Zakład Technologii Proekologicznych

MODELOWE STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW
SPALANIA PALIW CIEKŁYCH ZAWIERAJĄCYCH GLICERYNĘ
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

M

odelowe stanowisko może być zastosowane w gospodarce municypalnej oraz zakładach produkujących piece i osprzęt do spalania paliw. Przeznaczone jest do sprawdzania i kontrolowania procesu spalania paliw płynnych. Wyposażone jest w analizator spalin, system rejestracji temperatury w komorze
spalania, układ rejestracji ilości paliwa oraz wydatku powietrza. Aparatura kontrolno-pomiarowa daje
możliwość prowadzenia kompleksowych badań procesu spalania. Cechą wyróżniającą stanowisko jest badanie jakości procesu spalania z jednoczesnym rejestrem dostarczanego strumienia powietrza i paliwa.

Stanowisko umożliwia:
 rejestr gazów wylotowych z procesu spalania paliw ciekłych, tj.: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu,
dwutlenek siarki,
 określenie wydatku powietrza,
 określenie przepływu spalanego paliwa.
Parametry stanowiska:
–– przeznaczone do spalania paliw ciekłych
o lepkości kinematycznej w 20°C 					poniżej 10 mm2/s,
–– maksymalne zużycie paliwa						1,42 kg/h.
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T

he model stand can be used in municipal economy and enterprises manufacturing furnaces and equipment
for fuel combustion. The device monitors and controls the combustion of liquid fuels. It is equipped with an
exhaust gas analyzer, a system recording temperature in the combustion chamber, and a system recording
the amount of the fuel- and airflow. The control and measurement instrumentation enables complex
research on the combustion process. The outstanding feature of the stand is the possibility to examine the quality of
the combustion process at a concurrent recording of the air and fuel stream.
The stand enables the following:
 The recording of exhaust gases from the combustion of liquid fuels, i.e. carbon oxide and dioxide, nitric oxide,
sulphur dioxide;
 The determination of the airflow;
 The determination of the flow of the combusted fuel.
Parameters of the stand:
–– intended for the combustion of liquid fuels with the kinematic
viscosity at 20°C 									below 10 mm2/s,
–– maximum fuel consumption: 						1.42 kg/h.
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