
Minimalne wymagania do egzaminu z kursu „Spalanie i paliwa” (E) 

1. Stechiometria (mieszanki, obliczenia λ, n,  λ zależnie od udziału O2 w spalinach) 

2. Kinetyka chemiczna (szybkość reakcji, formuła Arrheniusa, podstawowe reakcje utleniania, 

podstawowe reakcje rodnikowe, rodniki, dysocjacja) 

3. Termodynamika spalania (ciepło spalania i wartość opałowa, temperatury spalania, straty 

cieplne, temperatura spalania metanu) 

4. Paliwa gazowe (rodzaje paliw gazowych, oznaczenia sieciowych gazów ziemnych, akronimy 

gazów, gazy sztuczne, zamienność gazów, zużycie i wydobycie gazu ziemnego w Polsce, liczba 

Wobbego) 

5.  Paliwa ciekłe (główne produkty naftowe, kaloryczność, lepkość, oznaczenia olejów 

opałowych, charakterystyka olejów opałowych, sztuczne paliwa ciekłe, olej ciężki stosowany 

do rozruchu kotłów, liczba oktanowa i cetanowa) 

6. Paliwa stałe (fazy postawania węgla, ważniejsze składniki węgla, skład elementarny węgla, 

podział węgli ze względu na stopień uwęglenia, typy węgli energetycznych, charakterystyka 

polskich węgli energetycznych w stanie roboczym, węgle, kaloryczność, udział wilgoci, 

substancja mineralna) 

7. Biomasa (typy biomasy i biopaliw, przykłady biomasy agro, zasoby biomasy w Polsce, 

właściwości biomasy typu ligninoceluloza, budowa biomasy, typowi przedstawiciele biopaliw  

stałych, ciekłych i gazowych, kaloryczność biomasy i biopaliw, udział części lotnych, udział 

popiołu w biomasie, materiał do wytwarzania peletów, wartość opałowa peletów i 

brykietów, gęstość peletów i brykietów, proces toryfikacji biomasy, biopaliwa ciekłe i 

gazowe) 

8. Aerodynamika spalania (stopień zawirowania, strefa recyrkulacji, liczba wiru, stabilizacja 

płomienia, podział płomieni ze względu na charakter przepływu i wprowadzanie tlenu do 

płomienia, mechanizmy propagacji płomienia)  

9. Spalanie paliw gazowych (struktura płomienia gazowego, granice palności metanu, prędkość 

propagacji laminarnego płomienia metanu, rodzaje zapłonów)  

10. Spalanie paliw ciekłych (mechanizmy rozpylania, typy rozpylaczy, zapotrzebowanie czynnika 

do rozpylania oleju, sposób oceny jakości rozpylania, czynniki do rozpylania oleju, reżim 

spalania kropli oleju, rola pęcherzy w spalaniu kropli oleju, spalanie ciężkiego oleju)  

11. Spalanie węgla (rozdrobnienie węgla do kotłów pyłowych, etapy spalania cząstki węgla, 

części lotne, rozkład termiczny węgla, reżimy spalania pozostałości węglowej) 

12. Spalanie biomasy (ważniejsze sposoby energetycznego wykorzystywania biomasy, 

negatywne cechy biomasy jako nośnika energii, zalecane typy palenisk do spalania biomasy, 

odmiany spalania drewna zależnie od dostępu tlenu, temperatura rozkładu drewna, produkty 

rozkładu termicznego drewna, stopień odgazowania drewna i słomy, rodzaje pirolizy 

biomasy, typy palenisk do spalania drewna, formy słomy jako paliwa,  typy palenisk do 

spalania słomy, problemy związane ze spalaniem słomy, pierwiastki w słomie utrudniające 

eksploatację kotłów, defluidyzacja, zgazowanie biomasy, gazogeneratory, wartość opałowa 

gazu generatorowego)  

13. Palniki (palniki gazowe: podział palników gazowych, zaleta palników inżektorowych, podział 

gazowych palników nadmuchowych, palniki olejowe: typowy rozpylacz do spalania oleju 

lekkiego w palnikach olejowych małej mocy, sposób rozpylania oleju w palnikach 



mazutowych, temperatura podgrzewu mazutu w rurociągach transportowych, palniki 

pyłowe: typy palników pyłowych) 

14. Spalanie fluidalne (typy palenisk fluidalnych ze względu na sposób fluidyzacji, typy 

separatorów w kotłach CFB, skład złoża fluidalnego, temperatura w złożu fluidalnym, moce 

cieplne palenisk fluidalnych, rozdrobnienie paliwa do energetycznego kotła fluidalnego, 

zasilanie powietrzem złoża fluidalnego)  

15. Spalanie w kotłach pyłowych (typy palenisk kotłowych, przygotowanie węgla do spalania w 

kotłach pyłowych, transport pyłu węglowego do palników, mocowanie palników pyłowych, 

zasilanie palników pyłowych pyłem węglowym z młynów, obciążenia cieplne komór 

paleniskowych, zawartość części palnych w popiele lotnym, paleniska cyklonowe, korozja 

wysokotemperaturowa w kotłach pyłowych) 

16. Mechanizmy powstawania NOx podczas spalania i ograniczenie emisji NOx (oddziaływanie 

NOx na środowisko, mechanizmy powstawania NOx, metody pierwotne i wtórne 

ograniczania emisji NOx, metody ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych, stopniowanie 

powietrza w kotłach pyłowych, palniki niskoemisyjne) 


