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Charakterystyka systemu
Zainstalowany system do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wpro-
wadzanych do atmosfery został wykonany zgodnie z Rozporządzeniami 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w za-
kresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Emisję zanieczysz-
czeń wyznaczają wymagane przepisami składniki, tj.:
– stężenie NOx w spalinach (pomiar w IR)
– stężenie CO w spalinach (pomiar w IR)
– stężenie CO2 w spalinach (pomiar w IR)
– stężenie SO2 w spalinach (pomiar w IR)
– stężenie O2 w spalinach (pomiar elektrochemiczny)
– stężenie pyłu (pomiar optyczny)
– współczynnik wilgotności (obliczany)
– prędkość przepływu spalin (obliczany)
– temperatura spalin
– ciśnienie spalin.

System monitoringu emisji składa się z:
 układu poboru próbki zamontowanego na kominie, poziom +40 m 

(sonda gazowa z przewodem grzanym)
 układu kondycjonowania próbki gazowej, zamontowanego w szafie 

analizatorów
 szafy analizatorów z zamontowanymi analizatorami gazów, wraz z czę-

ścią elektryczną, zabudowaną w klimatyzowanym kontenerze pomia-
rowym

 pyłomierza zabudowanego na kominie, poziom +40 m
 układów pomiaru parametrów referencyjnych (ciśnienie statyczne, 

temperatura) niezbędnych do wykonania obliczeń zgodnie z obowią-
zującymi rozporządzeniami prawnymi, komin, poziom +40 m

 koncentratora danych pomiarowych oraz statusu urządzeń (sterownika 
emisji)

 komputera pełniącego rolę głównego serwera systemu monitoringu 
(serwera danych emisji).

Opis systemu poboru, transportu, kondycjonowania 
i analizy próbki spalin

Próbka gazowa jest pobierana z emitera za pomocą grzanej sondy poboru 
gazu SP2000H, składającej się z rury probierczej oraz głowicy sondy 
zamontowanej na zewnątrz kanału spalin. Obudowa głowicy zapewnia 
ochronę jej elementów przed wpływem czynników atmosferycznych 
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Próbka gazowa z komina jest transportowana do układu kondycjono-
wania grzanymi przewodami gazowymi. Grzany przewód gazowy firmy 
M&C służy do przesyłania pobranej próbki gazu do układu przygotowania 

Firma Automatyka Pomiary Sterowanie SA (APS) opracowała projekt, 
a następnie wykonała system ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłu 
z komina nr 2 w Elektrociepłowni Białystok SA. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach konsorcjum firm APS – OMC ENWAG, podwykonawcą w zakresie 
systemu monitorowania i raportowania emisji była firma ASKOM.

System ciągłego pomiaru 
emisji gazów i pyłu 
z kotłów parowych

System ciągłego pomiaru 
emisji gazów i pyłu 
z kotłów parowych
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próbki. Ogrzewanie przewodu gazowego umożliwia 
przesył próbki bez strat składników mierzonych. Brak 
ogrzewania powoduje straty wynikłe z rozpuszczania 
się gazów mierzonych w wodzie, powstającej na dro-
dze przelotu gazu ze skroplenia się pary wodnej zawar-
tej w spalinach. Dodatkowo, ogrzewanie zabezpiecza 
przewód gazowy przed zamarznięciem.

Temperatura przewodu grzanego jest utrzymywana 
na poziomie zbliżonym do temperatury pracy sondy, 
czyli ok. 180 °C. Temperatura regulowana jest za po-
mocą zewnętrznych regulatorów temperatury, zamon-
towanych w szafie analizatorów.

Pomiar składników gazowych, takich jak: SO2, NO, CO, 
CO2, O2, odbywa się w analizatorach zewnętrznych, wy-
magających pobrania próbki. Ponieważ próbki są stale 
pobierane, pomiar dokonywany jest ciągle – w trybie 
online.

Gorąca próbka spalin, pobrana przez sondę gazową, 
jest doprowadzona grzanym przewodem gazowym do 
szafy analizatorów, do zespołu kondycjonowania.

Zespół kondycjonowania próbki składa się z nastę-
pujących bloków:
 chłodnica gazu do wychłodzenia próbki w celu jej 

osuszenia i sprowadzenia temperatury gorącego 
gazu w pobliże 0 °C

 pompka gazowa do wymuszenia przepływu próbki 
z komina

 filtr pyłowy do zatrzymania zanieczyszczeń, które 
mogły przedostać się przez filtr w sondzie gazowej

 przepływomierz (rotametr) bypassu z zaworem re-
gulacyjnym do regulacji strumienia gazu przecho-
dzącego przez analizatory.
Tak przygotowana próbka trafia do analizatorów, 

gdzie odbywa się pomiar. Zastosowane zostały anali-
zatory gazów typu Ultramat 23 firmy Siemens. Anali-
zator jest fotometrem podczerwieni z przeciwfazową 
modulacją promieniowania. Zasada działania takiego 
analizatora wykorzystuje  pochłanianie promieniowa-
nia podczerwonego przez analizowane gazy. Po opusz-
czeniu analizatora próbka trafia poza kontener, gdzie 
jest wypuszczana do atmosfery.

Opis pozostałych elementów systemu 
pomiarowego

Pomiar zapylenia

Pomiar zapylenia został wykonany pyłomierzem 
D-R290 firmy DURAG, który jest sprawdzoną konstruk-
cją z certyfikatem TÜV i EPA.

Działanie pyłomierza polega na pomiarze zmiany 
intensywności promienia świetlnego po jego przej-
ściu przez kanał spalin. Światło wysyłane przez super-
szerokopasmową diodę SWB wychodzi z głowicy po-
miarowej, trafia do kanału, gdzie jego intensywność 
spada w wyniku pochłaniania i odbicia części sygnału 
od cząstek pyłu, odbija się od reflektora i wraca do 
głowicy pomiarowej. Osłabienie natężenia światła 
jest zależne od koncentracji pyłu w kanale. Podwójne 
przejście wiązki świetlnej przez kanał podwaja czu-
łość urządzenia.

Dryft czułości sensora optycznego i diody SWB spo-
wodowany starzeniem się i wpływami temperatury 
jest kompensowany automatycznie, za pomocą tzw. 
cyklu autokalibracji, wykonywanego samoczynnie 
przez pyłomierz co 4 godz.

W celu zabezpieczenia układu optyki stosowany jest 
ciągły przedmuch, generowany przez dmuchawę. Na 
poziomie +35 m zamontowano dwie dmuchawy, co po-
lepsza ochronę pyłomierza w przypadku wystąpienia 
nadciśnienia oraz opcjonalnie umożliwia podłączenie 
głowicy/lustra pyłomierza (oraz prawidłową pracę 
i przedmuch) w wypadku awarii jednej z dmuchaw.

Pomiar przepływu spalin

Pomiar strumienia objętości pozwala wyznaczyć 
wielkość emisji poszczególnych związków do atmos-
fery. W opisywanym systemie zastosowano pośredni 

Analizator CO2

Analizator
SO2, CO, NO, O2

Pobór próbki gazowej

Chłodnica gazu

Stacja ASIX (serwer danych
i wizualizacja)

Komin nr 2

Koncentrator danych emisji
(zapis, obróbka

i udostępnianie danych)

Ci nienie

Pyłomierz

Temperatura

G
rz

an
y 

p
rz

ew
ód

Uproszczony schemat systemu
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Bliższe informacje można uzyskać pod adresem:
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE SA 

15-257 Białystok, ul. A. Mickiewicza 95F
tel.: (85) 748 34 00, (85) 748 34 01

faks (85) 748 34 19
http://www.aps.pl

e-mail: jerzy.buslowski@aps.pl
Mikołaj Aleksiejuk
APS S.A. Białystok 

pomiar przepływu spalin,  którego wynik uzyskiwany 
jest na podstawie pomiarów mocy kotła. Im większa 
jest uzyskiwana moc kotła, tym potrzebny jest większy 
wydatek energetyczny, a co za tym idzie, zużywa się 
więcej paliwa. Zużycie paliwa jest skorelowane z pro-
dukcją emitowanych do atmosfery spalin.

Skorelowanie sygnałów mocy kotła ze strumieniem 
objętości spalin,  oparte na wynikach pomiarów prze-
pływu z badań kalibracyjnych dla różnych stanów 
pracy kotłów, daje wiarygodną informację o natężeniu 
przepływu spalin.

Pomiar temperatury spalin

Pomiar temperatury dokonywany jest za pomocą czuj-
nika Pt 100 z przetwornikiem z wyjściem analogowym 
4–20 mA.

Pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia statycznego w kominie wymagany jest 
do przeliczania wyników pomiarów na wartości nor-
malne i został wykonany za pomocą przetwornika ci-
śnienia absolutnego z wyjściem prądowym 4–20 mA.

System wizualizacji i raportowania 

System wizualizacji emisji zanieczyszczeń zrealizowany 
został na podstawie  danych pozyskiwanych ze sterow-
nika oraz za pomocą pakietu wizualizacji i nadzoru ASIX 
posadowionego na komputerze PC z systemem opera-
cyjnym Windows XP Professional. Działanie systemu 
oparte jest na danych pobieranych z koncentratora, 
które można podzielić na następujące kategorie:

Dane aktualne: wartości średnie krótkookresowe 
(1 min) dla wszystkich punktów pomiarowych zde-
finiowanych w koncentratorze Beckhoff, np. zanie-
czyszczenia CO, CO2, SO2, NO2, pył, zawartość tlenu 
O2, przepływ spalin, temperatura, przepływ pary

Dane okresowe : wartość całek okresowych 
(60 min) dla punktów pomiarowych (MP) wskazanych 
podczas parametryzacji komputera emisji.

Dane aktualne są wykorzystywane tylko do prowa-
dzenia procesu wizualizacji. Dane okresowe stanowią 
podstawę do tworzenia raportów oraz dokonywania 

uzupełnień w rozliczaniu emisji dla Urzędu Ochrony 
Środowiska.

Wszystkie typy danych są archiwizowane. Archiwi-
zacja prowadzona jest na dwa sposoby:
– krótkookresowa: dane pamiętane są tyko prze 

zadany czas, a następnie automatycznie usuwane 
(okres 30 dni)

– długookresowa: dane gromadzone są w horyzoncie 
czasowym, który jest ograniczony jedynie pojemno-
ścią dysku.
W oparciu o powyższe dane system wizualizacji do-

konuje ich prezentacji w postaci graficznej.
Pomiary porównawcze i kalibracyjne zostały wyko-

nane przez firmę akredytowaną przez Polskie Centrum 
Akredytacji na wykonywanie tego typu badań.Podest komina (poziom +40 m), na którym zamontowano aparaturę 

pomiarową

System ciągłego pomiaru emisji gazów i pyłu z ko-
tłów parowych z komina nr 2 w EC Białystok SA zo-
stał uzgodniony i uzyskał akceptację Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Podsumowanie

Wykonanie systemu ciągłego pomiaru emisji gazów 
i pyłu z kotłów nr 6, 7 i 4 w EC Białystok jest przykła-
dem sprawnej i terminowej realizacji zadania. APS SA 
jest zawsze otwarta na potrzeby i sugestie klienta. 
Dzięki dobrej współpracy uczestników konsorcjum 
powstał produkt spełniający obowiązujące przepisy 
i wymagania inwestora. Nasze aplikacje wykonujemy 
nie tylko w energetyce zawodowej, ale także w cie-
płownictwie, oczyszczalniach ścieków, wodociągach, 
przemyśle spożywczym, układach wentylacji i klima-
tyzacji budynków.       

Przykładowa maska wizualizacyjna
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