
Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, Test 1 (dn. 1998.01... ) 

 

1. Podać główny składnik gazu ziemnego 

2. Podać co znaczy w symbolu GZ-35 liczba 35: 

3. Wymienić najwaŜniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: 

4. Podać wartość opałową mazutu: 

5. Z czego składa się substancja organiczna węgla: 

6. Podać klasyfikację węgli energetycznych: 

 

7. Ciepło spalania jest równe wartości opałowej powiększonej o: 

8. Podać przykłady rodników w płomieniu: 

9. Jak prędkość spalania zaleŜy od temperatury: 

 

10. Jak dzielimy płomienie ze względu na charakter przepływu: 

11. Wymienić sposoby stabilizacji płomieni: 

 

12. Szybkość parowania kropel zaleŜy od dopływu: 

13. Rozpylanie cięŜkich olei wymaga ich podgrzania do temperatury conajmniej: 

14. Przemiał węgla kamiennego dla kotłów pyłowych: R90= .........., R200= ........... 

15. Wymienić etapy spalania cząstki węglowej: 

 

16. Co oznacza skrót DGW: 

17. Wymienić przykrycia otworów dekompresyjnych: 

18. Wymienić rodzaje tlenków azotu powstające w płomieniu: 

19. Co oznacza OFA: 

 

20. Dopuszczalna emisja NOx  z kotłów pyłowych o mocy ponad 300 MWt: 

 

21. W suchej metodzie odsiarczania dysze sorbentu umieszczone są nad: 

22. Ze względu na podawanie powietrza palniki gazowe dzieli się na 

23. Podać zuŜycie gazu w pneumatycznych rozpylaczach oleju: δ=................ 

24. W pyłowych palnikach strumieniowych prędkość mieszanki pyłowej jest ..............m/s, a 

prędkość powietrza wtórnego jest ....................m/s 

25. Podać reakcję katalitycznej redukcji NO przez CO w katalizatorze samochodowym: 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, Test 1 (dn.   .01.2000r ) 

 
1. Podział gazów ziemnych GZ na grupy jest w oparciu liczbę............................. 

2. Podać najwaŜniejsze składniki gazów płynnych GPB:................................................................ 

3. Podać przybliŜoną wartość opałową oleju opałowego: 

4. Utrudnieniem w zastosowaniu olejów roślinnych do spalania jest ich duŜa:  ............................ 

5. Wymienić węgle energetyczne:.................................................................................................... 

6. Podać wartość opałową surowego węgla brunatnego:........................... 

7. Przyczyną duŜej róŜnicy temperatur: adiabatycznej i rzeczywistej świecącego płomienia są 

straty na............................. 

8. Wymienić waŜniejsze rodniki w spalaniu:.................................................................................. 

9. ZaleŜność szybkości reakcji od temperatury w procesach spalania opisana jest wzorem: 

 

10. Co to są granice stęŜeniowe zapłonu: 

 

11. Jak moŜna podzielić płomienie gazowe: 

 

12. Płomień stabilizuje się wytwarzając u wylotu palnika strefę:..................................................... 

13. Do rozpylania cięŜkich olei i emulsji najlepiej nadają się rozpylacze typu:................................ 

14. W palnikach rozpałkowych w elektrowniach paliwem jest:........................... 

15. Wymienić waŜniejsze paleniska węglowe: 

 

16. Wymienić etapy spalania cząstki węglowej w płomieniu: 

 

17. Stabilność spalania pyłu węglowego wymaga zawartości części lotnych:................................. 

18. Wymienić typy palników pyłowych:............................................................. 

19. Podać mechanizmy powstawania tlenków azotu:........................................................................ 

20. Podczas spalania pyłu węglowego dominujący udział mają:................................NOx 

21. Podstawową technika ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych jest: 

 

22. Temperatura spalania węgla w złoŜu fluidalnym jest:................................................................ 

23. Podać niezbędne czynniki do wystąpienia wybuchu gazowego: 

 

24. Wymienić materiały nośników katalizatorów: 

25. Jakim gazem jest redukowany NOx  w trójdroŜnym katalizatorze samochodowym: 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, Test 2 (dn.   .01.2000r ) 

 
1. Co oznaczają symbole: GZ i GS:............................. 

2. Podać przykład sztucznego gazu palnego:................................................................ 

3. Podać przybliŜoną wartość opałową mazutu: 

4. Pochodną oleju rzepakowego przydatną do spalania jest:  ............................ 

5. Podać udział części lotnych w węglach energetycznych:..................................................... 

6. Podać wilgotność węgla brunatnego:........................... 

7. Podać przybliŜoną temperaturę spalania któregoś z paliw gazowych............................. 

8. Co to są rodniki:.................................................................................. 

9. Podać wzór Arrheniusa: 

 

10. Podać przybliŜoną prędkość propagacji płomienia któregoś z paliw gazowych:.............. 

11. Jak moŜna podzielić płomienie gazowe ze względu na mieszanie  paliwa z powietrzem: 

 

12. Ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania palniki gazowe dzieli się na:........ 

 

13. Wymienić typy rozpylaczy oleju...................................................................................... 

14. Dymienie płomienia jest wynikiem powstawania:........................... 

15. Wymienić waŜniejsze paleniska węglowe: 

 

16. Napisać jakąś reakcję chemiczną na spalanie węgla: 

 

17. Podać produkty termicznego rozkładu węgla:............................................................... 

18. Wymienić typy palników pyłowych:............................................................. 

19. Podać mechanizmy powstawania tlenków azotu:........................................................................ 

20. Do czego słuŜą dysze OFA? 

 

21. Podstawową techniką ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych jest: 

 

22. ZłoŜe w kotle fluidalnym przede wszystkim zawiera:.................................................................. 

 

23. Co oznacza skrót DGW: 

24. Z czego składa się katalizator: 

25. W trójdroŜnym katalizatorze samochodowym dopalane są: 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, (dn.   1.02.2001 r.) 

Test 1 

1. Podać symbol sieciowego gazu ziemnego:............. 

2. Miarą odporności paliwa silnikowego na spalanie stukowe jest liczba:.............................. 

3. Podać wyróŜniki energetycznego węgla kamiennego:................................................................. 

4. Wymienić związki, które tworzą biomasę:.................................................................................. 

5. Wymienić składniki odpadów komunalnych zawierające chlor:................................................. 

6. Ciepło spalania jest równe wartości opałowej powiększonej o:................................................... 

7. Podać rodniki występujące podczas spalania w układzie H2+O2:................................................ 

8. Strefa recyrkulacji płomienia ma waŜne znaczenie dla jego: ...................................................  

9. Ze względu na mieszanie powietrza z paliwem płomienie dzieli się na:.................................. 

 

10. W palnikach inŜektorowych paliwa gazowe są zamienne jeŜeli równe są ich:....................... .... 

11. Jaki charakter ma płomień wokół kropli oleju:........................................................... 

12. W celu umoŜliwienia rozpylania mazut jest podgrzewany do temperatury:............. 

13. Jakiego typu rozpylacze znalazły największe zastosowanie w palnikach olejowych małej 

mocy:............................................... 

14. Po odgazowaniu węgla pozostaje:........................................................ 

15. Wymienić typ związków z których  składa się głównie popiół lotny:........................................ 

16. Do spalania węgli o duŜej zawartości części lotnych stosuje się palniki pyłowe typu:............... 

 

17. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:....................................... 

18. Do spalania trocin najlepiej nadaje się palenisko:................................. 

19. Temperatura spalania odpadów niebezpiecznych powinna być >............................................ 

20. NOx paliwowy powstaje z:..................................... 

21. W niskoemisyjnych palnikach pyłowych w pierwszej strefie spalanie odbywa się ze 

współczynnikiem nadmiaru powietrza  λ ≈ 

22. Co oznacza współczynnik K dla pyłu: 

 

23. Wymienić typy detektorów wybuchu: 

 

24. Biorąc pod uwagę rodzaj nośnika katalizatory dzieli się na:........................................................ 

25. Wymienić reŜimy spalania pojedynczej cząstki węgla:............................................................... 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, (dn.   1.02.2001 r.) 

Test 2 

1. Podać symbol sieciowego gazu sztucznego:.................. 

2. Miarą zdolności paliwa silnikowego  do samozapłonu jest liczba:.............................. 

3. Zawartość części lotnych w węglu energetycznym powinna być ponad:..................... 

4. Wymienić najwaŜniejsze pierwiastki w drewnie:.................................... 

 

5. Co oznacza jedna z nazw: PAKOM, RDF, DRAM:...................................................... 

6. Podać przybliŜone ciepło spalania cięŜkiego oleju:....................... 

7. Napisać reakcję utleniania CO: 

 

8. Silne zawirowanie strumienia generuje w części centralnej płomienia strefę:............................ 

9. Podać prędkość laminarnego spalania metanu w powietrzu: 

10. Jak dzieli się palniki gazowe ze względu na doprowadzenia powietrza do 

płomienia:..................... 

11. Koksowa powłoka powstaje na powierzchni kropli podczas spalania .................................. .. .  

12. Zapotrzebowanie czynnika gazowego na rozpylanie oleju wynosi:................................kg/kg  

13. Paliwem w rozpałkowych palnikach kotłowych jest:......................................... 

14. Proces w którym wydzielają się części lotne z węgla nazywa się:............................................... 

15. Napisać równanie stechiometryczne utleniania węgla: 

 

16. Wymienić podstawowe typy palników pyłowych:.................................................................. 

17. Podać temperaturę w palenisku pyłowym dla węgla brunatnego:......................................... 

18. Powodem znacznego szlakowania podczas spalania słomy jest w niej duŜa zawartość:............. 

19. Wymienić dwie metody termicznego przekształcania odpadów:................................................. 

20. Największy wpływ na powstawanie NOx podczas spalania gazu ma:..................................... 

21. Dysze OFA słuŜą do:............................................................................................. 

 

22. Co oznacza DGW dla pyłu?................................................................................................ 

23. Wymienić dwa waŜniejsze sposoby ochrony zbiornika przed skutkami wybuchu:..................... 

 

24. Wymienić metal dobrze nadający się na katalizator dopalania węglowodorów:......................... 

 

25. Jakie znaczenie dla prędkości spalania cząstki węgla ma jej porowatość:................................. 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, Test 3a (dn. 2001.02... ) 

 
1. Co to jest liczba Wobbego?...................................... 

2. Podać przykład gazu sztucznego:................................................... 

3. Wymienić najwaŜniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: 

 

4. Podać przykład cięŜkiego oleju opałowego:.............................................................................. 

5. Węgiel składa się z (wg analizy technicznej):............................................................................ 

6. Podać klasyfikację węgli energetycznych: 

 

7. Podać przybliŜoną wartość opałową drewna:.......................................... 

8. Ciepło spalania jest równe wartości opałowej powiększonej o: 

9. Podać przykłady rodników w płomieniu:................................................... 

10. Podać wzór Arrheniusa na prędkość reakcji:  

 

11. Wymienić sposoby stabilizacji płomieni gazowych: 

 

12. Wymienić zanieczyszczenia stałe powstające podczas spalania cięŜkiego oleju: 

 

13. Rozpylanie cięŜkich olei wymaga ich podgrzania do temperatury co najmniej:................. 

14. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:................................................................. 

 

15. Wymienić etapy spalania cząstki węglowej: 

 

16. Co oznacza skrót DGW: 

 

17. Podać klasy wybuchowości pyłów 

 

18. Wymienić mechanizmy powstawania NOx podczas spalania: 

 

19.  Co oznacza OFA: 

20. Do spalania odpadów komunalnych stosuje się paleniska:................................................ 

21. Ze względu na podawanie powietrza palniki gazowe dzieli się na:................................ 

22. Podać zuŜycie gazu w pneumatycznych rozpylaczach oleju: δ=................ 

23. Wymienić waŜniejsze typy palników pyłowych:....................................................... 

24. Ze względu na uŜyty nośnik katalizatory dzieli się na:........................................................ 

25. W zaleŜności od zakresu temperatury wyróŜnia się obszary (reŜimy) spalania cząstki węglowej: 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, studia dzienne, (dn.   31.01.2002 r.) 

Test 41 

1. Wymienić jeden z gazów sieciowych naleŜący do grupy gazów ziemnych:............. 

2. Liczba oktanowa LO jest miarą odporności paliwa silnikowego na: .............................. 

3. Wymienić nazwy energetycznych węgli kamiennych:................................................................. 

 

4. NajwaŜniejsze związki chemiczne drewna to:............................................................................. 

5. Według polskiej klasyfikacji odpady podzielono na   .......... grup. 

6. Ciepło spalania róŜni się od wartości opałowej................................................... 

7. Wymienić waŜniejsze rodniki w procesach spalania:................................................ 

8. Turbulencja zwiększa szybkość spalania dzięki zwiększeniu.............................................. 

 

9. Strefa recyrkulacji stabilizuje płomień poprzez nawrót: ...................................................  

10. Ze względu na mieszanie powietrza z paliwem płomienie dzielimy na:.................................. 

 

11. Paliwa gazowe są zamienne jeŜeli mają równą liczbę:....................... .... 

12. Paliwa ciekłe spala się w postaci:........................................................... 

13. Mazut podgrzewany jest do temperatury ≈90 °C w celu umoŜliwienia: ..................................... 

14. W palnikach olejowych małej mocy stosuje się rozpylacze typu:............................................... 

15. Podać produkty rozkładu termicznego węgla:........................................................ 

16. Stałą pozostałością ze spalania pyłu węglowego jest:........................................ 

17. Do spalania węgli o duŜej zawartości części lotnych stosuje się palniki pyłowe typu:............... 

 

18. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:....................................... 

19. Do spalania trocin najlepiej nadaje się palenisko:................................. 

20. Bezpieczne spalanie odpadów wymaga udziału tlenu w spalinach:.............% 

21. Paliwowe NOx powstają z:..................................... 

22. Standardowy sposób stopniowania powietrza w kotłach pyłowych polega na instalowaniu:..... 

.......................................................................................................................................................... 

23. Co oznacza współczynnik K dla wybuchowości pyłu: 

 

24. Podać przybliŜone ciśnienie wybuchu pyłu węglowego: ................................................... 

25. Ze względu na rodzaj nośnika katalizatory dzieli się na:........................................................ 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA IV ME, studia dzienne, (dn.   31.01.2002 r.) 

Test 42 

1. Podać przykład sieciowego gazu sztucznego: .................. 

2. Liczba cetanowa LC jest miarą zdolności paliwa silnikowego  do:............................. 

3. Energetyczne węgle kamienne powinny mieć zawartość części lotnych ponad:..................... 

4. Wymienić najwaŜniejsze pierwiastki w słomie:.................................... 

5. Podać jedną z nazw paliw wytwarzanych z odpadów: ...................................................... 

6. Podać przybliŜoną wartość opałową mazutu:....................... 

7. CO utlenia się z udziałem rodnika: 

 

8. Płomienie są silnie zawirowane jeŜeli S>............................ 

9. Podać prędkość laminarnego płomienia w metanie z powietrzem: 

10. Ze względu na organizację doprowadzania powietrza do płomienia palniki gazowe dzieli się 

na:   a) ..................................b)............................... 

11. Pozostałość koksowa powstaje podczas spalania olejów.................................. .. .  

12. Zapotrzebowanie czynnika gazowego na rozpylanie oleju powinno być..........................kg/kg  

13. Do uruchamiania kotłów pyłowych stosuje się paliwo: ......................................... 

14. Proces termicznego rozkładu węgla nazywa się:............................................... 

15. Napisać waŜniejsze reakcje utleniania węgla: 

 

16. Wymienić podstawowe typy palników pyłowych:.................................................................. 

17. Podać temperaturę w palenisku pyłowym na węgiel brunatny:......................................... 

18. Silne szlakowanie słomy jest spowodowane duŜym udziałem: ............. 

19. Do spalania odpadów komunalnych stosuje się paleniska................................................ 

 

20. Podczas spalania gazu powstają głównie NOx typu: ..................................... 

21. Dysze OFA umieszczone są w kotle pyłowym nad:................................................................. 

22. Co oznacza skrót DGW?................................................................................................ 

 

23. Wymienić dwa waŜniejsze sposoby ochrony zbiornika przed skutkami wybuchu:..................... 

 

24. Wymienić metal dobrze nadający się na katalizator dopalania węglowodorów:......................... 

25. W zaleŜności od temperatury wyróŜnia się reŜimy spalania cząstki węglowej: 

......................................................................... 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, (dn. 31.01.2002) 

Test 31 
 

1. Co to jest liczba Wobbego?...................................... 

2. Podać przykład palnego gazu sztucznego:................................................... 

3. Wymienić najwaŜniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: 

 

4. Podać przykład cięŜkiego oleju opałowego:.............................................................................. 

5. Wymienić składniki węgla (wg analizy technicznej):............................................................................ 

6. Podać nazwy energetycznych węgli kamiennych: 

 

7. Podać przybliŜoną wartość opałową słomy:.......................................... 

8. Podać przykłady rodników w płomieniu:................................................... 

9. Podać wzór na prędkość reakcji (Arrheniusa):  

 

10. Napisać reakcję utleniania metanu: 

 

11. Stabilizujące działania statecznika płomienia polega  wytworzeniu strefy: ........................................... 

 

12. Ze względu na mieszanie paliwa z powietrzem płomienie gazowe dzielą się na:.................. 

 

13. W pneumatycznych rozpylaczach oleju czynnikiem roboczym moŜe być: .............................................. 

14. Podać zuŜycie czynnika roboczego w pneumatycznych rozpylaczach oleju: δ=................  

15. Wymienić etapy spalania cząstki węglowej: 

 

16. Wymienić waŜniejsze składniki części lotnych 

 

17. Wymienić waŜniejsze typy palenisk kotłów węglowych:................................................................. 

 

18. Klasa niebezpieczeństwa wybuchu P=0 oznacza pył: ................................................................... 

19. Obecność chloru w paliwie grozi emisją zanieczyszczeń:..................................... 

20. Z jakich związków powstają paliwowe NOx: 

 

21. Co oznacza OFA:  

22. Skąd bierze się SO2 w spalinach? 

23. Wymienić metody termicznego przekształcania odpadów:................................................ 

24. Wymienić waŜniejsze typy palników pyłowych:....................................................... 

25. Ze względu na uŜyty nośnik katalizatory dzieli się na:........................................................ 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA, III ME, (dn.  31.01.2002 r.) 

Test 32 

1. Podać symbol gazu ziemnego jako paliwa sieciowego: 

2. Jakie związki chemiczne tworzą ropę naftową: 

3. Podać wyróŜniki węgli energetycznych: 

4. Głównym składnikiem palnym gazu ziemnego jest: 

5. Biopaliwo otrzymywane z oleju rzepakowego to: 

6. Jak się nazywają paliwa otrzymywane z odpadów: 

7. Ciepło spalania to wartość opałowa powiększona o............................ 

8. Podać wartość opałową oleju cięŜkiego:........................... 

9. Podać charakter zaleŜności szybkości reakcji chemicznej od temperatury:  

 

10. Podać przykład reakcji chemicznej spalania z rodnikami...................... 

 

11. Powstała w wyniku rozkładu termicznego węgla stała pozostałość nazywa się:  

12. Ze względu na charakter przepływu płomienie gazowe dzielą się na:  

 

13. Ze względu na podawanie powietrza palniki gazowe dzieli się na: a)..............................b).............. 

14. Wymienić waŜniejsze typy rozpylaczy oleju: 

 

15. Stabilizujące działanie zawirowania płomienia polega na wytworzeniu strefy:.......................... 

 

16. Wymienić dwa rodzaje palenisk fluidalnych: 

17. Liczba oktanowa LO określa zdolność paliwa silnikowego do: 

18. Wymienić najwaŜniejsze zanieczyszczenia emitowane podczas spalania węgla:  

 

19. Wymienić mechanizmy powstawania tlenków azotu: 

 

20. Energetyka węglowa powiększa efekt cieplarniany na skutek emisji:....... 

 

21. Do spalania osadów ściekowych najlepiej nadają się paleniska typu:..................... 

22. Co to jest DGW? 

 

23. Podać jeden ze sposobów zabezpieczenia zbiorników przed wybuchem: 

 

24. Jakie zanieczyszczenia usuwa ze spalin katalizator samochodowy:  

25.  Co oznacza skrót SCR :......................................................... 



 Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu................... 
SPALANIE I PALIWA, III ME, (dn.  14.01.2003 r.) 

Test 31 

 
1. Co oznacza symbol GZ50: 

2. Głównym palnym składnikiem gazu ziemnego jest: 

3. Wymienić trzy grupy paliw płynnych otrzymywanych z ropy naftowej: 

 

4. Podać wartość opałową mazutu: 

5. Wymienić alkohole mające znaczenie jako paliwo do silników spalinowych: 

 

6. Podać wyróŜniki węgli energetycznych: 

7. Podać przybliŜoną wartość opałową węgli kamiennych wydobywanych w Polsce: 

8. W jakim procesie powstaje biomasa: 

9. Co oznacza nazwa PAKOM: 

10. Podać reakcję utleniania wodoru: 

 

11. Dla składu stechiometrycznego mieszanki palnej     λ = 

12. Ciepło spalania to wartość opałowa powiększona o ciepło............................ 

13. Podać typowy przykład zapłonu wymuszonego:  

14. Stopień zawirowania strugi określa liczba: 

15. Wymienić podstawowe typy palników gazowych: 

 

16. Kropla oleju w płomieniu paruje pobierając ciepło od:  

17. Wymienić podstawowe typy rozpylaczy oleju opałowego: 

 

18. Podać zapotrzebowanie czynnika gazowego na rozpylanie oleju w rozpylaczach 

pneumatycznych: 

19. Podać temperaturę spalania w złoŜu fluidalnym:  

20. Wymienić waŜniejsze składniki części lotnych: 

 

21. Wymienić dwa typy palników pyłowych: 

22. Wymienić typowe palenisko do spalania odpadów drzewnych: 

23. W cygarowym systemie spalania słomę spala się w postaci: 

24. Udział tworzyw sztucznych w odpadach komunalnych zagraŜa emisją związków: 

25. Do spalania odpadów  szpitalnych najlepiej nadają się paleniska typu:  
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1. Wymienić jeden z palnych gazów sztucznych: 

2. W jakim związku występuje siarka w gazie ziemnym: 

3. Jakie związki chemiczne tworzą ropę naftową: 

 

4. Jaka cecha paliwa płynnego wpływa na jakość jego rozpylania: : 

5. Podać nazwę płynnego biopaliwa otrzymywanego z oleju rzepakowego do zasilania silników z 

zapłonem samoczynnym: 

6. Podać nazwy energetycznych węgli kamiennych: 

 

7. Podać przybliŜoną wartość opałową węgla brunatnego:  

8. Na ile oceniane są zasoby biomasy w Polsce:................PJ 

9. Co oznacza skrót RDF lub BRAM? 

 

10. Podać przykład rodników: 

 

11. JeŜeli w spalinach jest tlen to oznacza, Ŝe  λ........1  (>,<) 

12. Ze względu na liczbę Reynoldsa płomienie gazowe dzielą się na: 

13. Jakie paliwo gazowe ma najszersze granice stęŜeniowe zapłonu (palności): 

14. Statecznik palnika słuŜy do poprawy: 

15. Wymienić podstawowe typy palników gazowych: 

 

16. Mikroeksplozje kropel oleju zachodzą na skutek występującego w nich ciśnienia: 

17. Kotłowe palniki rozpałkowe zasilane są: 

18. Podać wymagania przemiałowe dla kotłów pyłowych na węgiel kamienny:  

R90 = ............................, R200<............ 

19. Który rozdaj węgla uwalnia części lotnych w najniŜszej temperaturze:  

20. Wymienić jedną z heterogenicznych reakcji utleniania pozostałości koksowej 

 

21. Kotły pyłowe z paleniskami stropowymi stosuje się do spalania węgli: 

22. W celu poprawy wypalenia w rusztowych przedpaleniskach na odpady drzewne powietrze dzieli się 

na: 

23. Cechą charakterystyczną słomy jest duŜy udział potasu obniŜającego temperaturę:  

24. Udział wody w osadach ściekowych do spalania w kotłach fluidalnych powinien być <........% 

25. Do spalania odpadów komunalnych najlepiej nadają się paleniska typu:   
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1. Co oznacza symbol GS30: 

2. Podać roczne zuŜycie gazu ziemnego w Polsce: 

3. Podać wartość opałową oleju opałowego: 

4. CięŜkie oleje opałowe wymagają do transportu podgrzania do temperatury:  

5. Miarą zdolności paliwa ciekłego do samozapłonu jest liczba ................................. 

6. Udział części lotnych w węglu energetycznym powinien być: >..........% 

7. Podać nazwę macerału w węglu kamiennym mającego wpływ na  wielkość niedopału: 

 

8. W porównaniu do węgla zawartość substancji mineralnych w drewnie jest znacznie: 

9. Podać wzór na szybkość reakcji spalania (Arrheniusa): 

 

10. Spalanie z nadmiarem powietrza 10% oznacza, Ŝe λ = 

11. Ze względu na mieszanie z powietrzem płomienie gazowe dzieli się na:  

 

12. Między dolną i górną granicą zapłonu mieszanina paliwa z powietrzem jest: 

13. Strefa recyrkulacja w płomieniu zawirowanym występuje dla S > 

14. Gazowe palniki inŜektorowe dzielą się na:  

 

15. Koksik jest charakterystycznym zanieczyszczeniem powstającym podczas spalania oleju:  

16. W pneumatycznych rozpylaczach oleju wykorzystuje się do rozpylania energię: 

17. Wśród ciśnieniowych rozpylaczy oleju najczęściej stosowane są rozpylacze typu:  

18. Wymienić dwa etapy spalania pojedynczej cząstki węgla: 

 

19. Które z węgli przechodzą podczas spalania przez stan plastyczny: 

20. W wysokiej temperaturze cząstka koksu spala się w reŜimie: 

21. W palenisku tangencjalnym stosuje się palniki pyłowe typu: 

22. Podać wartość opałową gazu palnego ze zgazowania drewna: 

23. Podać nazwę systemu spalania, w którym słomę spala się balotach: 

24. Obecność metali w odpadach komunalnych modyfikuje proces: 

25. Do spalania osadów ściekowych najlepiej nadaje się palenisko typu:  
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1. Wymienić jeden ze składników gazów płynnych (GPB): 

2. Gaz ziemny zaazotowany ma znaczny udział:  

3. Wymienić najwaŜniejsze pierwiastki z których składa się ropa naftowa: 

 

4. Do rozruchu kotłów energetycznych stosuje się cięŜki olej opałowy zwany: 

5. Podać wartość opałową alkoholu metylowego (metanolu):  

6. Określenie „daf” lub „waf” oznacza dla węgla: 

 

7. Z jakich związków chemicznych składa się drewno: 

8. Biogaz uzyskuje w procesie: 

9. Co to są rodniki: 

 

10. Bogaty skład mieszanki palnej oznacza, Ŝe: λ........1    (>,<) 

11. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia dla metanu: ........cm/s 

12. Co to jest dolna granica zapłonu: 

 

13. Podać dwa waŜniejsze sposoby stabilizacji płomienia: 

 

14. Jak jest doprowadzane powietrze do spalania w inŜektorowych palnikach gazowych:  

 

15. Pojedyncza kropla oleju spala w reŜimie: 

16. Istota rozpylania cieczy w strudze polega na pokonaniu:  

 

17. Blokowy palnik  olejowy składa się z zespołów: 

 

18. Gazowe produkty rozkładu termicznego węgla nazywają się:  

19. Pozostałość koksowa charakteryzuje się silnie rozwiniętą: 

20. Wymienić reakcję redukcji spalania cząstki koksu: 

 

21. Palniki wirowe mocowane są w komorze paleniskowej kotła pyłowego na:  

22. Wymienić paleniska stosowane do spalania drewna: 

23. W palenisku rusztowym słomę spala się w postaci: 

24. Wymienić waŜniejsze procesy termicznej utylizacji odpadów: 

 

25. Najlepszym paleniskiem do spalania odpadów niebezpiecznych jest:  
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1. Podać ciepło spalania lub wartość opałową sieciowego gazu palnego GZ 50: 

2. Co to są hydraty: 

 

3. Jaki jest udział węgla w ropie naftowej: 

4. Podać przybliŜoną lepkość lekkiego oleju opałowego: 

5. Przeszkodą w zastosowaniu olejów roślinnych do napędów jest ich duŜa: 

6. Podać oznaczenie dla węgla w stanie suchym, bezpopiołowym: 

7. Podać roczne zuŜycie węgla brunatnego w Polsce: 

8. Podać najwaŜniejsze składniki chemiczne drewna: 

9. Wymienić niektóre rodniki powstałe podczas spalania węglowodorów: 

 

10. Mieszanka palna jest uboga kiedy: λ........1    (>,<) 

11.W palniku Bunsena prędkość propagacji płomienia moŜna wyznaczyć mierząc:  

12. Uzupełnić wzór:   Qs = Wu + ........ 

gdzie Qs – ciepło spalania, Wu – wartość opałowa 

13. Rzeczywista temperatura spalania ulega obniŜeniu w stosunku do temperatury adiabatycznej spalania 

przede wszystkim ze względu na straty:  

14. Zawirowanie płomienia słuŜy poprawie:    

15. Wymienić nazwę palników gazowych wykorzystujących do poboru powietrza do spalania energię 

wypływu gazu palnego: 

16. Wymienić ciśnieniowe rozpylacze oleju: 

17. Wymienić jeden ze sposobów regulacji wydatku oleju w ciśnieniowym rozpylaczu oleju: 

 

18. Czas spalania części lotnych i czas spalania pozostałości koksowej węgla mają się w następującej 

proporcji: 

19. Spalanie pozostałości koksowej moŜe zachodzić w jednym z następujących reŜimów: 

20. Do spalania w paleniskach pyłowych najlepiej nadają się węgle:  

21. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:  

22. Stałą pozostałość po odgazowaniu drewna nazywa się: 

23. Słomę w postaci rozdrobnionej spala się w palenisku: 

24. Odpady paleniskowe ze spalania osadów ściekowych są szkodliwe ze względu na duŜą zawartość w 

nich:  

25.  Podać warunki bezpiecznego spalania odpadów komunalnych: 

T = .......... °C,      [O2] = ........%,           t = ................s 
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1. Podać wzór na liczbę Wobbego: 

 

2. Podać przybliŜone roczne wydobycie gazu ziemnego w Polsce:............. ......  m3 

3. Wymienić rodzaje oleju opałowego wg. PN 

4. W jakich jednostkach podaje się lepkość oleju opałowego: 

5. Podać nazwę roślinnego oleju napędowego: 

6. Wymienić główne składniki węgla: 

7. Podać przybliŜoną zawartość wody w węglu brunatnym: 

8. Podać wartość opałową słomy (suchej albo świeŜej): 

9. Zaznaczyć wśród wymienionych symboli chemicznych rodniki: O2,   O,   H,   H2,   OH,   CH,   CH4,   

CH3,   C2H2,    C2H5 

10. Ile wynosi nadmiar powietrza n dla współczynnika nadmiaru powietrza λ = 1,25: n =    % 

11. Dla jakiej wartości współczynnika nadmiaru powietrza temperatura płomienia osiąga maksimum:  

 

12. śółty kolor płomienia spowodowany jest emisją pochodzącą od:  

13. Napisać reakcję utleniania metanu tlenem: 

 

14. Strefa recyrkulacji w płomieniu występuje dla S> 

15. Wymienić nazwę agregatowego palnika gazowego z wentylatorem powietrza: 

16. Podać zapotrzebowanie gazowego czynnika roboczego w pneumatycznym rozpylaczu oleju typu Y: 

17. Wadą pneumatycznych rozpylaczy oleju jest:  a)................................................................................. 

b)........... 

18. Napisać reakcję utlenia CO: 

 

19. W wirowym palniku pyłowym zawirowaniu ulega:  

20. Palniki strumieniowe stosowane są w paleniskach:  

21. Wymienić typy złóŜ fluidalnych kotłów: 

22. Ze względu na duŜą zawartość części lotnych w drewnie płomień podczas spalania drewna jest: 

 

23. W wyniku spalania węgla z biomasą zmniejszeniu ulega emisja: 

24. Podać warunek autotermicznego spalania odpadów komunalnych :               MJ/kg. 

25. Jaki moŜe być udział osadów ściekowych w węglu w przypadku spalania w kotle rusztowym:  
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1. Co oznacza w zakresie paliw gazowych symbol GPB: 

2. Głównym palnym składnikiem gazu ziemnego jest: 

3. Wymienić trzy grupy paliw płynnych otrzymywanych podczas przeróbki ropy naftowej: 

 

4. Podczas przeróbki ropy naftowej związki siarki i azotu kumulują się w:  

 

5. Podać jakie alkohole mogą być paliwami do silników spalinowych: 

6. Podać nazwy energetycznych węgli kamiennych: 

 

7. Podać przybliŜoną wartość opałową węgla brunatnego: ...................... 

8. Na ile oceniane są zasoby biomasy w Polsce:................PJ 

9. Co oznacza skrót PAKOM? 

 

10. Wymienić kilka rodników powstających podczas spalania węglowodorów: 

11. Ze względu na mieszanie z powietrzem płomienie gazowe dzielą się na:  

 

12. Co to jest dolna granica zapłonu: 

 

13. Dla jakiej liczby wiru występuje strefa recyrkulacji w płomieniu zawirowanym S >......... 

14. Jak dzieli się palniki gazowe ze względów konstrukcyjnych (wg. PN-86/M-3500) na:  

 

15. Podać zanieczyszczenia stałe powstające podczas spalania cięŜkiego oleju:  

 

16. Istota rozpylania cieczy w strudze polega na pokonaniu:  

17. Jaki rozdaj rozpylacza najpowszechniej stosowany jest w palnikach olejowych na olej lekki:  

18. Gazowe produkty rozkładu termicznego węgla nazywają się:  

19. Pozostałość koksowa z odgazowania węgla charakteryzuje się silnie rozwiniętą: 

20. Podać jedną z reakcji spalania koksu węglowego: 

 

21. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:  

22. Wymienić typy palników pyłowych: 

23. Palenisko cygarowe słuŜy do:  

 

24. Wymienić typ paleniska do spalania odpadów komunalnych: 

25. Podać warunek autotermiczności spalania odpadów komunalnych: 
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1. Jakie jest roczne zuŜycie gazu ziemnego w Polsce:...................................................... 

2. Podać wartość opałową mazutu:................................................................................... 

3. Podać przybliŜone wydobycie węgla brunatnego w Polsce: ..................................................... 

4. Wymienić najwaŜniejsze związki chemiczne w drewnie:.......................................................... 

5. Podać jedną z nazw paliw otrzymywanych z odpadów:............................................... 

6. Jak szybkość reakcji chemicznej zaleŜy od temperatury (równanie Arrheniusa)?: 

 

7. JeŜeli nadmiar powietrza n = 15%, ile wynosi λ =  

8. Jaka jest relacja między ciepłem spalania (Qs), a wartością opałowa (Qi): 

                                      Qs ........ Qi                        (wstawić odpowiednio: <,>) 

9. Ciało nieopływowe w płomieniu wywołuje w nim strefę:........................................................ 

10. Turbulencja zwiększa szybkość spalania dzięki wzrostowi intensywności ................................ 

11. Jaki charakter ma płomień wokół kropli oleju?........................................................................... 

12. Co to znaczy gazowy płomień kinetyczny: 

 

13. Jak się dzieli palniki gazowe duŜej mocy ze względu na zasilania powietrzem:  

 

14. Wymienić czynniki pneumatycznego rozpylania oleju opałowego:............................................ 

15. Podać produkty rozkładu termicznego węgla:............................................................................. 

 

16. Do spalania węgli o duŜej zawartości części lotnych zaleca się paleniska:................................. 

17. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym:....................................... 

18. Podać współczynnik nadmiaru powietrza dla palenisk rusztowych: ........................................ 

19. Wymienić układy zasilania tłokowych silników spalinowych z zapłonem iskrowym:  

 

20. Do spalania trocin najlepiej nadaje się palenisko:.................................................................... 

21. Bezpieczne spalanie odpadów wymaga udziału tlenu w spalinach:  >.....................% 

22. Paliwowe tlenki azotu powstają ze związków zawartych w: .................................................. 

23. Skutecznym sposobem zmniejszenia emisji termicznych NOx jest obniŜenie: .......................... 

24. Podać przybliŜone ciśnienie wybuchu pyłu węglowego: ................................................... 

25. Podać czynnik stosowany w katalitycznej metodzie odazotowania spalin kotłowych (SCR) do 

redukcji NO.................................................. 
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1. Co oznacza symbol GS:..................................... .................. 

2. Podać lepkość lekkiego oleju opałowego: ...................mm2/s 

3. Energetyczne węgle kamienne powinny mieć zawartość części lotnych powyŜej:..................% 

4. Podać przybliŜoną wartość opałową słomy:....................................kJ/kg 

5. DuŜa zawartość chloru w odpadach komunalnych zaleŜy od udziału w nich:............................. 

6. Wymienić waŜniejsze rodniki w procesach spalania:................................................................... 

7. Mieszanka palna jest bogata jeŜeli  λ .......1  (wstawić odpowiednio: <,>) 

8. Standardowe ciepło spalania równa się róŜnicy:....................... 

 

9. Płomienie są silnie zawirowane jeŜeli S>............................ 

10. Podać prędkość laminarnego płomienia w metanie z powietrzem:............................cm/s 

11. Wymienić podstawowe typy rozpylaczy oleju: ......................................................................... 

12. Podać zuŜycie czynnika rozpylającego olej opalowy w palnikach olejowych:.... .............kg/kg 

13. Co to jest piroliza węgla:............................................................................................................. 

14. Scharakteryzować przemiał węgla dla palenisk pyłowych: 

 

15. Do spalania węgli o bardzo małej zawartości części lotnych zaleca się paleniska:..................... 

16. Podać temperaturę w palenisku pyłowym na węgiel brunatny:......................................... 

17. Podać ciśnienie wtrysku oleju we współczesnych tłokowych silnikach spalinowych z 

zapłonem samoczynnym: 

18. Szlakowanie podczas spalania słomy jest spowodowane duŜym udziałem w niej: .................... 

 

19. W zaleŜności od temperatury wyróŜnia się następujące reŜimy spalania cząstki koksowej:  

 

20. Bezpieczne spalanie odpadów wymaga zapewnienie temperatury w palenisku: >..................oC 

21. Jakiego typu paleniska stosuje się do spalania odpadów komunalnych: 

 

22. Wymienić mechanizmy powstawania NOx w procesach spalania:.............................................. 

 

23. W jakich jednostkach wyraŜa się stęŜenie NOx w spalinach:....................................................... 

24. Co oznacza skrót DGW?.............................................................................................................. 

25. Wymienić rodzaje nośników stosowanych na katalizatory:......................................................... 
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1. Co to jest głównym składnikiem gazu ziemnego?...................................... 

2. Podać skład pierwiastkowy ropy naftowej: ................................................................................. 

3. Wymienić kamienne węgle energetyczne:...................................................................................  

4. Podać udział popiołu w drewnie:.......................................... 

5. Cechą charakterystyczna osadów ściekowych jest duŜy udział: ............................................ 

6. Uzupełnić reakcję: 

CH4 + 2O2 = 

7. Mieszanka palna jest uboga jeŜeli  λ    1  (wstawić odpowiednio: <,>) 

8. Jaki pierwiastek wpływ na róŜnicę między ciepłem spalania i wartością opałową:.................... 

9. Dla jakiej wartości λ mieszanki palnej temperatura spalania jest maksymalna:   λ = ................ 

10. Płomienie silnie zawirowane charakteryzują się strefą:.............................................................. 

11. Jakie są granice stęŜeniowe zapłonu (spalania): ......................................................................... 

12. Co to znaczy płomień dyfuzyjny: 

 

13. Paliwa ciekłe zwykle spalane są w formie:................................................................................. 

14. Wymienić ciśnieniowe rozpylacze oleju: ................................................................................... 

15. Wymienić waŜniejsze składniki części lotnych węgla................................................................. 

16. Wymienić waŜniejsze typy palenisk kotłów węglowych:........................................................... 

 

17. Podać współczynnik nadmiaru powierza dla palenisk pyłowych................................................  

18. Energetyka węglowa powiększa efekt cieplarniany na skutek emisji:............................ 

19. Wymienić jedno z palenisk na słomę: ................................................................................ 

20. Wymienić cele spalania odpadów:.............................................................................................. 

 

21. Wymienić paleniska stosowane do spalania odpadów: 

 

22. Co oznacza skrót NOx? 

 

23. Jaki jest udział powietrza do dysz OFA w kotle pyłowym:.................................% 

24. Co charakteryzuje współczynnik K w wybuchach:.................................................................... 

 

25. Wymienić jeden z metali stosowanych na katalizatory:........................................................ 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA, III ME, (dn.  27.01.2004 r.), Test 22 

1. Co oznacza symbol GZ?: ............................................................................................................. 

2. Wymienić najwaŜniejsze produkty przeróbki ropy naftowej: ..................................................... 

3. Wymienić składniki węgla (wg analizy technicznej):............................................................... 

 

4. Podać nazwę paliwa silnikowego otrzymywanego z oleju rzepakowego: .................................. 

5. Podać na ile grup dzieli się odpady:............................... 

6. Podać podstawową reakcje utleniania CO podczas spalania: 

 

7. Skład mieszanki jest stechiometryczny, jeŜeli udziały paliwa i utleniacza wynikają ze:............. 

8. Temperatura płomienia jest niŜsza od teoretycznej temperatury spalania z powodu:  

 

9. Ze względu na charakter przepływu płomienie gazowe dzieli się na:.........................................  

10. Podać przykład zapłonu wymuszonego:...................................................................................... 

11. Jaka jest pozostałość po spalaniu kropli oleju cięŜkiego: ........................................................... 

12. Wymienić etapy spalania cząstki węglowej: ............................................................................... 

 

13. Wymienić typy palników pyłowych:........................................................................................... 

14. Stabilizujące działanie zawirowania w płomieniu polega na istnieniu strefy: ............................ 

15. Podać sortyment węgla dla kotłów rusztowych:.......................................................................... 

16. Wymienić dwa rodzaje palenisk fluidalnych: ................................ ................................ ............ 

17. Liczba oktanowa LO określa zdolność paliwa silnikowego do spalania:.................................... 

18. Wymienić najwaŜniejsze zanieczyszczenia emitowane podczas spalania węgla:  

 

19. Wymienić czynniki stosowane do zgazowania węgla: 

20. Wymienić metody termicznego przekształcania odpadów:.......................................................... 

 

21. Do spalania osadów ściekowych najlepiej nadają się paleniska typu:......................................... 

22. Jaki rodzaj NOx powstaje głównie podczas spalania pyłu węgla brunatnego: ............................ 

23. Co oznacza skrót OFA?: 

24. Na czym polega dekompresja wybuchów: 

 

25. Benzyna ołowiowa nie moŜe być stosowania do silników spalinowych z katalizatorem spalin 

z uwagi na niebezpieczeństwo:......................................................... 



 

Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.   18.01.2005 r.)  

Test 11 
1. Podać wartość liczby Wobbego gazu GZ-50:........................................... 

2. Podać wartość opałową benzyny:................................................................................... 

3. Wymienić typy węgli energetycznych w Polsce: ..................................................... 

 

4. Podać wartość opałową alkoholu etylowego:.......................................................... 

5. Na ile grup dzieli się odpady:............................................... 

6. Uzupełnić reakcję utleniania CO:  

CO + OH = 

7. Mieszanka paliwowa jest bogata, jeŜeli λ       1       (wstawić odpowiednio: <,=,>) 

8. Dla jakiej wartości λ temperatura płomienia osiąga maksimum?....................................... 

9. Co jest większe: ciepło spalania (Qs), czy wartość opałowa (Qi):.................................... 

10. Jak moŜna wywołać strefę recyrkulacji w płomieniu:................................................... 

11. Co to jest zapłon wymuszony:............................  .................. ....................... ...................... 

......................................................... 

12. Jak dostaje się powietrze do płomienia w inŜektorowym palniku gazowym: 

 

13. Wymienić stałe zanieczyszczenia w spalinach ze spalania cięŜkiego oleju:......................... 

....................................................................... 

14. Wymienić podstawowe typy rozpylaczy oleju opałowego:  

15. Wymienić reŜimy spalania cząstki koksu: 

16. Jakim czynnikiem transportowany jest do palników pył węgla kamiennego: .......................... 

17. W jakiego typu paleniskach spala się słomę w balotach:............................................ 

18. Wymienić typowy ruszt do spalania odpadów komunalnych:.............................................. 

19. Podać przybliŜone ciśnienie wybuchu pyłu węglowego:................................. 

20. Jaka temperatura panuje w palenisku fluidalnym:....................................... 

21. Wymienić typy tlenków azotu powstających w procesach spalania: ........................................ 

 

22. Podać waŜniejsze składniki gazu ze zgazowania węgla:........................................................... 

23. Co oznacza OFA:.................................................................... 

24. Jakie jest ciśnienie wtrysku oleju w tłokowych silnikach spalinowych z zapłonem 

samoczynnym:  

25. Jaki czynnik stosuje się w katalitycznej metodzie SCR do redukcji NO:....................... 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................ 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.   18.01.2005 r.) 

Test 12 

1. Podać wzór na liczbę Wobbego:.................................... .................. 

2. Podać zuŜycie ropy naftowej w Polsce:....................................................................... 

3. Podać przybliŜone wydobycie węgla kamiennego w Polsce:  

4. Podać wartość opałową estru metylowego oleju rzepakowego: ....................                    kJ/kg 

5. W jakich składnikach odpadów komunalnych występuje chlor:....................... 

6. Podać wzór Arrheniusa na szybkość reakcji chemicznej: k =  

7. Jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza λ dla składu stechiometrycznego mieszanki 

palnej  λ =  ..................? 

8. W jakiej postaci pozostaje woda w spalinach przy wyznaczaniu wartości opałowej paliwa: ..... 

9. Dlaczego obecność sadzy w płomieniu obniŜa jego temperaturę?.......................... 

10. Ze względu na liczbę Reynoldsa płomienie dzieli się na:............................................... 

11. Ciało nieopływowe w płomieniu wywołuje w nim strefę: ................................. 

12. Jaka temperatura panuje wewnątrz palącej się kropli oleju:................................ 

13. Jak dzielą się ciśnieniowe rozpylacze oleju:................................................................... 

14. Podać produkty pirolizy węgla:............................ ........................... ...... ..................... .......  

 

15. Scharakteryzować przemiał węgla dla palenisk pyłowych:    R90 =                       , R200 < 

16. W jakim palenisku spala się drewno w postaci zrębek:..................... 

17. Jakiego typu korozją zagraŜa współspalaniem biomasy z węglem  

............................................ 

18. Do spalania odpadów komunalnych stosuje się paleniska typu: ........................................ 

19. Wymienić dwa sposoby zabezpieczenia przeciwwybuchowego zbiorników:  

 

20. Jakie wymagane jest rozdrobnienie węgla do kotłów fluidalnych:  .................... 

 

21. Jakiego typu ruszt ruchomy stosuje się do spalania węgla w kotłach rusztowych: .............. 

22. Jakiego typu tlenki azotu  (NOx)  powstają głównie w kotłach  pyłowych ......................     

23. Jaki typ paleniska stosuje się do spalania pyłu węgli brunatnych: .................................... 

24. Podać przykład paliwa reburningowego:............................................................................. 

25. Katalizator trójdrogowy stosuje się w motoryzacji do usuwania:  ........................................ 

 

 



 

Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu.............................. 
SPALANIE I PALIWA III ME, (dn. 18.01.2005) 

Test 21 
 

1. Co oznacza symbol GZ-35.................................................................................................... 

2. Podać lepkość mazutu:..............................................mm2/s 

3. Wymienić waŜniejsze pierwiastki  w węglu kamiennym:  

 

4. Jaki jest udział części lotnych w drewnie:.........................................%. 

5. Jak się nazywa paliwo otrzymane z odpadów komunalnych:.......................................... 

6. Wymienić rodniki występujące w procesach spalania:  

 

7. JeŜeli λ = 1,2 , ile wynosi nadmiar powietrza  n =     % ? 

8. Przy wyznaczaniu ciepła spalania woda w spalinach musi być w postaci:............................ 

9. Co to jest DGW? 

 

10. Ze względu na sposób mieszania paliwa z powietrzem płomienie dzieli się na: .............. 

11. Szybkość spalania moŜna poprawić zwiększając intensywność:....................................... 

12. Statecznik stabilizuje płomień, poniewaŜ wytwarza w nim strefę: ................................... 

13. Podać wymaganą temperaturę podgrzewu mazutu do rozpylania: ....................................... 

14. Podać przybliŜony rozmiar kropel oleju z rozpylacza wirowego:  ....................................... 

15. Węgle koksujące podczas pirolizy przechodzą przez stan: ............................................ 

16. Podać współczynnik nadmiaru powietrza dla kotłów pyłowych: λ =.......................... 

17. W jakim palenisku spala się pyły drzewne: .................................................................. 

18. Do spalania osadów ściekowych najlepiej nadają się paleniska: ................................. 

19. Wymienić rodzaje przykryć otworów dekompresyjnych: .................................................... 

 

20. Jaki typ złoŜa fluidalnego stosuje się kotłach energetycznych: .................  

............................... 

21. Z czego powstają termiczne NOx:............................ 

22. Podać objętościowe obciąŜenie cieplne paleniska pyłowego:.................................kW/m3. 

23. Korozja niskoemisyjna kotłów wywołana jest brakiem tlenu przy: .................................. 

24. Wymienić paliwa do turbin gazowych:.................................................................................. 

 

25. Wymienić rodzaj nośnika na katalizator SCR w energetyce:.........................................  



 

Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA, III ME, (dn.  18.1.2005 r.), Test 22 

1. Wymienić jeden z gazów z grupy GS:................................................................................ 

2. Wymienić produkty destylacji  ropy naftowej: ..................................................... 

 

3. Co oznacza symbol Cdaf :............................................................... 

4. Wymienić waŜniejsze związki chemiczne w słomie:  .................................. 

5. Jaki proces prowadzi do powstania gazu wysypiskowego: ............................... 

6. Uzupełnić reakcję utleniania:  

CH4 + 3/2O2 → 

7. Jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza dla spalania z 15% nadmiarem powietrza: λ = 

8. Obecność jakiego pierwiastka w paliwie wywołuje duŜą róŜnicę między wartością opałową i 

ciepłem spalania:  

9. śółte świecenie płomienia wynika z obecności w nim: .........................................  

10. Co to jest zapłon wymuszony: ................................................... .............................. ............... 

................................ 

11. Podać sposoby stabilizacji płomienia: 

 

12. W jakim reŜimie spala się pojedyncza kropla oleju:..................................................... 

13. Jakie czynniki gazowe stosuje się do rozpylania oleju: ...................................................... 

14. Wymienić waŜniejsze składniki części lotnych węgla:  

15. Wymienić typy palników pyłowych:........................................................................................... 

16. Defluidyzacja złoŜa fluidalnego polega na: ............................ .............................. ....... .. 

..................... 

17. Piece półkowe słuŜą do spalania: .......................................................................... 

18. Dynamikę wybuchu w zbiorniku określa współczynnik: ................... ................................ ..... 

19. W kotłach małej mocy stosuje się paleniska fluidalne typu złoŜe: .................................... 

20. W jakich jednostkach określa się [NOx] przy określaniu limitów emisji:.........................  

21. Jaka jest dopuszczalna zawartość części palnych w popiele lotnym: ............................. 

22. Wymienić czynniki zgazowujące węgiel: 

23. Typowym sposobem na obniŜenie emisji NOx z kotłów pyłowych jest: .................................. 

 

24. Jaki gaz wywołuje efekt cieplarniany:........................................................................................ 

25. Wymienić metal stosowany na katalizator do utleniania CO i węglowodorów: ........................... 

 
 
 
 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.  27.01.2005 r.)  

Test 111 
1. Co to są hydraty 

 

2. Czego miarą jest liczba cetanowa (LC):................................................................................ 

3. Z jakich składników składa się węgiel:.................................................................................... 

4. W jakim procesie jest syntetyzowana biomasa:.......................................................................... 

5.  Podać wartość opałową oleju opałowego:.............................................. 

6. Dla jakiego paliwa róŜnica między wartością opałową i ciepłem spalania jest największa: 

7. Uzupełnić reakcję:   C + CO2 = ....................................................................... 

8. Ile wynosi współczynnik nadmiaru powietrza jeŜeli udział tlenu w spalinach jest 3%: λ=  

9. Z jakiego powodu świecenie płomienia obniŜa jego temperaturę? ..................................... .. .... ...... ..... 

.......... ........................................................ ....................................................................... 

10. Wewnętrzną recyrkulację spalin wywołuje się przez:  

 

11. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia metanowego:...........................................  

12. Co to jest gazowy palnik nadmuchowy: 

 

13. Podać zapotrzebowanie czynnika gazowego na rozpylanie oleju:.............................................. 

14. Która grupa macerałów węgla charakteryzuje się małą reaktywnością?................................... 

15. Jak się dzieli powietrze do spalania w palnikach pyłowych:........................................................ 

16. Jaki pierwiastek zawarty w słomie powoduje korozję w palenisku kotłowym:......................... 

17. Podać przybliŜoną wartość opałową gazu ze zgazowania drewna powietrzem:...............MJ/m3 

18. Jaki typ paleniska stosuje się do spalania odpadów szpitalnych:................................................. 

19. Jak dzieli się pyły ze względu na zagroŜenie wybuchowe:.......................................................... 

 

20. Wymienić typy palenisk do spalania węgla: 

 

21. Jakie jest objętościowe obciąŜenie komory spalania kotła pyłowego:........................................ 

22. Jaka część powietrza podawana jest do dysz OFA:.....................................% 

23. Wymienić jeden z typów reaktorów do zgazowania węgla:........................................................ 

24. Jaki jest stopień spręŜania w tłokowym silniku spalinowym z zapłonem iskrowym: ............... 

25. Jaka jest skuteczność redukcji NO metodą selektywnej katalitycznej redukcji:.......................%          

 

 

 

 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn. 27.01.2005 r.)  

Test 112 
1. Jaki związek siarki występuje zwykle w gazie ziemnym:.............................................................. 

2. Ile rodzajów oleju opałowego wyróŜniają polskie normy:............................................................. 

3. Wymienić grupy macerałów węgla: 

 

4. Jaki jest udział substancji mineralnej (popiołu) w drewnie?......................................................% 

5. Podać wartość opałową energetycznego węgla kamiennego w Polsce:......................................... 

6. Co oznacza E we wzorze Arrheniusa:  k0exp(-E/RT):................. ........ .. . . ...         ............  

7. Uzupełnić reakcję dysocjacji:              O2 + M → ................................................... 

8. Ile wynosi współczynnik nadmiaru powietrza dla reakcji:   λ = .............................................. 

CH4 + 2,2O2 = CO2 + 2H2O + 0,2O2 

9. Dlaczego obecność sadzy w płomieniu obniŜa jego temperaturę?:....... 

 

10. Płomień jest silnie zawirowany dla liczby S ≥ ...................................................... 

11. Jaki jest rząd prędkości propagacji detonacji:.................................................................... 

12. Co to jest inŜektorowy palnik gazowy: 

 

13. Podać najbardziej rozpowszechniony typ ciśnieniowego rozpylacza oleju opałowego: 

.................................................................................................... 

14. Które węgle przechodzą przez stan plastyczny podczas nagrzewania:........ ......................... 

15. Podać temperaturę powietrza wtórnego do palnika pyłowego na węgiel kamienny:   ..............°C 

16. Zwiększona topliwość popiołu ze spalania drewna wynika ze znacznego w nim udziału:.......... 

 

17. Jak zmienia się emisja SO2 z kotłów pyłowych przy współspalaniu węgla z drewnem:  

 

18. Podać typ paleniska do spalania odpadów komunalnych:............................................................ 

19. Podać przybliŜona wartość DGW dla pyłu węglowego:......................................................g/m3 

20. Jaki czynnik słuŜy do suszenia węgla brunatnego i transportu pyłu w kotłach pyłowych........... 

 

21. Podać wartość współczynnika nadmiaru powietrza dla paleniska pyłowego:.λ = ..................... 

22. Jaka jest efektywność reburningu:  η = .......................% 

23. W jakim układzie mają komory spalania energetyczne turbiny gazowe:.................................... 

 

24. Co ogranicza stopień spręŜania w tłokowym silniku spalinowym:............................................. 

 

26. Co oznacza skrót SCR w technice oczyszczania gazów?: .......................................................... 

Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 



SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.   08.01.2005 r.)  
Test 1111 

 
1.  Co umoŜliwia równość wartości liczby Wobbego paliw gazowych:  

 

2.  Z jakiego rodzaju związków chemicznych składa się ropa naftowa:............................................ 

3.  Jaki jest udział wody w węglu brunatnym w stanie roboczym:............................% 

4.  Wymienić waŜniejsze związki chemiczne tworzące drewno:...................................................... 

5.  Podać nazwę paliwa uzyskiwanego z odpadów komunalnych: ..................................................... 

6.  Podać związek między współczynnikiem nadmiaru powietrza λ i nadmiarem powietrza  n: 

 

7.  Z udziału jakiego pierwiastka wynika róŜnica wartości opałowej paliw gazowych: .................... 

8.  Dlaczego promieniowanie płomienia obniŜa jego temperaturę: 

 

9.  Jak się dzieli płomienie ze względu na charakter przepływu: ....................................................... 

10.  Ciało nieopływowe stabilizuje płomień dzięki wytworzeniu strefy: .......................................... 

11. Co jest wadą palników inŜektorowych wysokiego ciśnienia: .................................................... 

12. Jaka liczba bezwymiarowa charakteryzują proces rozpylania oleju:........................................... 

13. Jakie czynniki stosowane są do pneumatycznego rozpylania oleju:............................................ 

14. Co to jest piroliza węgla:.............................................................................................................. 

15. Uzupełnić reakcję:  C + ½ O2 →  ...................................................................................... 

16. Jaki jest udział części palnych w drewnie: ..................................% 

17. Jakie paleniska stosuje się do spalania rozdrobnionej słomy:..................................................... 

18. Jakie paleniska stosuje się do spalania osadów ściekowych:...................................................... 

19. Jak utylizuje się gaz wysypiskowy:............................................................................................ 

20. Podać współczynnik nadmiaru powietrza dla palenisk pyłowych:   λ = .....................................    

21. Podać temperaturę spalania węgla w złoŜu fluidalnym:.......................°C 

22. Wymienić podstawowe typy palników pyłowych:..................................................................... 

23. Wymienić jedną z metod pierwotnych ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych: 

 

24. Jaki parametr charakteryzuje dynamikę wybuchów pyłowych: 

 

25. Jaki czynnik stosuje się do redukcji NO w metodzie SCR?:........................................................ 

 

 

 

 

 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.    O8.01.2005 r.), Test 1112 

1.  Jak się dzieli płynne gazy palne wg. PN: ...................................................................................... 

 

2.  Jaką lepkość mają oleje lekkie:..................................................................................................... 

3. Co oznacza stan analityczny (a)węgla:............................................................................................ 

4.  Jaką wartość opałową ma produkt zgazowania drewna: ...................................................... 

5.  Jaka wartość opałowa stanowi kryterium autotermiczności spalania odpadów:..................MJ/kg 

6.  JeŜeli λ = 1,25, ile równa się  nadmiar powietrza  n = ......................... 

7.  Uzupełnić reakcje powstawania tlenku azotu:    N2 + O  →  ......................... 

8.  W jakiej fazie pozostaje woda w paliwie przy wyznaczaniu wartości opałowej paliwa: .............. 

9.  Co oznacza Ŝe płomień jest dyfuzyjny: 

 

10. Silne zawirowanie stabilizuje płomień dzięki wytworzeniu strefy:............................................. 

11. W jakich mieszaninach gazowo-powietrznych moŜna wywołać zapłon: 

 

12. Co powoduje mikroeksplozje kropel oleju w płomieniu:............................................................. 

13. Jakie rozpylacze stosuje się w palnikach na  olej lekki:............................................................... 

14. Podać przybliŜoną temperaturę odgazowania węgli: 

 

15. Jaki charakter ma utlenianie cząstek koksu w wysokiej temperaturze?:..................................... 

16. Dlaczego spalanie drewna charakteryzuje się  długim płomieniem:............................................ 

 

17. Jaki pierwiastek w drewnie powoduje skłonność popiołu do szlakowania?:.............................. 

18. Do spalania jakich odpadów stosuje się piece półkowe: ............................................................. 

19. Podać wartość współczynnika nadmiaru powietrza dla palenisk rusztowych: λ = ..................... 

20. Jaki jest materiał złoŜa fluidalnego?:.................................................. 

21. Jakim czynnikiem jest suszony i transportowany do kotła pyłowego pył węgla kamiennego:.... 

 

22. Wymienić mechanizmy powstawania NOx  podczas spalania:.................................................... 

 

23. Jak się dzieli detektory wybuchów:.............................................................................................. 

24. Jakiego rodzaju zapłon stosuje się w tłokowych silnikach spalinowych zasilanych olejem napędowym: 

......................................................... 

25. Jakie zanieczyszczenia ze spalin usuwa się w samochodowym katalizatorze trójdrogowym: ... 

 

 

 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.   31.01.2006 r.), Test 11 

1. Podać znaczenie symbolu  GZ-50:........................................... 

2. Podać wartość opałową lekkiego oleju opałowego............................................................ 

3. Podać typy węgli energetycznych w Polsce: ..................................................... 

4. Podać wartość opałową estru metylowego oleju rzepakowego...................................... 

5. Podać na ile grup dziela się odpady:....................................  

6. Wymienić waŜniejsze rodniki występujące w płomieniu:............................................... 

7. Ile moli tlenu trzeba uŜyć w reakcji poniŜej, Ŝeby λ = 1,5 

CH4 + ......O2 =  CO2 + 2 H2O 

8. RóŜnica między ciepłem spalania (Qs) i wartością opałową spowodowana jest obecnością w paliwie 

pierwiastka: .................................... 

9. Wymienić czynniki obniŜające temperaturę spalania: ............................................................................ 

10. Od jakiej wartości liczby wiru pojawia się recyrkulacja w płomieniu zawirowanym S ≥ ........ 

11. Co to są stęŜeniowe granice zapłonu: ................................................................................................... 

12. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia metanu:....................cm/s 

13. Do czego słuŜy statecznik w palniku: .................... ......................................................... 

14. Co rozrywa kroplę oleju podczas mikroeksplozji: ..................................................................... 

15. Do jakiej temperatury podgrzewa się mazut w lancowych  palnikach rozpałkowych................ 

16. Wymienić etapy spalania cząstki węgla w płomieniu:  .......................................................................... 

17. Podać dopuszczalny udział części palnych w popiele lotnym z kotłów energetycznych: .......% 

18. W jakich warunkach powstaje więcej węgla drzewnego z drewna: ...................................................... 

19. Do czego słuŜy powietrze rozcieńczające w turbinach gazowych: ............................. 

20. podać wartość współczynnika nadmiaru powietrza w kotłach pyłowych λ = .................... 

21. Wymienić czynniki zgazowujące węgiel:.................................................................... 

22. Wymienić mechanizmy powstawania NOx .............................................. 

23. Podać podstawowe procesy termicznego przekształcania odpadów: ............................................... 

24. Co oznacza w katalizie skrót SCR.......................................................................................... 

25. Co oznacza skrót DGW:..... ...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................ 
SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.   31.01.2006 r.), Test 12 

1. Podać wzór na liczbę Wobbego:.................................... .................. 

2. Jakie związki tworzą ropę naftową: .................................................................. 

3. Podać wartość opałową energetycznego węgla kamiennego:  

4. Podać udział części lotnych w drewnie: ....... ............ .....% 

5. Podać przybliŜoną wartość opałową paliw z odpadów: .....................  

6. Uzupełnić reakcję utleniania CH4:  

CH4 + ......O2 =  CO + 2 H2O 

7. JeŜeli nadmiar powietrza jest n = 25%, to jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza λ = .....?   

8. Dla jakiego składu mieszanki płomień ma maksymalną temperaturę λ = .... 

9. Dlaczego ciepło spalania jest większe od wartości opałowej.......................... 

 
10. Wymienić sposoby wywołania recyrkulacji w płomieniu: 

................................................................... 

11. Jak klasyfikuje się palniki gazowe ze względu na ich cechy konstrukcyjne: ................................ 

12. Co to jest minimalna energia zapłonu?  

..................................................................................................... 

13. Dlaczego turbulencja zwiększa szybkość spalania?................................. ............................. 

...................................... 

14. W jakim reŜimie spalają się krople oleju opałowego?:             kinetycznym,     dyfuzyjnym  

15. Jakie siły wykorzystuje się w wirowym rozpylaczu oleju?................................................. 

16. Podać pozostałość pyłu węgla kamiennego na sitach:... R90 =  ......................  , R200 < ......... 

17. Do jakich typów węgli stosuje się palniki strumieniowe:................................... 

18. Wymienić waŜniejsze produkty rozkładu termicznego drewna:.................. 

........................................... 

19. Gdzie instaluje się palniki strumieniowe w palenisku tangencjalnym: ...................................... 

20. Na czym polega doładowanie tłokowego silnika spalinowego:............................. 

............................................ 

21. Podać jeden z typów reaktora do zgazowania węgla:................................................... 

22. Co oznacza OFA: ............................................... 

........................................................................................ 

23. Podać podstawowy typ paleniska do spalania odpadów komunalnych: ..................................... 

24. Wymienić typy nośników katalizatorów:..................................................................................... 

25. Podać wzór na charakteryzujący właściwości wybuchowe  współczynnik K = .................. 

 
 
 
 
 
 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu.............................. 
SPALANIE I PALIWA III ME, (dn. 31.01.2006), Test 21 

 
1. Co oznacza równość liczby Wobbego dla paliw gazowych.................................................. 

2. Podać waŜniejsze produkty destylacji ropy naftowej: 

.................................................................................. 

3. Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie surowym: ............................................. 

4. Podać waŜniejsze związki chemiczne w drewnie: ....................................... 

5. Podać jedną z nazw paliw z odpadów:.......................................... 

6. Uzupełnić reakcję: 

C + CO2 = .................................. 

7. Podać wzór Arrheniusa na szybkość reakcji chemicznej:  

 

8. Kiedy mieszanka paliwowa jest uboga?   λ > 1,                        czy  λ < 1 

9. W jakim stanie jest woda w spalinach podczas wyznaczania ciepła spalania: .................     ? 

10. Dlaczego płomienie świecące mają niŜszą temperaturę:  

11. Jak się dzieli płomieni gazowe ze względu na spalaną mieszankę: ................ 

....................................................................... 

12. Jaki jest mechanizm stabilizacji płomienia ciałem nieopływowym: 

 

13. Jaką strefę tworzy w płomieniu silne zawirowanie?:   

......................................:................................................ 

14. W jakim reŜimie spala się benzyna w silniku tłokowym: ...................................... 

15. Jaką energię wykorzystuje się w rozpylaczach pneumatycznych oleju: .......................... 

16. Wymienić reŜimy spalania cząstki koksu: ...................................... 

17. Jakie stadium spalania cząstek węgla najbardziej wpływa na stabilność płomienia pyłowego? 

...................................................... 

18. Podać nazwę paleniska stosowanego do spalania słomy w balotach: ....................... 

19. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym na węgiel: .......................................................  

20. Jakim czynnikiem niesiony jest do kotła pył węglowy?:..................................................... 

21. Podać wartość opałową gazu ze zgazowania węgla metodą Lurgi...........................MJ/m3 

22. Na czym polega reburning:: ............................................ 

 

23. Podać sprawność wytwarzania energii elektrycznej z odpadów:................................................ 

24. Jaki metal stosowany jest do katalitycznego dopalania węglowodorów?:.................................. 

25. Wymienić waŜniejszy typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych:  

 
 
 
 



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA, III ME, (dn.  31.01.2006 r.) 

Test 22 
1. Podać znaczenie symbolu GS-25:................................................................................ 

2. Podać wartość opałową mazutu:  ..................................................... 

3. Co oznacza symbol daf
iQ :............................................................... 

4. Podać wartość opałową alkoholu etylowego:  .................................. 

5. Jaki składnik odpadów komulanych zawiera duŜo chloru?: ............................... 

6. Uzupełnić reakcję utleniania CO:  

CO + .......... → CO2 + H 

7. JeŜeli λ = 1,15 , to jaka jest wartość nadmiaru powietrza n =  .......% 

8. Co jest większe wartość opałowa (Qi), czy ciepło spalania (Qi)?: .......................................... 

9. Podać przykład niezupełnego spalania......................................   .......................................................... 

10. Jak się dzieli płomienie ze względu na Re: ............................................... .............................. . 

11. Jak wpływa turbulencja na szybkość spalania:  

 

12. W jaki sposób dochodzi powietrza do płomienia w palniku inŜektorowym?: ....................... 

13. Podać przykład zapłonu wymuszonego:  

14. Dlaczego płomień „olejowy” ma Ŝółtą barwę? : .................................................. 

15. Wymienić dwa podstawowe typy rozpylaczy oleju opałowego: .....................................  

....................................... 

16. Wymienić reakcje utleniania koksu:  

 

17. Podać typy palników pyłowych........................................................................................ 

18. Podać palenisko na zrębki drewna: ............................ .............................. ....... .. ..................... 

19. Spalanie jakiego paliwa zagraŜa defuidyzacją złoŜa fluidalnego?:.............................................. 

20. Ze względu na usytuowanie palników paleniska pyłowe dzieli się na:........................................ 

.......................................... 

21. Podać waŜniejsze składniki gazu ze zgazowania węgla:............................................................. 

22. Z czego powstają termiczne NOx?:  ................... ................................ ..... 

23. Podać dopuszczalny udział osadów ściekowych do współspalnia w kotłach pyłowych:.........% 

24. Jakie zanieczyszczenia eliminuje katalizator samochodowy: ..................................................... .. 

.......................................................................................... 

25. Podać przybliŜone ciśnienie wybuchu pyłu węglowego: ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



 
Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................... 

SPALANIE I PALIWA III ME, studia dzienne, (dn.  ...........14 luty. 2006 r.), Test 111 

1. Podać wartość liczby Wobbego gazu GZ-50:........................................... 

2. Podać lepkość lekkiego oleju opałowego............................................................ 

3. Podać wyróŜniki węgli energetycznych w Polsce: ..................................................... 

4. Podać wartość opałową estru metylowego oleju rzepakowego...................................... 

5. Podać na ile grup dzielą się odpady:....................................  

6. Wymienić najwaŜniejsze rodniki występujące w płomieniu:............................................... 

7. Ile moli tlenu trzeba uŜyć w reakcji poniŜej, Ŝeby λ = 1,2 

CH4 + ......O2 =  CO2 + 2 H2O 

8. RóŜnica między ciepłem spalania (Qs) i wartością opałową spowodowana jest obecnością w 

paliwie pierwiastka: .................................... 

9. Co to jest laminaryzacja płomienia gazowego: ............................................................................ 

10. Jaką strefę generuje zawirowanie strumienia ponad liczbę wiru S ≥  0,6 

 

11. Podać dolną granicę stęŜeniową dla metanu: ...................................................................... 

12. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia wodorowego:....................cm/s 

13. Podać przykład statecznika w palniku: .................... ......................................................... 

 

14. Co rozrywa kroplę oleju podczas mikroeksplozji: ..................................................................... 

15. Podać zuŜycie czynnika gazowego podczas rozpylania pneumatycznego oleju: ... ..........kg/kg 

16. Wymienić reŜimy spalania cząstki koksu:  .......................................................................... 

 

17. Podać dopuszczalny udział części palnych w popiele lotnym z kotłów energetycznych: .......% 

18. Jak się nazywa pozostałość z odgazowania drewna:.................................................................... 

19. Do czego słuŜy powietrze rozcieńczające w turbinach gazowych: ............................. 

 

20. Podać wartość współczynnika nadmiaru powietrza w kotłach rusztowych λ = .................... 

21. Wymienić czynniki zgazowujące biomasę:.................................................................... 

22. Z czego powstają NOx .............................................. 

23. Podać sprawność wytwarzania energii cieplnej z odpadów: ............................................... 

24. Podać czynnik redukujący NO w metodzie SCR............................................ 

25. Podać wartość DGW dla pyłu węglowego: ................................................................................. 

 

 
 
 
 
 



 
Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu.............................. 

SPALANIE I PALIWA III ME, (dn. 14 luty 2006), Test 121 
 

1. Liczba Wobbego zapewnia równość mocy palnika dla jednakowego: strumienia masy,          

strumienia objętości    czy   spadku ciśnienia? (skreślić niewłaściwe odpowiedzi). 

2. Podać waŜniejsze produkty destylacji ropy naftowej: 

.................................................................................. 

3. Jaka jest wilgotność węgla brunatnego w stanie surowym?: ............................................. 

4. Podać waŜniejsze związki chemiczne w drewnie: .............................................................. 

5. Podać wartość opałową PAKOM:.......................................... 

6. Uzupełnić reakcję: 

CO + OH = .................................. 

7. Podać wzór Arrheniusa na szybkość reakcji chemicznej:  

 

8. Kiedy mieszanka paliwowa jest uboga?   λ > 1,                        czy  λ < 1 

9. W jakim stanie jest woda w spalinach podczas wyznaczania  Qs: ......................................     ? 

10. Dlaczego płomienie świecące mają niŜszą temperaturę?: ......................................................... 

11. Jaki charakter ma płomień Bunsena?: ................ ....................................................................... 

12. Jaki jest mechanizm stabilizacji płomienia ciałem nieopływowym: 

 

13. Jaką liczba określa stopień zawirowania strumienia?:   .......:................................................ 

14. Podać ciśnienie wtrysku oleju we współczesnych silnikach tłokowych z zapłonem samoczynnym:      

.................................. 

15. Wymienić najwaŜniejszy typ rozpylacza ciśnieniowego oleju: ...................... 

16. Co to jest piroliza węgla ...................................... 

 

17. Jaki składnik węgla jest niezbędny dla stabilizacji płomienia pyłowego:........................ 

18. Jaki pierwiastek w biomasie obniŜa temperaturę mięknięcia popiołu?................... 

19. Podać temperaturę w palenisku fluidalnym na węgiel: .......................................................  

20. Jakim czynnikiem niesiony jest do kotła pył węglowy?:..................................................... 

 

21. Podać skład gazu syntezowego:.................................................................... 

22. Podać przykład paliwa reburningowego: ............................................ 

23. Podać sprawność wytwarzania energii elektrycznej z odpadów:................................................ 

24. Jakie zanieczyszczenia eliminuje  katalizator samochodowy?:.................................. 

25. Wymienić klasy wybuchowości pyłów:   

 
 
 



Nazwisko....................................................Imię............................................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MECHANIKA, studia dzienne, (dn.   30.01.2007 r.), Test 11 

1. Co oznacza, Ŝe dwa gazy mają jednakową liczbę Wobbego? ...... 

 

2. Podać lepkość oleju napędowego: ....................................... 

3. Podać udział wilgoci w węglu brunatnym: .................................... 

4. Wymienić paliwa płynne otrzymywane z biomasy przeznaczone do zastosowania w silnikach 

spalinowych z zapłonem samoczynnym ................................................. 

5. Podać nazwę paliw z odpadów: ................................................................ 

6.  Mieszanka palna jest uboga, jeŜeli   λ   >  ,  <  1    (niewłaściwe skreślić).    

7. Spośród wymienionych symboli zaznaczyć rodniki: H2, H, OH, CO, CO2, N, NO, CH3, CH4 

 8. Uzupełnić reakcję utleniania wodoru  

H2  +  ..............O2 =  

9. Co oznacza skrót daf, np. Qs
daf?........................................................................................... 

10. JeŜeli współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,2, ile wynosi nadmiar powietrza n = ................ 

11. Jak strefa ustatecznia płomień zawirowany?........................................................................... 

12. Jakiego rzędu jest minimalna energia zapłonu gazów: J, mJ czy µJ?................................... 

13. Jaki jest mechanizm przenoszenia płomienia:.............................................................................. 

14. Jak się dzieli płomienie gazowe ze względu na spalaną mieszankę: .......................................... 

 

15. Jakie warunki spalania oleju sprzyjają emisji sadzy?...................................................... 

16. Wymienić sposób oceny jakości rozpylania oleju:......................................................................  

17. Podać etapy spalania cząstki węgla: ...................................................... 

 

18. Jaki rodzaj biomasy najlepiej nadaje się do współspalania w kotłach pyłowych ........................ 

19. Jaki powinien być skład mieszanki w iskrowych silnikach spalinowych z katalizatorem 

trójdrogowym: ............... 

20. W jakim celu w silnikach spalinowych z zapłonem samoczynnym dzieli się ładunek: 

................................................. 

21. W jakim układzie mogą być komory spalania energetycznych turbin gazowych? 

...................................... 

22. Jaka jest dopuszczalna temperatura spalin na wlocie do turbiny gazowej?......................... 

23. Jaki metal stosuje się na katalizator dla usuwania HC i CO  ze spalin?................................. 

24. Jakie czynniki decydują o wielkości emisji NOx podczas spalania gazów: ....................... 

25. Wymienić klasy wybuchowości pyłów:  



Nazwisko.......................................Imię..............................................Nr albumu............................ 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MECHANIKA, studia dzienne, (dn.   30.01.2007 r.), Test 12 

1. Podać główny składnik palny gazu E:............... ....... 

2. Podać wartość opałową benzyny:............................................ 

3. Podać udział pierwiastka węgla w węglu:.......................% 

4. Wymienić paliwa płynne otrzymywane z biomasy moŜliwe do zastosowania w silnikach 

spalinowych z zapłonem iskrowym: ................................................. 

5. Podać na ile grup dzielą się odpady:.............................................................................. 

6. Mieszanka palna jest bogata,  jeŜeli   λ    >  ,   <    1         (niewłaściwe skreślić).   

7. Wymienić waŜniejsze rodniki występujące w reakcjach utleniania węglowodorów:    

8. Uzupełnić reakcję utleniania metanu:  

CH4  +  .......O2 =  ............H2O + ........CO2 

9. Dlaczego ciepła spalania (Qs) jest większe od wartości opałowej (Qi)?: 

............................................................................................................................. 

10. JeŜeli nadmiar powietrza jest n = 20%, jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza λ= ....?   

11. Do czego słuŜy statecznik w płomieniu?................................ 

12. Co to znaczy DGW?............................................................................................. 

13. Podać prędkość propagacji płomienia laminarnego  w mieszance metanu z 

powietrzem:......... 

14. Jak się dzieli płomienie ze względu na charakter przepływu: ............................................. 

 

15. W jakim reŜimie spala się pojedyncza kropla oleju: : ......................................................... 

16. Jaki typ rozpylaczy stosuje się w palnikach na olej lekki: .................................................... 

17. Jakie są produkty pirolizy węgla......................................................: ................................ 

18. Jakie paleniska preferowane są do spalania odpadów drzewnych:..................................  

19. Jaki rodzaj ładunku stosuje się w silnikach iskrowych z bezpośrednim wtryskiem?............. 

............................................................................ 

20. Która faza spalania (kinetyczna, dyfuzyjna) w silniku spalinowym z zapłonem 

samoczynnym „odpowiada” za hałaśliwość silnika?............................................................. 

21. Czym chłodzi się płomienicę komory spalania w turbinie gazowej: ..................................... 

22. Jaki rodzaj mieszanki spala się w turbinach gazowych celem zmniejszenia emisji NOx ..... 

 

23. Jakie nośniki stosuje się w katalizatorach do usuwania zanieczyszczeń gazowych: ........... 

24. Z czego powstają „termiczne” NOx ?................................................................................... 

25. Jaki parametr charakteryzuje  właściwości wybuchowe pyłów........................................ 



Nazwisko....................................................Imię............................................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MECHANIKA, studia dzienne, (dn.          .02.2007 r.), Test 21 

1. Co oznacza, Ŝe dwa gazy mają jednakową liczbę Wobbego? ...... 

 

2. Podać lepkość oleju napędowego: ....................................... 

3. Podać udział wilgoci w węglu brunatnym: .................................... 

4. Wymienić paliwa płynne otrzymywane z biomasy przeznaczone do zastosowania w silnikach 

spalinowych z zapłonem samoczynnym ................................................. 

5. Podać nazwę paliw z odpadów: ................................................................ 

6.  Mieszanka palna jest uboga, jeŜeli   λ   >  ,  <  1    (niewłaściwe skreślić).    

7. Spośród wymienionych symboli zaznaczyć rodniki: H2, H, OH, CO, CO2, N, NO, CH3, CH4 

 8. Uzupełnić reakcję utleniania wodoru  

C6H6  +  ..............O2 =  

9. Co oznacza skrót Cdaf :........................................................................................... 

10. JeŜeli współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,2, ile wynosi nadmiar powietrza n = ................ 

11. Jak strefa ustatecznia płomień zawirowany?........................................................................... 

12. Jakiego rzędu jest minimalna energia zapłonu gazów: J, mJ czy µJ?................................... 

13. Jaki jest mechanizm przenoszenia płomienia:.............................................................................. 

14. Jak się dzieli płomienie gazowe ze względu na spalaną mieszankę: .......................................... 

 

15. Jakie warunki spalania oleju sprzyjają emisji sadzy?...................................................... 

16. Wymienić jedno z kryteriów oceny rozmiaru kropel oleju..................................................  

17. Podać reŜimy spalania cząstki koksu węgla:..................................................... 

 

18. Jaki rodzaj biomasy najlepiej nadaje się do współspalania w kotłach pyłowych ........................ 

19. Jaki powinien być skład mieszanki w iskrowych silnikach spalinowych z katalizatorem 

trójdrogowym: ............... 

20. W jakim celu w silnikach spalinowych z zapłonem samoczynnym dzieli się ładunek: 

................................................. 

21. W jakim układzie mogą być komory spalania energetycznych turbin gazowych? 

...................................... 

22. Jaka jest dopuszczalna temperatura spalin na wlocie do turbiny gazowej?......................... 

23. Jaki metal stosuje się na katalizator dla usuwania HC i CO  ze spalin?................................. 

24. Jakie czynniki decydują o wielkości emisji NOx podczas spalania gazów: ....................... 

25. Podać ciśnienie wybuchu pyłu węglowego:  



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   4.02.2008 r.), Test 11 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość opałową lekkiego oleju opałowego: .............................................................. 

3. Jaki jest udział wilgoci w węglu brunatnym:........................................................................ 

4. Podać wartość opałową granulatów (pelletów) z drewna:.................................................. 

5. Podać kryterium palności odpadów ze względy na wartość opałową:........................................MJ/kg 

6. Jaki to rodzaj mieszanki, gdy λ   >  1: a) uboga ,    b) bogata          (niewłaściwe skreślić) 

7. Uzupełnić reakcję spalania: 

C6H6 + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

8. Od jakiego pierwiastka zaleŜy róŜnica między wartości opałową i ciepłem spalania gazu:........................ 

9. Podkreślić rodniki w reakcji:     H    +    O2   =   OH   +   O 

10. Dla jakiego składu mieszanki temperatura płomienia osiąga maksimum: 

11. Dla jakiej wartości liczby wiru tworzy się strefa recyrkulacji za palnikiem:   S ≥ ......................  

12. Wymienić granice stęŜeniowe palności (wybuchu) mieszanej palnych:................................................... 

13. Do jakiej temperatury podgrzewa się mazut w kotłowych instalacjach rozpałkowych:.......................oC 

14. Jaki typ rozpylaczy stosuje się do rozpylania mazutu:........................................... 

15. W jakim procesie wydzielają się części lotne z węgla:......................................................... 

16. Wymienić typy palników pyłowych:................................................................ 

17. Scharakteryzować emisję SO2 podczas spalania drewna:.................................... 

18. Wymienić czynniki gazowe do zgazowania węgla:............................................................................ 

 

19. Jak się dzielą spalarnie odpadów komunalnych:....................................................................... 

20. Podział tłokowych silników spalinowych ZS ze względu na sposób wtrysku:  

 

21. Spalanie w tłokowych silnikach spalinowych ZI odbywa się:  

a) w stałej objętości,    b) pod stałym ciśnieniem    (niepotrzebne skreślić) 

22. Jaka jest dopuszczalna temperatura spalin na wlocie do turbiny gazowej:.......................... 

23. Jakie zanieczyszczenia usuwa ze spalin tłokowego silnika ZI katalizator trójdrogowy: 

 

24. Wymienić klasy wybuchowości pyłów:............................................................ 

 

25. Podać odział węgla w sadzy: .........................% 

 

 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   4.02.2008 r.), Test 12 

 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać lepkość lekkiego oleju opałowego: .............................................................. 

3. Wymienić kamienne węgle energetyczne:.................................................................. 

 

4. Podać udział części lotnych w słomie:......................................% 

5. Na ile grup dzieli się odpady:.............................. 

6. Obliczyć nadmiar powietrza, gdy λ = 1,25:   n = ................ 

7. Uzupełnić reakcję spalania: 

C2H2 + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

8. Reakcja: C + 0,5O2= CO – 110,5 kJ/mol jest: a) egzotermiczna, b) endotermiczna  ? 

9. Wymienić waŜniejsze rodniki w utlenianiu wodoru:.............................................................................. 

10. Wymienić czynniki obniŜające temperaturę płomienia:........................................................................ 

 

11. Jaka strefa formuje się za statecznikiem płomienia:...................... 

12. Wymienić rodzaje zapłonów mieszanek palnych:........................................................................... 

13. Jaka jest pozostałość stała ze spalania kropli oleju cięŜkiego:............................................................ 

14. Jaki typ rozpylaczy stosuje się w palnikach na olej lekki:.................................. 

15. Jakie węgle mają duŜą dynamikę wydzielania części lotnych:...................................................... 

 

16. Jak jest temperatura spalania w złoŜu fluidalnym:...............................................oC 

17. Wymienić typ paleniska do spalania balotów ze słomy:............................................................. 

18. Wymienić najwaŜniejsze typy gazogeneratorów do zgazowania węgla:.............................................. 

 

19. Jaki typ paleniska preferowany jest do spalania odpadów komunalnych:..................................... 

20. Podać ciśnienie rozpylania oleju w zasobnikowych systemach wtryskowych tłokowych silników 

spalinowych ZS:   

21. Dla jakiego składu mieszanki energia zapłonu w silniku spalinowym SI jest najmniejsza:............... 

 

22. W jakim układzie mogą mieć komory spalania energetyczne turbiny gazowe: 

 

23. Do czego słuŜy sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych ZI z katalizatorem:...................... 

 

24. Podać orientacyjną wartość DGW dla pyłu węglowego: ..........................................g/m3 

25. Wymienić mechanizmy zarodkowania sadzy:................ 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.  12.02.2008 r.), Test 21 

 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać liczbę oktanową benzyn silnikowych: LO = .................................... 

3. Co oznacza indeks „r” przy oznaczaniu paliw stałych (np. Sr): ........................................................ 

4. Podać lepkość estru metylowego oleju rzepakowego:......................................cSt  (mm2/s) 

5. Na ile grup dzieli się odpady:.............................. 

6. JeŜeli udział tlenu w spalinach kotłowych wynosi [O2] = 3%, ile wynosi λ = ................ 

7. Uzupełnić reakcję spalania: 

........H2       + ........O2 → ...........H2O 

8. Dla której z reakcji 1) C + 0,5O2= CO –  Q1 , 2) C + O2= CO2 –  Q2 efekt cieplny będzie większy: 

Q1     <     >      Q2   (niewłaściwe skreślić) 

9. Dlaczego rodniki są bardzo reaktywne:.............................................................................. 

 

10. W których płomieniach starty cieplne są większe;  

a) świecących.................b) nieświecących                         (skreślić niewłaściwe) 

11. W jaki sposób moŜna wytworzyć wewnętrzną strefę recyrkulacji za palnikiem: ..................... 

 

12. Jakiego rzędu jest minimalna energia zapłonu mieszanek powietrzno-gazowych: µJ,   mJ, ..J  ?............. 

13. Jak się dzieli płomienie ze względu na strukturę przepływu:........................................................ 

14. Jaki jest charakter płomienia spalania pojedynczej kropli oleju: ...................................................... 

15. Jakie węgle najlepiej nadają się do kotłów pyłowych..................................................... 

16. Jak jest temperatura spalania w złoŜu fluidalnym:...............................................oC 

17. Wymienić typ paleniska na rozdrobnioną słomę (sieczkę)...................................................... 

18. Wymienić nazwę jednego z gazogeneratorów typu przepływowego: .............................................. 

19. Jaki typ paleniska preferowany jest do spalania odpadów szpitalnych................................ 

20. Wymienić systemy wtryskowe oleju napędowego w tłokowych silnika spalinowych ZS: 

   

21. Co oznacza ładunek uwarstwiony w silniku spalinowym SI.............. 

 

22. W jakim układzie mają komory spalania lotnicze turbiny gazowe:............................ 

23. W jakim środowisku umieszczona jest sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych:........................ 

 

24. Podać orientacyjną wartość pmacx dla pyłu węglowego: ..........................................MPa 

25. Dla której z mieszanek powstaje więcej sadzy podczas spalania: bogatej,       ubogiej (niewłaściwe 

skreślić). 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.  12.02.2008 r.), Test 22 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość liczby cetanowej oleju napędowego: ..Ct = .................... 

3. Jaki jest udział wilgoci w węglu kamiennym:.....................................................% 

4. Podać wartość opałową estru metylowego oleju rzepakowego............................................MJ/kg 

5. Podać kryterium palności odpadów ze względy na wartość opałową:........................................MJ/kg 

6. Jaki jest nadmiar powietrza n dla λ = 0,85 ,                 n = ..........................% 

7. Uzupełnić reakcję spalania: 

C7H16 + ..............O2 → .............CO  + .............H2O 

8. Dla jakiego gazu róŜnica między wartości opałową i ciepłem spalania jest największa:........................ 

9. Podkreślić rodniki w reakcji:     CH4    +   O   =   CH3   +   OH 

10. Dla jakiego składu mieszanki temperatura płomienia osiąga maksimum:............................................. 

11. Jaki parametr charakteryzuje stopień zawirowania strumienia: ......................  

 

12. Jak się dzieli płomienie ze względu na sposób doprowadzenie utleniacza do paliwa..........................  

 

13. Podać ciśnienie rozpylania lekkiego oleju opałowego: .........................MPa 

14. Podać zapotrzebowanie czynnika gazowego do rozpylania oleju:.......................................kgpary/kgoleju 

15. Co to jest piroliza węgla:......................................................... 

 

16. Wymienić typy palników pyłowych:................................................................ 

17. Jak duŜa jest emisja SO2 podczas spalania słomy:..(duŜa, mała) ........................... 

18. Podać wartość opałową gazu generatorowego ze zgazowania węgla w tlenie: ..........................MJ/m3 

19. Jaki typ paleniska preferowany jest do spalania odpadów niebezpiecznych...................................... 

 

20. Wymienić jeden z dodatków antystukowych do benzyn:  ...................................................... 

21. Spalanie w tłokowych silnikach spalinowych ZS odbywa się:  

a) w stałej objętości,    b) pod stałym ciśnieniem                    (niepotrzebne skreślić) 

22. Jaki jest udział tlenu w spalinach z turbiny gazowej: ...............................................% 

23. Wymienić nośniki katalizatorów samochodowych: .......................................................................... 

24. Jaki parametr określa dynamikę wybuchu danego pyłu: ............................................ 

 

25. Wymienić zastosowania sadzy technicznej: ................................................... 

 

 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   5.02.2009 r.), Test 11 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Jaka liczba określa odporność na spalanie stukowe paliw ciekłych .................................................. 

3. Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym...................................................... 

4. Podać udział części lotnych w drewnie: ..................................................% 

5. Co to znaczy, Ŝe mieszanka jest uboga? 

 

6. Uzupełnić reakcję spalania: 

C7H16 + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

7. Czemu jest równa entalpia tworzenia molekuł: H2, O2, CH4, N2: ........................ 

8. Znaleźć (podkreślić) rodniki w reakcji:          CH4  + O =   CH3  +  OH  

9. Dlaczego radiacja obniŜa temperaturę płomienia?.......................................... 

 

10. Jaki parametr określa stopień zawirowania strumienia? ...................... ……………………… 

11. Podać przykład zapłonu wymuszonego: ................................................... 

12. Co to znaczy, Ŝe płomień gazowy jest dyfuzyjny………….. 

 

13. Jakie jest zapotrzebowanie na czynnik rozpylający olej w rozpylaczach pneumatycznych: ...........kg/kg 

14. Jakie jest ciśnienie rozpylania oleju w palnikach:...........................................MPa 

15. Co jest pozostałością po odgazowaniu węgla: ................................... 

16. Co jest zawirowane w pyłowym palniku wirowym a) strumień powietrza wtórnego,                                       

b) strumień mieszanki pyłowo-powietrznej ………………(niepotrzebne skreśleć). 

17. Podać nazwę biopaliwa ciekłego do silników tłokowych ZS:…............................................................... 

18. Co jest produktem zgazowania węgla: ......................................................................... 

 

19. Podać typowy stopień spręŜania w tłokowych silnikach spalinowych ZS: .................................... 

20. Jak się dzielą tłokowe silniki spalinowe ZI ze względu sposób na zasilania paliwem:  

 

21. Spalanie w tłokowych silnikach spalinowych ZS odbywa się w przybliŜeniu:  

a) w stałej objętości,    b) pod stałym ciśnieniem    (niepotrzebne skreślić) 

22. Jaka część powietrza słuŜy do rozcieńczania spalin w turbinach gazowych::..........................% 

23. Mieszanka spalana tłokowym silniku ZI z katalizatorem trójdrogowy ma mieć:   λ  ≅  ………… 

24. Co oznacza skrót DGW:: ............................ 

 

25. Jaki detektor płomienia wykorzystuje zjawisko chemijonizacji?............................................ 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   5.02.2009 r.), Test 12 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość liczby cetanowej dla oleju napędowego:............................................................ 

3. Podać typy kamiennych węgli energetycznych:.................................................................. 

4. Podać wartość opałową brykietów z drewna:..................................... 

5. JeŜeli nadmiar powietrza n = 20%, to jaki jest współczynnik nadmiaru powietrza:   λ = …………   

6. Uzupełnić reakcję spalania: 

C2H6 + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

7. Reakcja: C + CO2 = 2CO  jest reakcją : a) utleniania, b) redukcji  ? (nieodpowiednie skreślić) 

8. Znaleźć (podkreślić) rodniki w reakcji: 

CH4 + OH =  CH3 + H2O  

9. Dlaczego dysocjacja obniŜa temperaturę płomienia:........................................................................ 

 

10. Jak się nazywa stabilizujące płomień ciało za palnikiem:.............................................................. 

11. Jak się nazywa minimalne stęŜenia paliwa w mieszance palnej?..................................................... 

 

12. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia dla metanu:………………………cm/s 

13. Jakie składniki płomienia olejowego najbardziej promieniują:  ..................................................... 

14. Wymienić dwa podstawowe typy rozpylaczy oleju opałowego: .................................. 

 

15. Co to jest piroliza węgla:...................................................... 

 

16. Podać optymalną temperaturę złoŜa w energetycznych kotłach fluidalne:..................................oC 

17. Wymienić typ paleniska do spalania sieczki ze słomy:........................................................................ 

18. Co jest pozostałością stałą po zgazowaniu węgla: …………………………………………………… 

19. W celu zapewnienia odpowiedniego składu mieszanki w pobliŜu elektrod świecy w silnikach 

tłokowych ZI z bezpośrednim wtryskiem stosuje się ładunek:………………………………........................ 

20. W silniku tłokowym ZS z dzieloną komora spalania wtrysk oleju jest: a) pośredni,  b) bezpośredni  

(niewłaściwe skreślić):   

21. Podać jakie biopaliwo dodaje się do benzyn motorowych:……………………................ 

22. Czym chłodzona jest płomienica komory spalania turbiny gazowej?.................................................... 

23. Do czego słuŜy sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych ZI z katalizatorem:...................... 

 

24. W jakim celu stosuje się klapy dekompresyjne w zbiornikach?  
 

25. Jaki zakres widma wykorzystywany jest dla detekcji płomienia cięŜkiego oleju:………………… 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia stacjonarne, (dn.    12.02.2009 r.), Test 21 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość opałową benzyn……………………………….. .................................... 

3. Co oznacza indeks „r” przy oznaczaniu paliw stałych (np. Sr): ........................................................ 

4. Podać lepkość oleju rzepakowego:......................................cSt  (mm2/s) 

5. JeŜeli udział tlenu w spalinach kotłowych wynosi [O2] = 3%, ile wynosi λ = ................ 

 

6. Uzupełnić reakcję rozgałęzienia rodników: 

H2       +         O →     ........... 

7. Czemu jest równa entalpia tworzenia molekuł: N2, O2, H2, CH4 :………………………………  

8. Podkreślić rodniki:.H2, H, H2O, HO2, CH4, CH3, C2H6, C2H5 

9. W których płomieniach starty cieplne są większe;  

a) świecących.................b) nieświecących                         (skreślić niewłaściwe) 

10. Jak się dzieli strugi zawirowane: .................................................................................... 

11. Jakiego rzędu jest minimalna energia zapłonu mieszanek powietrzno-gazowych: µJ,   mJ, ..J?............. 

12. Jak się dzieli płomienie ze względu mieszanie gazu z powietrzem: .................................................... 

 

13. Co powoduje rozpad palącej się kropli oleju: ………………………….................................................... 

14. Który z wymienionych typów rozpylaczy ciśnieniowych ma większe zastosowanie w palnikach 

olejowych: a) strumieniowe b) wirowe (niewłaściwe skreślić). 

15. Wymienić typu palników pyłowych: ................................................................................................... 

16. Wymienić rodzaje złóŜ fluidalnych w kotłach fluidalnych: ………………………………………… 

17. Jaka jest liczba oktanowa etanolu, LO = ...................................................... 

18. Jakiego typu gazogeneratory mają zastosowanie do zgazowania biomasy:  ........................................... 

 

19. W jakim celu stosuje się doładowanie w tłokowych silnikach spalinowych: ................................ 

 

20. Wymienić systemy wtryskowe w silnikach ZI: ……………………………………………………… 

   

21. Do spalania jakich mieszanek w silnikach ZI stosuje się ładunek uwarstwiony:…………………........... 

 

22. Jaka jest temperatura spalin na wylocie turbiny gazowej?............................oC 

23. W jakim środowisku umieszczona jest sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych:........................ 

 

24. Ile jest klas wybuchowości pyłów …………………………………………………….. 

25. Jakie zjawisko wykorzystano w jonizacyjnym czujniku płomienia: ………………………………... 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA III ME, kier. MiBM, studia stacjonarne, (dn.  12.02.2009 r.), Test 22 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość opałową oleju napędowego .............................................................................. 

3. Co oznacza indeks „a” przy oznaczaniu paliw stałych (np. Sa): ........................................................ 

 

4. Co jest głównym składnikiem palnym biogazu: ............................................................................. 

5. Podać definicję λ:  

 

6. Uzupełnić reakcję spalania niezupełnego: 

CH4     +     O2 →    CO       +        H2O        

7. Czym róŜnią się ciepło spalania i wartość opałowa  CO: :........................ 

8. Podkreślić rodniki w reakcji:     C2H6    +   O   =   C2H5   +   OH 

9. Dla jakiego węglowodoru temperatura spalania jest największa: ........................................... 

10. Który z płomieni jest dłuŜszy: a) laminarny, b) turbulentny (niepoprawne skreślić) 

11. Co to znaczy, Ŝe płomień gazowy jest kinetyczny: …………………………………………………. 

  

12. Wymienić podstawowe typy palników gazowych:.......................... ......................................................... 

13. Z jakich składników oleju powstaje koksowa pozostałość podczas spalania.......................................... 

 

14. Jakiego typu oleje są stosowane do rozruchu kotłów pyłowych……………………………………… 

15. Z czego powstaje popiół lotny w kotłach pyłowych: ....................................................... 

16. Jaki jest udział węgla w złoŜu fluidalnym: :............................................................%. 

17. Jaka jest liczba cetanowa estru metylowego oleju rzepakowego  Ct =...................................................... 

18. Wymienić podstawowe typy gazogeneratorów: ……………………………………………………… 
 

19. Która faza spalania decyduje o hałaśliwości tłokowego silnika ZS.................................... 

 

20. W jakich silnikach tłokowych moŜe wystąpić spalanie stukowe: ZS czy  ZI? (nieodpowiednie skreślić) 

21. Jaka jest energia wyładowania iskrowego w świecach zapłonowych silników ZI: …………………… 

22. Jaki jest udział tlenu w spalinach z turbiny gazowej: ...............................................% 

23. Wymienić nośniki katalizatorów samochodowych: .......................................................................... 

 

24. Jaki parametr określa dynamikę wybuchu w zbiorniku: ............................................ 

 

25. Jaki zakres promieniowania wykorzystuje się do detekcji płomieni gazowych:  ..................................... 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   3.02.2009 r.), Test 11 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać lepkość oleju napędowego: ..............................................................cSt 

3. Jaki jest udział wilgoci w węglu kamiennym:..................................................%. 

4. Wymienić najwaŜniejsze związki chemiczne w drewnie i słomie: .................................................. 

5. Mieszanka palna: a) uboga λ ……1 ,    b) bogata   λ ……1       (wstawić odpowiednio: < , >) 

6. Uzupełnić reakcję spalania: 

C2H6 + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

7. Dlaczego entalpia tworzenia wody w postaci pary i cieczy róŜni się:........................ 

 

8. Podkreślić rodniki w reakcji:          O2  + OH + M  =   HO2  +  O + M 

9. Podać przybliŜoną temperaturę spalania gazu ziemnego.......................................... 

10. Dla jakiej liczby wiru przepływ za palnikiem jest silnie zawirowany:   S ≥ ......................  

11. Wymienić rodzaje zapłonów substancji palnych:................................................... 

12. Jak się dzielą płomienie gazowe ze względu na charakter przepływu………….. 

 

13. W jakim reŜimie spalają się pojedyncze krople oleju?................................................................. 

14. Jakim czynnikiem rozpyla się mazut w elektrowniach:........................................... 

15. Jakie paleniska stosuje się spalania węgli w kotłach duŜej wydajności..................................... 

 

16. Wymienić typy palników pyłowych:................................................................ 

17. Wymienić typowe palenisko do spalania odpadów drzewnych:............................................................... 

18. Jaki czynnik gazowy stosuje się do zgazowania drewna:......................................................................... 

19. Podać typowy stopień spręŜania w tłokowych silnikach spalinowych ZI: .................................... 

20. Jak się dzielą tłokowe silniki spalinowe ZS ze względu na sposób wtrysku:  

 

21. Spalanie w tłokowych silnikach spalinowych ZI odbywa się w przybliŜeniu:  

a) w stałej objętości,    b) pod stałym ciśnieniem    (niepotrzebne skreślić) 

22. Wymienić układy komór spalania w turbinach gazowych::.......................... 

 

23. Jakie zanieczyszczenia usuwa ze spalin tłokowego silnika ZI katalizator trójdrogowy: 

 

24. Podać przybliŜoną wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu pyłu węglowego: .........................MPa. 

25. Jakim aparatem moŜna zidentyfikować związki w mieszaninie gazowej?.............................................. 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   3.02.2009 r.), Test 12 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Jaka liczba określa dynamikę spalania oleju napędowego:............................................................ 

3. Wymienić kamienne węgle energetyczne:.................................................................. 

4. Podać wartość opałową peletów z trocin:..................................... 

5. Obliczyć nadmiar powietrza, gdy λ = 1,3:   n = ................ 

6. Uzupełnić reakcję spalania: 

C6H5O + ..............O2 → .............CO2  + .............H2O 

7. Reakcja: C + CO2= 2CO  jest reakcją : a) utleniania, b) redukcji  ? (nieodpowiednie skreślić) 

8. Uzupełnić odpowiednim rodnikiem reakcję utleniania tlenku węgla. 

CO + ……. =  CO2 + H  

9. Wymienić czynniki obniŜające temperaturę płomienia:........................................................................ 

 

10. Jak się nazywa ciało za palnikiem stabilizujące płomień:...................... 

11. Podać stęŜeniowe granice zapłonu mieszanek palnych:........................................................................... 

12. Podać prędkość propagacji laminarnego płomienia dla metanu:………………………cm/s 

13. Wymienić zanieczyszczenia stałe w spalaniach ze spalania oleju: ..................................................... 

 

14. Wymienić dwa podstawowe typy rozpylaczy oleju opałowego: ............................................................... 

15. Co to jest piroliza węgla:...................................................... 

 

16. Jaki rodzaj złoŜa mają kotły fluidalne do duŜych bloków energetycznych:........................................oC 

17. Wymienić typ paleniska do spalania sieczki ze słomy:............................................................. 

18. Jak się dzielą procesy zgazowania paliw ze względu na bilans energetyczny: 

 a) ......................................................................b)……………………………………………….. 

19. Dla jakich mieszanek stosuje się ładunek uwarstwiony w tłokowych silnikach spalinowych ZI: 

.................................. 

20. Podać ciśnienie rozpylania oleju w zasobnikowych systemach wtryskowych tłokowych silników 

spalinowych ZS:  ………………………………………………………………………….MPa 

21. Podać jakie biopaliwo dodaje się do benzyn silnikowych:............... 

22. W jakim układzie mogą mieć komory spalania energetyczne turbiny gazowe: 

 

23. Do czego słuŜy sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych ZI z katalizatorem:...................... 

 

24. Podać przybliŜoną wartość DGW dla pyłu węglowego: ..........................................g/m3 

25. Podać typowy detektor płomienia gazowego (zakres widma):................................................. 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia stacjon., (dn.     10.02.2009 r.), Test 21 

 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać liczbę oktanową benzyn motorowych: LO = .................................... 

3. Co oznacza indeks „r” przy oznaczaniu paliw stałych (np. Sr): ........................................................ 

4. Podać lepkość estru metylowego oleju rzepakowego:......................................cSt  (mm2/s) 

5. Jaki jest nadmiar powietrza mieszanki dla λ = 0,85………….................................................... 

6. Uzupełnić reakcję rozgałęzienia rodników: 

........H2       + ........O → ...........H + ……… 

8. Dla której z reakcji a) C + 0,5O2= CO –  Q1 , b) C + O2= CO2 –  Q2,                  efekt cieplny będzie? 

Q1    <     >     Q2   (niewłaściwe skreślić) 

8. Wymienić rodniki reakcji utleniania wodoru:…………………………………………………………….. 

9. W których płomieniach straty cieplne są większe;  

a) świecących.................b) nieświecących                         (skreślić niewłaściwe) 

10. W jaki sposób moŜna wytworzyć wewnętrzną strefę recyrkulacji za palnikiem: ..................... 

 

11. Jakiego rzędu jest minimalna energia zapłonu mieszanek powietrzno-gazowych: µJ,   mJ, ..J  ?............. 

12. Co to znaczy, Ŝe płomień jest kinetyczny?................................................................................................. 

 

13. Jakie składniki oleju tworzą pęcherze w kropli spalanego oleju: ...................................................... 

14. Podać typ rozpylacza oleju do palników na olej lekki:..................................................... 

15. Jaki typ paliwa spalany jest w kotłach retortowych:........................................................................... 

16. Wymienić typy złóŜ fluidalnych w kotłach fluidalnych:…………………………………………….. 

17. Wymienić typ paleniska na rozdrobnioną słomę (sieczkę)...................................................... 

18. Wymienić typ gazogeneratora „na biomasę”: ……………………….............................................. 

19. Jaki układ zasilania stosuje się w tłokowym silniku ZI z ładunkiem uwarstwionym:.............................. 

 

20. Wymienić typy doładowania do tłokowych silników spalinowych:  

   

21. Do jakich paliw motorowych stosuje się etanol jako biododatek: ........................................................... 

22. Co to jest płomienica w turbinie gazowej?.............................:................................................................. 

 

23. W jakim środowisku umieszczona jest sonda lambda w tłokowym silniku spalinowych:........................ 

24. Jak wpływa objętość zbiornika na temperaturę samozapłonu zgromadzonego w nim materiału: 

  

25. Podczas spalania jakich paliw powstają „paliwowe” NOx?:…………….............................. 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia stacjon., (dn.  10.2009 r.), Test 22 

 

1. Podać oznaczenie wysokokalorycznych gazów ziemnych wg. PN-C04750:2002:........... ...... 

2. Podać wartość liczby cetanowej oleju napędowego: ..Ct = .................... 

3. Wymienić typy energetycznych węgli kamiennych:........................................................................ 

4. Podać wartość opałową estru metylowego oleju rzepakowego............................................MJ/kg 

5. Dla stechiometrycznego składu mieszanki palnej λ =...............(wpisać wartość) 

6. Uzupełnić reakcję spalania: 

CH4 + ..............O2 → .............CO  + .............H2O 

7. Jaka jest róŜnica między wartości opałową i ciepłem spalania dla tlenku węgla……………..................... 

8. Podkreślić rodniki w reakcji:     CH4    +   O   =   CH3   +   OH 

9. Jaka jest zaleŜność szybkości reakcji spalania od temperatury: ............................................ 

 

10. Jaki parametr charakteryzuje stopień zawirowania strumienia: ......................  

11. Co to jest minimalna energia zapłonu: 

 

12. Jak się dzieli płomienie ze względu na sposób doprowadzenie utleniacza do paliwa..........................  

 

13. Jaki typ rozpylacza stosuje się w palnikach mazutowych: .............................................................. 

14. Podać zapotrzebowanie czynnika gazowego do rozpylania oleju:.......................................kgpary/kgoleju 

15. Którego paliwa temperatura samozapłonu jest większa:       a) metanu,       b) oleju                       

(niewłaściwe skreślić) 

16. Wymienić typy palenisk węglowych:........................................................................................................ 

17. W jakiej formie spala się słomę w małych kotłach z okresowym załadunkiem? ........................... 

 

18. Podać jaki czynnik gazowy stosuje się do zgazowania węgla: ........................................................ 

19. W jakiego typu silnikach tłokowych występuje spalanie stukowe, ZI czy ZS?......................................... 

21. Spalanie w tłokowych silnikach spalinowych ZS odbywa się:  

a) w stałej objętości,    b) pod stałym ciśnieniem                    (niepotrzebne skreślić) 

22. Jaki jest udział tlenu w spalinach z turbiny gazowej: ...............................................% 

23. Co jest głównym czynnikiem powodującym dymienie z tłokowych silników spalinowych ZS?....... 

24. Jaki parametr określa dynamikę wybuchu w zbiorniku:…………….. ............................................ 

 

25. Jak wpływa efekt katalityczny termopary na mierzoną wartość temperatury w płomieniu: a) zwiększa 

czy b) zmniejsza ją?   (niewłaściwe skreślić) 

 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   2.02.2010 r.), Test 11 

1. Podać oznaczenie wysokometanowego gazu ziemnego:…………………………........... ...... 

2. Jaka liczba określa odporność benzyn na spalanie stukowe:.................................................................. 

3. Podać wartość opałową polskiego, kamiennego węgla energetycznego w stanie roboczym:.. 

..............................MJ/kg 

4. Podać biomasowy dodatek do oleju napędowego: .................................................. 

5. Zdefiniować co oznacza mieszanka uboga: ........................................................................... ............ 

........................................................................................................................................................................... 

6. Uzupełnić reakcję spalania niezupełnego: 

CH4   +    3/2O2 → .............     + ............. 

7. Czym róŜni się ciepło spalania od wartości opałowej:..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Uzupełnić reakcję rekombinacji rodników H :          H  + O2 + M  =   ........... +   .......... 

9. Dla jakiego gazu temperatura spalania jest najwyŜsza.......................................... 

10. Dla jakiej liczby wiru przepływ za palnikiem jest silnie zawirowany:   S ≥ ......................  

11. W jakich jednostkach podaje się stęŜeniowe granice zapłonu dla gazów:................................................. 

12. Ze względu na charakter przepływu płomienie gazowe dzielą się na: ………….. 

……………………………………………………………………………. 

13. Jak się nazywa reŜim spalania wielu kropel oleju w bliskim sąsiedztwie: .............................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

14. Podać czynniki do pneumatycznego rozpylania oleju opałowego:........................................... 

15. Jaki składnik węgla decyduje o stabilności płomienia pyłowego..................................... 

16. Jakiego typu palniki do spalania węgla stosuje się w kotłach pyłowych.................................................... 

17. Jakiego rodzaju paliwo biomasowe spala się kotłach retortowych: ................................................ 

18. Podać wartość opałową gazu ze zgazowania biomasy powietrzem:...............................................MJ/m3. 

19. Wymienić dwie fazy spalania oleju w tłokowym silniku spalinowym ZS:  .................................... 

 

20. Jakiego typu detektor słuŜy do kontroli składu spalin w silnikach ZI: ……………………………….. 

21. Jak się dzielą komory spalania w tłokowych silnikach spalinowych ZS: 

 

22. Wymienić mechanizmy chemiczne powstawania NOx podczas spalania:............................................. 

23. Które paleniska charakteryzują się większą emisją NOx?  a) pyłowe, b) fluidalne  (skreślić niepoprawne) 

24. Jakie oznaczenie mają pyły silniewybuchowe:: .......................... 

25. Wymienić cechy węgla sprzyjające samozapłonowi węgla w składowisku:............................................. 

 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   2.02.2010 r.), Test 12 

 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych:........... .................................................. 

2. Ile wynosi liczba cetanowa oleju napędowego:............................................................ 

3. Podać wartość opałową polskiego węgla brunatnego w stanie roboczym:................................MJ/kg 

4. Jakie paliwo otrzymuje się w wyniku fermentacji metanowej:..................................... 

5. Ile wynosi nadmiar powietrza n, gdy λ = 1,25:   n = ................ 

6. Uzupełnić reakcję spalania etanolu: 

2C2H5OH   + ...............O2 → .............CO2  + ..............H2O 

7. Dlaczego udział wodoru w paliwie skutkuje róŜnicą między ciepłem spalania i wartością opałową ......... 

.......................................................................................................................................................................... 

8. Uzupełnić reakcję rodnikową rozgałęzienia rodników układu H2 + O2: 

H + O2   =  ..... +   ........ 

9. Dlaczego płomienie świecące mają bardziej obniŜoną temperaturę od nieświecących. ……………… 

........................................................................................................................................................................ 

10. Jaką  strefę wytwarza w przepływie statecznik płomienia:...................................................................... 

11. Podać temperaturę samozapłonu oleju napędowego:................................................... 

12. Jaki jest mechanizm propagacji płomienia laminarnego:.................................................................. 

...............  .......................................................................................................................................................... 

13. W jakim reŜimie spala się pojedyncza kropla oleju:  ..................................................... 

14. Podać ciśnienie rozpylania ciśnieniowego oleju w rozpylaczu wirowym: ......................................... 

15. Podać etapy spalania pojedynczej cząstki węgla:.........................:...................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

16. Podać optymalną temperaturę w palenisku fluidalnym:........................................oC 

17. W jakiej formie podawana jest słoma do paleniska cygarowego: ............................................................. 

18. Podać wartość opałową gazu ze zgazowania węgla tlenem z parą wodną......................................MJ/m3. 

19. W jakich tłokowych silnikach spalinowych spala się ładunek uwarstwiony:          ZI?,              ZS? 

20. Wymienić typy doładowania w tłokowych silnikach spalinowych:…………………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

21. Dodatek etyliny do benzyny a) zwiększa,    b) zmniejsza        moc silnika ZI?.(skreśl niewłaściwe) 

22. W jakim jednostkach podaje się udział NOx w spalinach..............................................................: 

23. Jaka jest dominująca metoda pierwotna ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych:...................... 

 

24. Jaka klasę wybuchowości ma pyłu węglowy: .......................................... 

25. Wymienić cechy składowiska węgla sprzyjające samozapaleniu: :................................................. 

 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia stacjonarne, (dn.  12.02.2010 r.), Test 21 

1. Ile wynosi liczba oktanowa gazu ziemnego:  LO = …………………………........... ...... 

2. Podać oznaczenie lekkiego oleju opałowego………………........... ...... 

3. Wymienić energetyczne węgle kamienne:…………………………………………………………. 

4. W jakim procesie otrzymuje się biogaz:  .................................................. 

5. JeŜeli nadmiar powietrza wynosi n=30%, ile wynosi λ= .......................................................................... 

6. Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

C4H10   +    ….O2 → .............     + ............. 

7. Podać przykład paliwa, dla którego róŜnica między wartością opałową i ciepłem spalania jest równa 

zero:  …………………………………………… 

8. Uzupełnić reakcję propagacji rodników:          OH  + H2  =   ........... +   .......... 

9. Dla jakiego składu mieszanki jest maksymalna.......................................... 

10. Jaką wielkość charakterystyczną płomienia wymieszanego moŜna wyznaczyć mierząc kąt rozwarcia 

jego stoŜka:   

11. Dla jakiego gazu stęŜeniowe granice zapłonu są „najszersze”.................................................................. 

12. Wymienić dwa podstawowe typy palników gazowych……………………………………..: ………….. 

13. Jakiego typu olej opałowy stosuje się do rozruchu kotłów pyłowych……………………........................  

14. Podać ciśnienie wtrysku oleju w silnikach z zapłonem samoczynnym: ......................................... 

15. Jaka jest temperatura w płomieniu pyłowym węgla kamiennego? .................................. 

16. Dla jakich węgli dynamika wydzielania części lotnych jest największa: .................................................. 

17. W jakiej postaci moŜe być spalana słoma w paleniskach: ................................................ 

........................................................................................................................................................ 

18. Podać typ gazogeneratora do układów kombinowanych na węgiel (IGCC)…………………………  

19. Podać stopień spręŜania w silnikach tłokowych ZI :  .................................... 

20. Jakie zanieczyszczenia usuwa ze spalin silnikowych katalizator trójdrogowy: ................................ 

…………………………….. 

21. Jaka wartość liczby cetanowej powinny mieć paliwa do silników tłokowych ZS:…………………….. 

 

22. Jakiego typu NOx powstaje z azotu w powietrzu:............................................. 

23. Jaki charakter ma mieszanka pyłowo-powietrzna u wylotu niskoemisyjnego palnika pyłowego:  

 

24. Jakie jest ciśnienie wybuchu pyłu węglowego: .......................... 

25. Dlaczego stosuje się sztuczne kurtyny dla uniknięcia samozapłonu węgla w hałdzie:............................. 

 

 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn. 12.02.2010 r.), Test 22 

 

1. Podać wzór na liczbę Wobbego::........... .................................................. 

2. Jaka jest lepkość oleju napędowego:............................................................ 

3. Podać w przybliŜeniu wydobycie węgla brunatnego w Polsce........................... 

4. Jaka jest wartość opałowa estru metylowego:..................................... 

5.Scharakteryzowac mieszankę bogatą ............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

2C3H8  + ...............O2 → .............CO2  + ..............H2O 

7. Dla jakiego paliwa róŜnica między wartością opałowa i ciepłem spalania jest największa ......... 

8. Uzupełnić reakcję rodnikową rozgałęzienia rodników układu H2 + O2: 

O + H2   =  ..... +   ........ 

9. Dlaczego dysocjacja produktów spalania obniŜa temperaturę płomienia:. ……………… 

........................................................................................................................................................................ 

10. W jaki sposób wytworzyć strefę recyrkulacji za palnikiem: ............................................................ 

 

11. Jak zaleŜy temperatura samozapłonu od rozmiaru zbiornika? rośnie,     maleje      (skreśl niepoprawne) 

12. Jaki jest mechanizm propagacji detonacji……………………………………… 

13. Jaki ma charakter płomień w grupowym spalaniu kropel oleju................................................. 

14. Czym rozpyla się mazut w elektrowniach:………………………………. ......................................... 

15. Jaka jest temperatura w płomieniu pyłowym węgla brunatnego: ..................................................... 

16. Jak podawane jest powietrze do spalania w kotle fluidalnym::............................................................. 

17. W jakiej formie podawana jest słoma do paleniska cygarowego: ............................................................. 

18. Wymienić typ gazogeneratora na słomę:................................................................................................. 

19. Podać stopień spręŜania w tłokowych silnikach ZS…………………………………………………… 

20. Wymienić systemy bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach tłokowych ZI………………..  

……………………………………………………………………………………………………… 

21. Dodatek etanolu  do benzyny a) zwiększa,    b) zmniejsza        moc silnika ZI?.(skreśl niewłaściwe) 

22. W jakich paliwach praktycznie nie ma „azotu paliwowego:.................................................: 

23. Podczas stopniowania powietrza w pierwszej strefie skład mieszanki jest: ubogi, bogaty (skreśl 

niepoprawne) 

24. Jakie jest DGW pyłu węglowego: .......................................... 

25. Wymienić cechy składowiska węgla sprzyjające samozapaleniu: :................................................. 

 

 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   3.02.2011 r.), Test 11 

1. Podać parametr klasyfikacyjny dla gazów ziemnych wg PN-C-04750:2002………........... ..................... 

2. Podać lepkość kinematyczną oleju napędowego: ......................................................mm2/s 

3. Wymienić główne składniki węgla: ……………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................................... 

4. Co jest surowcem do otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych:....................................... 

............................................................................................................................................ 

5. Wymienić typowe paliwa z odpadów zwierzęcych: …………………………………………………   

.................................................................................................................................................................. 

6. Zdefiniować mieszankę (uboga, bogata), ze spalania której spaliny zawierają tlen: …………………… 

7. Napisać reakcję utlenianie tlenku węgla: 

CO   + ..............    → .............        + ............. 

8. Reakcja  C + CO2 = 2CO jest:     egzotermiczna,      czy      endotermiczna          (podkreślić właściwą).  

9. Uzupełnić reakcję rekombinacji rodników H :          H  + O2 +  M  =   ............... +   .......... 

10. Która z wymienionych temperatur spalania jest najwyŜsza: kalorymetryczna, teoretyczna, rzeczywista                       

(podkreślić właściwą). 

11 Jaka liczba bezwymiarowa określa przejście od płomienia laminarnego do turbulentnego: ….................  

12. Podać dolną stęŜeniową granicę zapłonu dla metanu: ......................................% 

13. Jaki jest mechanizm rozwoju spalania w fali detonacyjnej: ………………………………………. 

14. Co moŜe powodować rozpad kropel oleju cięŜkiego podczas spalania…..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Jaki typ rozpylacza oleju stosuje się palnikach olejowych małej mocy: ........................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

16. Jak się nazywa pozostałość stała ze spalania węgla w kotłach pyłowych:................................................. 

17. Którędy podawane jest powietrze do spalania w kotle fluidalnym: ................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

18. W jakiego rodzaju palenisku spala się brykiety biomasowe?  ................................................ 

19. Do czego słuŜy sonda lambda w tłokowym silniku spalinowym ZI?........................................................ 

20. Na ile dawek dzieli się ładunek w tłokowym silniku spalinowych ZS:…………………………….. 

..................................................................................................................................................................... 

21. Wymienić paliwo pochodzenia biomasowego do silników spalinowych ZS…………............................ 

22. Podać dopuszczalną temperaturę spalin na pierwszym stopniu turbiny gazowej: ……………….. 

23. Podać typu komór spalania turbin gazowych:…………………………………………….. 

24. Wymienić podstawową metodę ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych:  …………………… 

25. Jaki parametr charakteryzuję dynamikę wybuchów pyłów w pomieszczeniu zamkniętym: .................... 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   3.02.2011 r.), Test 12 

 

1. Jakie gazy zalicza się do gazu oznaczanego LPG: ……………................................... 

2. Podać oznaczenie lekkich olejów opałowych…………………….......................................................... 

3. Jaka jest zawartość wody w węglu brunatnym Wr = ..................% 

4. W jakim procesie otrzymuje się biogaz z biomasy: …………………………............................................ 

5. Podać jedną z nazw paliw otrzymywanych z odpadów komunalnych………………………….…….. 

6. Obliczyć współczynnik nadmiaru powietrza znając udział tlenu w spalinach (5%) λ =  

7. Uzupełnić reakcję spalania benzenu: 

C6H6  + ...............O2 → .............CO2  + ..............H2O 

8. Jaki pierwiastek w paliwie powołuje róŜnicę między wartością opałową i ciepłem spalania:  .............. 

9. Uzupełnić reakcję propagacji rodników w układzie H2 + O2: 

OH + H2 →……..+ ………… 

10. Dlaczego dysocjacja obniŜa temperaturę spalania?........................................................... ……………… 

........................................................................................................................................................................ 

11. Jakie siły wywodują powstanie strefy recyrkulacji w przepływie silnie zawirowanym: …...................... 

12. Podać prędkość propagacji płomienia laminarnego w stechiometrycznej mieszance metan/powietrze =       cm/s 

13. Jak się dzieli płomienie gazowe ze względu na kontakt utleniacza z paliwem:  

 .................................................................................................................................. 

14. Jak zaleŜy czas spalania kropli oleju od jej średnicy początkowej d0 : ................................................... 

15. Podać zapotrzebowanie pary na pneumatyczne rozpylanie oleju: .....................................kg/kg. 

16. W jakim procesie wydzielają się z cząstki węgla części lotne: ...................:........................................... 

17. Podać typy palenisk pyłowych: ………………………………………………………………. 

 

18. W jakiej postaci moŜna spalać słomę w paleniskach kotłowych:     

.......................................................................................................................................................... 

19. Do jakich mieszanek w tłokowych silnikach spalinowych ZI stosuje się ładunek uwarstwiony:  …… 

20. Na jakie fazy dzieli się proces spalania oleju w tłokowym silniku spalinowym ZS………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

21. W jakim celu stosuje się doładowanie w tłokowych silnikach spalinowych ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..  

22. Ile powietrza wykorzystywane jest w turbinie gazowej na rozcieńczanie spalin?.........................% 

23. Wymienić standardowe paliwo do energetycznych TG: ………………………………………………..  

24. Jaki jest dominujący mechanizm powstawania NOx podczas spalania pyłu węglowego:  ....................... 

25. Wymienić zabezpieczenia przeciwwybuchowe: .................................................................... 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia stacjonarne, (dn.  10.02.2011  r.), Test 21 

1. Co oznacza LNG = …………………………........... ................................................................... 

2. Określić grupę i rodzaj olejów opałowych, do których naleŜy mazut?……………........... ...... 

3. Wyjaśnić co oznacza Cdaf:………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaka jest zawartość wilgoci w peletach?....................................................... 

5. Określić proces powstawania gazu wysypiskowego: ................................................................................. 

6. JeŜeli udział O2 w spalinach wynosi 7%, jaki jest nadmiar powietrza:.......................................................  

7. Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

CnHmOl  +    ………………..….O2 → .....CO2........     + ......H2O....... 

8. Podać przykład paliwa, dla którego nie ma róŜnicy między wartością opałową i ciepłem spalania:  ……. 

9.Uzupełnić reakcję inicjacji utleniania węglowodorów:          OH  + RH  =   .................... +   .................... 

10. Dla jakiej liczby wiru strumień jest silnie zawirowany: S =.......................................... 

11. Jaki jest mechanizm propagacji płomienia laminarnego:..............................................................  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Wymienić dwa podstawowe typy palników gazowych……………………………………..: ………….. 

13. W jakich warunkach występuje spalanie grupowe rozpylonych paliw ciekłych: …………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Jakiego typu rozpylacze mazutu stosowane jest w palnikach lancowych:…......................  

……………………………………………………………………………………………………….. 

15. Jakie typy węgli najlepiej nadają się do spalania w paleniskach pyłowych:  ........................................... 

16. Jaki typ palników pyłowych stosuje się do palenisk tangencjalnych:....................................................... 

17. Wymienić typy palenisk fluidalnych................................................................................................... 

18. W jakiej postaci moŜe być spalana słoma w paleniskach retortowych: ................................................ 

19. Podać stopień spręŜania w silnikach tłokowych ZI:  .................................... 

20. Jak wpływa czas indukcji zapłonu oleju w silniku tłokowym ZS na jego hałaśliwość:  ...................... 

……………................................................................................................................................. 

21. W jakim celu stosuje się ładunki uwarstwione w silnikach tłokowych 

ZI:……………............................................................................................................................................ 

22. Jaka jest zawartość tlenu w spalinach turbiny gazowej:.........................................................................  

23. Wymienić paliwa do lotniczych turbin gazowych:.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

24. Jakiego typu NOx powstają podczas spalania gazu ziemnego:.................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

25. Jakie jest ciśnienie maksymalne wybuchu pyłu węglowego: .......................... 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 

SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn. 10.02.2011 r.), Test 22 

1. Co naleŜy rozumieć pod pojęciem hydraty:.......... .................................................. 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Podać wartość liczby cetanowej oleju napędowego:  LC = ............................................................ 

3. Na jakie fazy dzieli się proces uwęglenia: ………………………………………................................. 

4. W jakim procesie otrzymuje się alkohol etylowy:.............................................................................. 

5. Podać sposób poprawy kaloryczności paliw formowanych z odpadów: ……………………………. ....... 

6. Zdefiniować mieszankę (uboga, bogata), ze spalania której spaliny zawierają paliwo: ………………. 

Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

C6H6O + ……………………O2   =  ...........CO2    +  … ........H2O 

8. Dla jakiego gazu róŜnica między wartością opałowa i ciepłem spalania jest największa .......................... 

9. Uzupełnić reakcję powstawania tlenku azotu: 

                                                      O + N2 =  

10. Wymienić jeden z typów zawirowywaczy strumienia:………………………........................................ 

11. Jaki charakter ma mieszanie paliwa z utleniaczem w płomieniach laminarnych: .............................. 

12. Dlaczego krytyczna liczba Reynoldsa Rekr przejścia od płomienia laminarnego do turbulentnego jest 

większa od Rekr dla przepływu powietrza? ...................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 

13. Jaki charakter ma płomień wokół pojedynczej kropli paliwa oleju:........................................................ 

14. Podać jeden ze sposobów regulacji mocy palnika olejowego:…………………. 

……………………………………………………….................................................. 

15. Jaki jest stosunek czasów spalania części lotnych i koksu cząstki węglowej:.................................. 

16. Jak mocowane są w palenisku pyłowym palniki wirowe: ..................................................... 

17. Jaka jest koncentracja węgla w złoŜu fluidalnym: ............................................................................... 

18. W jakiej formie moŜe być spalana słoma w palenisku rusztowym: ................................................... 

19. Podać energię zapłonu iskrowego w silnikach tłokowych ZI…………………… 

20. Wymienić systemy bezpośredniego wtrysku oleju w silnikach tłokowych ZS……….  

…………………………………………………………………………………………… 

21. Dlaczego stopień spręŜania w silnikach tłokowych ZI jest ograniczony:.................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

22. Dlaczego spaliny w komorze spalania energetycznej turbiny gazowej są rozcieńczane:........................... 

......................................................................................................................................................................... 

23. W jakim układzie są komory spalania w lotniczych turbinach gazowych:………………… 

24. Do czego słuŜą dysze OFA w palenisku kotłowym:  ........................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

25. Jaka jest wartość DGW dla pyłu węglowego: .................................................................... 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.  27.01.2012 r.), Test 11 

 

1. Podać oznaczenie wysokometanowego gazu ziemnego wg PN-C-04750:2002………........................ 

2. Podać wartość liczby cetanowej oleju napędowego: Ct =...................................................... 

3. Podać wartość opałową energetycznego węgla kamiennego w stanie roboczym:.......................MJ/kg 

4. W jakim procesie otrzymuje się metan z biomasy................................................................................... 

5. Jakie biopaliwo motorowe otrzymuje się z olejów roślinnych:........................................ .............. 

6. Co znaczy nadmiar powietrza w mieszance 25%: .............................………………………............... 

.............................................................. ................................................................................................... 

7. Uzupełnić równanie reakcji:  

CH4   + 5/2O2  → ............ ............. 

8. Dlaczego wartość opałowa i ciepło spalania tlenku węgla CO mają taką sama wartość: .......................... 

....................................................................................................................................................................  

9. Uzupełnić reakcję inicjacji spalania węglowodoru RH:  

RH + OH → R........+ .............. 

10. Która z temperatur spalania przyjmuje najwyŜszą wartość:.................................................................. 

11. Jakie jest zadanie statecznika płomienia:  …................. ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

12. Jaki gaz ma najszersze granic stęŜeniowe zapłonu: ...................................... 

13. Jaki jest mechanizm propagacji płomienia laminarnego: ……………………………………….......... 

14. Co wywoduje powstawanie pęcherzy w kropli oleju:….................................................................. 

15. Wymienić dwa typy rozpylaczy pneumatycznych:.......................……………………………. 

16. Co to jest piroliza węgla:...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

17. Wymienić podstawowe typy palników pyłowych:............................................................................ 

18. Podać energię zapłonu tłokowych silnikach spalinowych ZI..........................................mJ 

19. Dlaczego w tłokowych silnikach spalinowych ZI stosuje się ładunek uwarstwiony:  …………… 

..................................................................................................................................................... 

20. Jakie jest ciśnienie wtrysku oleju napędowego w systemie zasobnikowym: ……………………….. 

21. Podać temperaturę samozapłonu oleju napędowego:........................ °C 

22. Jaki jest udział tlenu w spalinach z turbiny gazowej:............................................% 

23. Podać typowe paliwo do lotniczych turbin gazowych……………………………………………….. 

24. Jaki jest dominujący mechanizm powstawania NOx dominuje podczas spalania gazu ziemnego: 

………….............................................................................................................................................. 

25. Wymień metale zwykle stosowane na katalizatory:  

 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn.   27.01.2012 r.), Test 12 

1. Podać oznaczenie zaazotowanych gazów ziemnych wg PN-C-04750:2002............................ 

2. Podać lepkość oleju napędowego…………………….......... mm2/s. 

3. Podać wartość opałową węgla brunatnego w stanie roboczym:...............................MJ/kg 

4.  Podać nazwę biopaliwa motorowego dodawanego do benzyny: ……………………….…….. 

5. Co to znaczy, Ŝe mieszanka jest uboga:............................................................................................... 

6. Uzupełnić reakcję spalania acetylenu: 

C2H2  + ...............O2 → .............CO2  + ..............H2O 

7. Jakie paliwo gazowe ma największą wartość opałową: ................................................................ .............. 

8. Uzupełnić reakcję inicjacji spalania węglowodoru RH: 

RH + O → R   + ………… 

9. Jakie czynniki obniŜają temperaturę płomienia: ........................................................... ……………… 

........................................................................................................................................................................ 

10. Jak ukształtować wypływ powietrza, Ŝeby wywołać recyrkulację przepływu u wylotu palnika: 

…........................................................................ 

11. Podać minimalna energię zapłonu metanu (rząd wielkości):............................................................... 

12. Jak się dzieli płomienie gazowe ze względu charakter przepływu: .......................................................... 

 .................................................................................................................................. 

13. Co oznacza, Ŝe spalanie oleju jest grupowe? .......................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

14. Do czego słuŜy regulacja upustowa w palniku olejowym:................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

15. Jak się nazywa pozostałość stała ze spalania pyłu węglowego:.............:................................................... 

16. Wymienić typy palenisk węglowych do kotłów duŜej mocy: ......................................................... 

17. Podać współczynnik nadmiaru powietrza w silniku spalinowym ZI z katalizatorem?   λ = ......... 

18. Do jakich mieszanek stosuje się wtrysk bezpośredni w silniku spalinowym ZI:....................................... 

19. Dlaczego ładunek w tłokowym silniku spalinowym ZS dzieli się na mniejsze dawki………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

20. W jaki sposób usuwa się sadzę z filtrów cząstek stałych w tłokowym silniku spalinowym ZS............... 

...................................................................................................................................................................... 

21. Na czym polega doładowanie w tłokowych silnikach spalinowych ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………..  

22. Ile powietrza wykorzystywane jest w turbinie gazowej na spalanie:.........................% 

23. Wymienić standardowe paliwo do energetycznych TG: ………………………………………………..  

24. Jaki jest dominujący mechanizm powstawania NOx podczas spalania pyłu węglowego:  ....................... 

25. Wymienić czynniki zatruwające katalizatory: ................................................................................. 



Nazwisko.........................................Imię......................................Nr albumu............................... 
SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia stacjonarne, (dn.  03.02.2012  r.), Test 21 

1. Podać oznaczenia lekkich olejów opałowych…........... ................................................................ 

2. Co oznacza CNG ……………………………………………………………..……………........... ...... 

3. Jaka jest zawartość wody w węglu brunatnym w stanie roboczym:……………………………..% 

4. Podać wartość opałową peletów drzewnych: ....................................................... 

5. Podać wzór na liczbę Wobbego:  

 

6. JeŜeli nadmiar powietrza wynosi 25%, ile wynosi  współczynnik nadmiaru powietrza: λ=.......................  

7. Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

C2H6  +   ..….O2 → ........CO2........     + ...........H2O....... 

8. Dlaczego wartość opałowa jest większa of ciepła spalania?................................................  …….............. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

9.Uzupełnić reakcję inicjacji utleniania węglowodorów:  

RH +  H    =   .................... +   ......................... 

10. Od jakiej wartości liczby wiru S występuje recyrkulacja w strumieniu: S ≥.......................................... 

11. Jaki jest mechanizm propagacji laminarnego płomienia gazowego:....................................................  

12. Jaki to typ płomienia, w którym spalana jest mieszanka gazowo-powietrzna:……………… ……….. 

13. W jakiego typu palnikach gazowych współczynnik nadmiaru powietrza utrzymuje stałą wartość mimo 

zmian wydatku gazu:…………………………………………………………… 

14. Dlaczego spalanie grupowe oleju opałowego jest niekorzystne dla środowiska: ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

15. Jakim czynnikiem rozpylany jest mazut w elektrowniach:…………..……..............................................  

16. Jaki typ palników pyłowych stosuje się w paleniskach tangencjalnych:.................................................... 

17. Jakie węgle najlepiej nadają się do spalania w paleniskach pyłowych:  ......................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

18. Jaki charakter ma pierwsza faza spalania w silniku spalinowym ZS.................................... 

19. Jak wpływa czas indukcji zapłonu oleju w silniku tłokowym ZS na jego hałaśliwość:  ................. 

…………………………………………………………………………………… 

20. Podać stopień spręŜania typowych silników spalinowych ZI: ……….…   

21. W jaki sposób zapewnia się zapłon bardzo ubogich ładunków w silnikach ZI z bezpośrednim 

wtryskiem: ............................................................................................................................................... 

22. Do czego stosuje się palniki kanałowe w kotłach odzyskowych TG.................................................. 

 .......................................................................................................................................................................... 

23. Ile komór spalania jest w układzie silosowym turbiny gazowej………………… 

24. Jakiego typu NOx dominują podczas spalania oleju lekkiego:……………………………………….… 

25. Wymienić nośniki katalizatorów: ………………………………………………………......................... 



Nazwisko..........................................Imię.................................................Nr albumu......................... 

SPALANIE I PALIWA II ME, kier. MiBM, studia dzienne, (dn. 03.02.2012 r.), Test 22 

1. Podać oznaczenia cięŜkich olejów opałowych: …………….......... ........................................... 

2. Co określa liczba oktanowa LO: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………….................................................................................................... 

3. Jaka jest zawartość wody w węglu kamiennym w stanie roboczym: …………................................% 

4. Podać wartość opałową alkoholu etylowego: :................................................................................... 

5. Obliczyć współczynnik nadmiaru powietrza λ, jeŜeli w spalinach jest 7% tlenu: 

………………………………………………………………………………… 

6. Zdefiniować typ mieszanki palnej (uboga, bogata) ze spalania, której w spalinach jest jeszcze paliwo: 

………………………………………………………………………………………………. 

7. Uzupełnić reakcję spalania zupełnego: 

C3H8 + ……………O2   =  ...........CO2    +  … ........H2O 

8. Czym się róŜni wartość opałowa od ciepła spalania: ………………… .......................... 

9. Uzupełnić reakcję powstawania tlenku azotu: 

                                                      N + O2 = …………………………………………….. 

10. Jaki to typ płomienia gazowego, do którego powietrze i gaz podawane są oddzielnie:................... 

11. Który płomień jest bardziej świecący: kinetyczny czy dyfuzyjny: …………….................. 

……………………………………………………………………………. 

12. Podać wadę inŜektorowych palników gazowych duŜej mocy………………………….. 

13. Jakie cząstki stałe znajdują się w spalinach ze spalania cięŜkiego oleju opałowego: 

..........................……………………………………………………………………………. 

14. Ile wynosi zapotrzebowanie na czynnik rozpylający pneumatycznie olej opałowy………kg/kg 

15. Jaka jest dopuszczalna zawartość części palnych w popiele lotnym z kotłów pyłowych: ....................% 

16. Wymienić podstawowe paleniska do spalania węgla:  .................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

17. Jaka jest temperatura w złoŜu fluidalnym: ............................................................................... 

18. Do czego słuŜy sonda LAMBDA w silnikach spalinowych ZI……………………… 

19. Jakie zjawisko ogranicza stopień spręŜania w silnikach tłokowych ZI.................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

20. Jaką komorę spalania mają silnikach spalinowe ZS z bezpośrednim wtryskiem: ……………   

21. Jaki jest stopień spręŜania w silnikach spalinowych ZS:…………………………. 

22. Jaki jest udział powietrza rozcieńczającego w powietrzu dostarczanym do turbiny gazowej: .............% 

23. Wymienić standardowe paliwo do energetycznych (stacjonarnych) turbin gazowych………….. 

…………………………................................................................................................................................ 

24. Jakiego typu NOx dominują podczas spalania cięŜkiego oleju opałowego: ………………………. 

25. Jakie zanieczyszczenia usuwa ze spalin katalizator trójdrogowy: ...................... 


