ciśnień i temperatur spalin w komorze paleniskowej i kanałach spalin wraz z 
implementacją wniosków na podstawie wykonanych pomiarów,

• wyznaczenie rozkładu ciśnień i temperatur powietrza do spalania wraz z implementacją wniosków na 
podstawie wykonanych pomiarów,

• wyznaczenie bilansu powietrza do spalania,

• wyznaczenie składu spalin (NOx, SO2, CO, CO2),

• sprawdzenie szczelności instalacji na drodze spalin,

• zapewnienie analiz paliwa i odpadów paleniskowych w akredytowanym 

laboratorium zewnętrznym np. GIGu, Energopomiaru, ICHPW.







Pomiary młynów
Pomiary i badania prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. obejmują:

• wstępna ocena stanu technicznego młynów i odsiewaczy wg DTR,

• wyznaczenie charakterystyk wydajnościowych młynów,

• wyznaczenie charakterystyk podajników paliwa do młynów,

• opracowanie rozkładu ciśnień i temperatur w układzie młynowym,

• wyznaczenie jakości przemiału z wentylacją,

• określenie zużycia energii elektrycznej na przemiał i wentylację,

• wyznaczenie podziału mieszaniny pyłowo-gazowej,

• wyznaczenie koncentracji i prędkości pyłu w przewodach,

• określenie rozdziału masowego i ziarnowego do poszczególnych pyłoprzewodów,

• wyznaczenie ilości i jakości odpadów. 



Palnik pyłowy podczas uruchomienia kotła





Pomiary wentylatorów

Pomiary i badania prowadzone przez firmę SBB Energy S.A. obejmują:

• wyznaczenie charakterystyk wentylatorów – wydajności, mocy, spiętrzenia, sprawności,

• wyznaczenie punktów pracy wentylatorów,

• wyznaczenie charakterystyk oporów powietrza i spalin,

• analizę doboru wentylatora do instalacji,

• wyznaczenie charakterystyk urządzeń regulacyjnych wentylatorów.



Pozostałe pomiary
Firma SBB Energy S.A. świadczy także usługi w zakresie:

• doboru możliwie najlepszej lokalizacji sond ruchowych O2 i temperatury w celu uzyskania dokładnych 
danych do eksploatacji kotła – badania prowadzone przy różnych wariantach pracy kotła i układów 
młynowych,

• wykonywania pomiarów emisji NOx, SO2, CO, CO2 metodami referencyjnymi,

• pomiary rozkładu temperatury w komorze paleniskowej przy użyciu sond HVT,

• pomiary czasu przebywania cząsteczki w paleniskach kotłowych lub Zakładach Termicznego 
Przekształcania Odpadów,

• bieżące badania zawartości części palnych (poprzez prażenie w piecu komorowym w temperaturze 
850°C) i NH3 (przy użyciu odczynników chemicznych) w popiele lotnym.







URZĄDZENIA 
POMIAROWE



Analizator spalin 
Horiba PG-350E

Firma SBB Energy S.A. dysponuje analizatorem spalin
Horiba PG-350E, który zapewnia dokładność pomiarów bliską
przyrządom laboratoryjnym . Urządzenie może mierzyć równocześnie
udział do 5 składników spalin – NOx, SO2, CO, CO2 oraz O2. Pomiary
wykonywane przez analizator są zgodne z normami DIN EN 15267 –
3, DIN EN 14181 oraz zatwierdzone jako metody referencyjne (SRM
– Standard Reference Method) dla pomiaru zawartości CO (DIN EN
15058), O2 (DIN EN 14789) oraz NOx (DIN EN 14792).

Udziały składników spalin wyznaczane są dzięki technikom
pomiarowym takim jak:

• metoda chemiluminescencji z modulacją przepływu krzyżowego –
detekcja NOx,

• absorpcyjna metoda NDIR (Non-dispersive Infrared) z modulacją
przepływu krzyżowego – detekcja SO2 i CO,

• standardowa absorpcyjna metoda NDIR – detekcja CO2,

• metoda paramagnetyczna – detekcja O2.



Analizator spalin 
Testo 350

Analizator Testo 350 umożliwia wykonywanie

różnorodnych pomiarów z zakresu analizy i emisji

spalin dzięki możliwości pracy z 6 sensorami spośród:

O2, CO, COniskie, NO, NOniskie, NO2, SO2, CO2, CxHy,

H2S, a również pomiarów temperatury i przepływu.



Pyłomierz grawimetryczny 
Emiotest 2598

Automatyczny pyłomierz grawimetryczny

Emiotest 2598 umożliwia pomiar stężenia pyłu w

spalinach oraz wyznaczenie strumienia masy pyłu.

Pomiar polega na izokinetycznym poborze próbki

ze strumienia badanego gazu i wydzieleniu z niego

cząstek stałych zebranych na materiale

filtracyjnym.



NEO LaserGas II Single Path
Urządzenie wykorzystuje bezkontaktową,

optyczną metodę detekcji gazów (m.in. NH3, CO,

CO2, O2, NO2, CH4) zwaną in-situ. Analizator

posiada akredytację między innymi IECEx,

MCERTS czy EURO VI.



Sonel KT-160
Kamera termowizyjna mierząca

temperaturę równocześnie w 19200 punktach.

Urządzenie w trakcie pomiaru rejestruje także

obraz rzeczywisty, który może następnie być

połączony z obrazem termicznym z regulowanym

poziomem przenikania. Kamera zgodna ze

standardem EN61326-1.



Laboratorium pomiarowe Działu Optymalizacji



Laboratorium pomiarowe Działu Optymalizacji


