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pary oraz strumienia i wartości opałowej spalanego 
paliwa. W przypadku pary nie ma większych proble-
mów, ale dla paliw stałych, a tym bardziej odpadów, 
nie jest technicznie możliwe bieżące określanie ta-
kich parametrów, jak strumień masowy czy wartość 

W codziennej pracy wykonujemy pomiary ko-
tłów i ich urządzeń pomocniczych, w tym pomiary 
wysokiej temperatury w komorach spalania, za po-
mocą pirometrów aspiracyjnych czy sond kwaso-
wego punktu rosy własnej konstrukcji. Świadczymy 
usługi w zakresie badań nieniszczących NDT oraz in-
wentaryzujemy obiekty za pomocą skanowania la-
serowego 3D.

Jednym z naszych zadań było wyznaczenie spraw-
ności parowego kotła rusztowego, o wydajności po-
nad 30 ton pary na godzinę, zabudowanego w spa-
larni odpadów. Do wyznaczenia sprawności kotła 
niezbędna jest znajomość parametrów wytwarzanej 

Badanie sprawności parowego kotła 
rusztowego analizatorem spalin testo 350

Testo: raport eksperta

Dr inż. Michał Polok, właściciel firmy MPIRE  
z Dąbrowy Górniczej, zajmującej się pomiarami 
instalacji energetycznych i przemysłowych, 
w celach diagnostycznych i na potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej
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opałowa. Dlatego też, sprawność kotłów na paliwa 
stałe wyznaczana jest metodą pośrednią. Istotą tej 
metody jest założenie 100% sprawności urządzenia, 
a następnie pomniejszenie jej o mierzalne wartości 
strat. Zwykle, największe wartości osiąga tzw. strata 
wylotowa. Aby ją wyznaczyć, konieczna jest znajo-
mość strumienia objętości przepływu, temperatury 
i stężenia tlenu w spalinach wylotowych. Zazwy-
czaj, w celu przeprowadzenia pomiarów powyższych 
parametrów używaliśmy zestawu kliku urządzeń –  
w tym analizatora spalin, kondycjonera spalin, ter-
mometru i przetwornika różnicy ciśnień, wyposażo-
nego w rurkę Prandtla.
Materiał firmy Testo

Za pomocą analizatora TESTO 350 
zmierzyliśmy wszystkie parametry po-
trzebne do wyznaczenia badanej stra-
ty wylotowej, takie jak: stężenie tlenu, 
temperaturę i prędkość przepływu 
spalin. Wbudowane w analizator spa-
lin sensory temperatury i różnicy ci-
śnień znacząco ułatwiają pomiary  
i skracają czas przygotowań do pracy. 
Dodatkowym atutem TESTO 350 jest 
wewnętrzny, zintegrowany kondycjo-
ner spalin. Ponadto, analizator umoż-
liwia pomiar stężenia poszczególnych 
składowych spalin, takich jak CO, NO, 
NO2, SO2 i CO2. Daje to pełny obraz 
przebiegu procesu spalania. Istotnym 
ułatwieniem pracy jest także bezprze-
wodowy sterownik ręczny z wbudo-
wanym, kolorowym wyświetlaczem, 
który umożliwia prezentację wyników 
pomiaru z dala od miejsca pomiaro-
wego. Nareszcie zabierając jedną wa-
lizkę, jesteśmy gotowi do pomiaru  
w ciągu kilkunastu minut.
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