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kłada się z kotła do spalania paliw stałych o mocy 14 kW (kocioł uniwersalny firmy Piecbud w Radomiu),
układu rejestracji temperatury (czujniki temperatury, system rejestracji temperatury), układu odbioru ciepła
o regulowanych parametrach oraz systemu odprowadzenia spalin. System rejestracji temperatury w komorze spalania kotła obejmuje pomiar temperatury w trzech
punktach. System pomiaru wyposażono w czujniki temperatury
z osłonami żarowytrzymałymi z termoparami typu K oraz rejestrator temperatury typu KD produkcji firmy Kobold. Wykonany układ
pomiaru temperatury pozwala na pomiar rozkładu temperatury
w trzech punktach płaszczyzny położonej ok. 150 mm nad warstwą
paliwa w komorze spalania. Instalacja odbioru ciepła, która stanowi integralną część stanowiska badawczego, została wyposażona
w ciepłomierz oraz czujniki temperatury umożliwiające pomiar
temperatury wody zasilającej i powrotnej.
Innowacyjność rozwiązania polega na integracji typowego kotła
grzewczego na paliwa stałe z autorskim systemem pomiaru temperatury i oprogramowaniem do monitorowania procesu spalania
i korelowania z parametrami energetycznymi w instalacji odbioru
ciepła. Profesjonalnie opomiarowane stanowisko badawcze, pozwala na weryfikowanie możliwości współspalania różnych odpadów stałych z paliwami konwencjonalnymi.

Kocioł rusztowy o mocy 14 kW
Trójpunktowy pomiar temperatury w komorze spalania
Opomiarowany system odbioru ciepła
Możliwość sterowania ilością wprowadzanego powietrza
Pomiar składu gazów spalinowych (tlenek i ditlenek węgla,
węglowodory, tlenki azotu, ditlenek siarki, tlen, wodór)

Modelowe stanowisko badawcze do współspalania
odpadów stałych z paliwami konwencjonalnymi

KONTAKT
Zespół Marketingu
innowacje@itee.radom.pl
tel.: 48 36 49 211
fax: 48 36 44 749

PROPOZYCJA MARKETINGOWA
usługa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Environmental Technologies Department

MODEL TEST STAND FOR COFIRING OF SOLID
AND CONVENTIONAL FUELS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

S

The stand is composed of a 14 kW boiler for solid fuels (by Piecbud), a temperature recording system, a heat
collection system with adjustable parameters, and an exhaust system. The temperature recording systems
enables the user to measure temperature in three different points. The measurement system is equipped
with temperature sensors, in heat resistant casings, with
thermocouples type K and a KD temperature recorder manufactured by Kobold. The temperature measurement system allows the
measurement of the temperature distribution in three points located approx. 150 mm above the layer of a fuel in the combustion
chamber. The heat collection system constituting an integral element of the stand, has been equipped with a calorimeter and temperature sensors enabling the user to record the temperature of
the back fed water. The innovativeness of the device lies in the integration of a typical boiler for solid fuels with an original temperature measurement system, and software monitoring the combustion
process. The professionally metered test stand, allows one to verify
the possibility of cofire various solid waste with conventional fuels.

14 kW grate boiler
Three-point temperature measurement in a combustion
chamber
Metered heat collection system
Possibility to control the amount of the supplied air
Measurement of the content of exhausts (carbon oxides and
dioxides, hydrocarbon, nitric oxide, sulphur dioxide, oxygen,
hydrogen)

Model test stand for cofiring of solid
and conventional fuels
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