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Założenia kryterium klasyfikacji kotłów
Występujące obecnie na rynku kotły małej mocy, zwłaszcza na paliwa stałe
charakteryzują się bardzo zróżnicowaną konstrukcją oraz związaną z tym
efektywnością i funkcjonalnością. Do parametrów charakteryzujących kotły
należy; moc cieplna, sprawność energetyczna (cieplna), poziom emisji
substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Wielkość mocy cieplnej
jest podstawowym parametrem ilościowym, określającym wydajność cieplną
kotłów, natomiast sprawność cieplna i emisja zanieczyszczeń stanowią
wyznaczniki
jakościowe,
charakteryzujące
stopień
doskonałości
termodynamicznej. Sprawność energetyczna kotła bezpośrednio przekłada się
na ilość zużytego paliwa do wytworzenia określonej ilości ciepła, a tym samym
ma wpływ na koszty eksploatacyjne, ilość powstających odpadów stałych, ilość
powstających substancji szkodliwych oraz dwutlenku węgla. Z kolei poziom
emisji substancji toksycznych określa szkodliwość kotła dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi. Poziom emisji tych zanieczyszczeń zależy zarówno
od czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych paleniska, jak i od cech
jakościowych paliwa – uziarnienie, wartość opałowa, zawartość popiołu,
wilgoci, części lotnych, pierwiastkowy skład elementarny. Synergetyczny
wpływ parametrów kotła – sprawności energetycznej, emisji zanieczyszczeń na
jakościową efektywność kotłów, stanowi uzasadnioną przesłankę ich łącznego
uwzględnienia w postaci uogólnionego parametru kryterialnego.
Wszystkie rodzaje kotłów podlegają badaniom, w laboratoriach posiadających
certyfikat laboratorium akredytowanego, zgodnie z w/w standardami PN EN
mającym na celu oznaczenie mocy cieplnej, sprawności energetycznej dla mocy
nominalnej i obniżonego poziomu mocy (30%) oraz emisji CO, NOx i pył,
OGC, w przeliczeniu na 13% lub 10% zawartość tlenu w spalinach dla kotłów
węglowych, oraz w przeliczeniu na 3% zawartości tlenu w spalinach dla
kotłów gazowych i olejowych, [1 -7]. Dobrowolna atestacja kotłów opalanych
paliwami stałymi na znak „bezpieczeństwa ekologicznego” uwzględnia również
emisje benzo(a)pirenu, sumy 16 WWA wg EPA oraz sumy zanieczyszczeń
organicznych. Wielkość emitowanego ładunku tych zanieczyszczeń jest wprost
proporcjonalna do emisji CO. Emisja dwutlenku siarki jest uzależniona od
zawartości siarki w paliwie.
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Kryterium klasyfikacji kotłów winno także uwzględniać te parametry, które są
wyznaczane z użyciem standaryzowanych metod badawczych i procedur,
których jakość oznaczania w odpowiednich laboratoriach jest potwierdzona
przez krajowe i/lub międzynarodowe jednostki akredytacyjne.
Po uwzględnieniu omówionych powyżej uwarunkowań do wyznaczania
uogólnionego parametru kryterialnego przyjęto sprawność energetyczną
oraz parametr emisyjności kotłów, uwzględniający emisję, CO, Ox i pyłu
całkowitego. Do wyliczania parametru emisyjności kotłów przyjęto emisję
równoważną, czyli zastępczą odniesioną do emisji dwutlenku siarki.
Parametr emisji równoważnej SO2 ma charakter umowny, ale mimo
dużego uproszczenia umożliwia w prosty, przejrzysty i przekonywujący
sposób znaleźć wspólną miarę, wspólny mianownik oceny szkodliwości
różnych rodzajów zanieczyszczeń, a także wyliczać efektywność
wprowadzanych usprawnień. Do wyznaczania emisji równoważnej
przyjęto współczynnik ki oparty o wartość DS dwutlenku siarki oraz
danego zanieczyszczenia ei na stanowisku pracy, zgodnie z aktualnie
obowiązującym uregulowaniami prawnymi.

Sposób obliczenia kryterium
Z uwagi na wspomniany powyżej efekt synergizmu sprawności energetycznej i
wielkości emisji, te dwie wielkości przyjęto jako podstawę obliczenia
wskaźnika kryterium końcowej oceny kotła według zależności:

O x = 3.75 * Ws + 1.25 * We
w której O x oznacza wskaźnik kryterium oceny kotła x, będące podstawą
tworzenia końcowego rankingu, Ws oraz We to wyróżniki charakteryzujące
odpowiednio sprawność oraz emisję substancji szkodliwych.
Każdy z wyróżników przybiera wartości od 0 do 1, przy czym wartość „0”
odpowiada minimalnym wymaganiom, jakie powinno spełniać urządzenie,
natomiast wartość „1” opowiada najlepszym, możliwym do osiągnięcia przy
obecnym stanie techniki parametrom. Wyróżniki te wyrażone są wzorami:

w których:
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Ws =

η x − η min
η max − η min

We =

emax − e x
emax − emin

ηx
ex

η min
η max
emin
emax

rzeczywista sprawność osiągana przez kocioł x, wyrażona w
procentach, liczona jako średnia arytmetyczna między sprawnością
osiąganą przy mocy nominalnej oraz przy 30% mocy nominalnej,
rzeczywista emisja równoważna, wyrażona w mg/m3 osiągana
przez kocioł x przy mocy nominalnej,
minimalna sprawność kotłów, wyrażona w procentach, poniżej
której kocioł nie będzie uwzględniany na liście rankingowej,
maksymalna sprawność kotłów, wyrażona w procentach,
wyznaczana przez aktualny stan techniki oraz ograniczenia
fizyczne,
minimalna emisja równoważna, wyrażona w mg/m3, której wartość
wyznacza obecny stan techniki,
maksymalna emisja równoważna, wyrażona w mg/m3, której
przekroczenie jest niedopuszczalne z uwagi na obowiązujące normy
ochrony środowiska i określone standardami testowania urządzeń
grzewczych.

Jako najwyższą wartość O x przyjęto liczbę 5. Kocioł, który będzie
charakteryzował się najwyższą wartością O x w trakcie oceny zajmie w
rankingu pierwsze miejsce. Kolejność każdego z kotłów w odpowiedniej
kategorii - węglowe z automatycznym podawaniem paliwa, węglowe z
ręcznym podawaniem paliwa, olejowe, gazowe kondensacyjne i
niekondensacyjne, będzie uzależniona od obliczonej wartości wskaźnika
kryterium O x , im wyższa wartość, tym wyższe miejsce w rankingu.
Emisja równoważna e x będzie obliczana w przypadku każdego kotła z
zależności:

e x = eSO 2 + k

O2

e

O2

+ k CO eCO + k p e p

w której ei oznacza emisję i-tego związku (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla i pyłu) wyrażoną w mg/m3 przeliczoną na porównywalny udział
tlenu
w spalinach, natomiast ki oznacza współczynnik szkodliwości i-tego związku,
wyznaczony w oparciu o wartości NDS na stanowisku pracy, zgodnie z
aktualnie obowiązującym uregulowaniami prawnymi. W obliczeniach emisji
równoważnej dla wszystkich rozpatrywanych rodzajów paliw i konstrukcji
kotłowych nie uwzględniono emisji dwutlenku siarki, ponieważ jest ona
zasadniczo zależna od rodzaju paliwa, a nie od konstrukcji kotła. W przypadku
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kotłów gazowych i olejowych nie uwzględniono emisji pyłu, zgodnie z
obowiązującymi standardami badania kotłów gazowych i olejowych.
W tablicy 2 i 3 zestawiono wartości stałych, koniecznych do przeprowadzenia
obliczeń. Maksymalna i minimalna sprawność oraz emisja poszczególnych
zanieczyszczeń dla poszczególnych rodzajów i typów kotłów określona została
na podstawie norm oraz najlepszych możliwych rozwiązań technologicznych
procesu spalania paliw w instalacjach małej mocy.
Tablica 2. Wartości stałych, koniecznych do obliczeń kryteriów
Kotły węglowe
Opis
A

η min , %
η max , %

O2

B

C

D

74

74

85

85

92,7

87

92

94

94

109

119

24

24

7

518

99

83

35

Pomiar

Pomiar

Pomiar

Pomiar

emin , mg/m3 145
emax , mg/m3 518
e

Kotły gazowe

Kotły
olejowe

, mg/m3 Pomiar
3

eco , mg/m

Pomiar

Pomiar

Pomiar

Pomiar

Pomiar

3

e p , mg/m

Pomiar

Pomiar

Pomiar

0

0

k O2
kco
kp

0,4
0,09

0,4
0,09

0,4
0,09

0,4
0,09

0,4
0,09

2

2

n.d.

n.d.

n.d.

10

10

3

3

3

170

150

120

120

Udział tlenu
w spalinach,
%
Tsmin., oC

b.o.1)

1) brak ograniczeń; n.d. – nie dotyczy, A) ręcznie zasilany paliwem, B)
automatycznie zasilany paliwem, C) konwencjonalny, D)
kondensacyjny
Dane dotyczące sprawności energetycznej kotłów oraz wielkości emisji muszą
być potwierdzone świadectwami badań przeprowadzonych w laboratoriach
posiadających certyfikat akredytacji PCA (Polskie Centrum Akredytacji),
zgodnie z obowiązującymi normami i akredytowanymi procedurami.
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Tablica 3. Zestawienie emisji maksymalnych i minimalnych
Emisja maksymalna, emax
Emisja minimalna, emin
mg/m3
mg/m3
Typ kotła
NOx
Pył
CO
NOx
Pył
CO
Węglowe A 1)
Węglowe B1)
Olejowe 2)
Gazowe D

125

1200

80

40

80

400

125

1200

100

50

50

220

n.d.

120

50

n.d.

50

70

n.d.

80

13

n.d.

15

180

nd

100

50

n.d.

50

2)

Gazowe C2)
1)

400

emisja przeliczona na 10%; 2)emisja przeliczona na 3%; n.d. – nie dotyczy

Przyjęte parametry kryterialne mogą zostać rozszerzone jedynie w przypadku
wprowadzonych zmian w standardach oceny jakości kotłów oraz wymagań
stanowiących podstawę ich wprowadzania na rynek, ze szczególnym
uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska – uwzględnienia dodatkowo
innych zanieczyszczeń, oprócz CO, NOx i pyłu całkowitego – TSP.
Opracowane kryterium jest spójne z podejściem przyjętym w strategii Czystego
Powietrza (CAFE) COM(2005) 446 Bruksela, 21.9.2005, które zwraca uwagę
na konieczność kompleksowego podejścia do ochrony powietrza, z
uwzględnieniem równoczesnego wielokierunkowego oddziaływania - multioddziaływanie na środowisko i zdrowie wielu zanieczyszczeń - multizanieczyszczenie.
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