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SYSTEM KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 
Nowa technologia bezpośredniego pomiaru, w 
czasie rzeczywistym, grubości  zanieczyszczeń i  
współczynnika odbicia świat ła (FTR) do 
zastosowania w kot łach opalanych węglem i  
biomasą.

Testowanie poprawy wydajności kotła
Oczyszczanie 
zarządzane przez 
system FTR (szare 
obszary) daje poprawę 
czystości o 0,2 %, 
wzrost sprawności 
kotła o 0,2% oraz 
spadek FEGT o 70°C.

System był 
eksploatowany przez > 
5 lat na kotłach o 
wydajności 400 – 600 
MW opalanych węglem 
brunatnym lub węglem 
kamiennym.

Status prawny systemu FTR
• Zarówno koncepcja FTR jak i system FTR są patentowanymi technologiami AMS-QI:

Ø Patent USA nr 9,709,384
Ø Patent UE nr 2929317

• System FTR jest przetestowany, poddany inspekcji i certyfikowany przez y TÜV (Technischer 
Überwachungsverein  / Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego (certyfikat nr T-72190809 01)  
oraz dopuszczony do użytkowania w zastosowaniach przemysłowych.

Dane kontaktowe: 
Tel: +49-30-83 22 33 43 | Email: aledit@geerweb.eu | www.geer.one



Przegląd technologii FTR + unikalne zdolności systemu FTR
• System FTR wykonuje w trybie ciągłym i w czasie 

rzeczywistym pomiary w palenisku i w ciągu konwekcyjnym.
• System FTR wykorzystuje laserową optykę dla 

potrzeb realizacji bezkontaktowych pomiarów.
• Dwa kluczowe parametry wpływające na spadek wydajności wskutek 

przyrostu zanieczyszczeń są mierzone bezpośrednio w palenisku 
działającego kotła:

• grubość warstwy zanieczyszczeń
• współczynnik odbicia światła przez warstwę 

zanieczyszczeń
System FTR wykonuje ciągły pomiar współczynnika 
czystości ciągu konwekcyjnego w oparciu o entalpię 
wszystkich elementów ciągu.

• System FTR jest kompatybilny z wieloma rodzajami instalacji 
czyszczących takimi jak: zdmuchiwanie powietrzem, 
zdmuchiwanie parą i zdmuchiwacze sadzy z lancami wodnymi.

• Automatycznie inicjowane oczyszczanie paleniska i ciągu
konwekcyjnego z zanieczyszczeń jest zoptymalizowane
dzięki zastosowaniu zastrzeżonego algorytmu i
oprogramowania.

KROK 1 – CZUJNIK WEWNĄTRZ PALENISKA KROK 2 –CZUJNIK POZA PALENISKIEM 

System składa się z 8 - 12 czujników rozmieszczonych, w różnych lokalizacjach na
ścianach paleniska. Każdy czujnik wyposażony jest w wewnętrzny zespół przetwarzania i
interfejs łączący go z serwerem FTR. Wszystkie czujniki są aktywowane pneumatycznie
bez konieczności chłodzenia.

Ekran operatora w nastawni (lewa strona) i szczegóły instalacji
czujnika (prawa strona)

• System FTR umożliwia oszacowanie stopnia erozji rur ścian szczelnych.
• System FTR umożliwia zmniejszenie emisji zanieczyszczeń CO2 i NOx.
• System FTR umożliwia oszczędności finansowe bardzo dobry poziom zwrotu z inwestycji.
• Poprawa sprawności wskutek optymalizacji wynosi 0,2 – 0,4% i zależy od rodzaju węgla i 

obciążenia kotła.

Calibrated Specimen

Współczynnik odbicia promieniowania cieplnego (półkula)
(pionowe linie oznaczają proces zdmuchiwania sadzy)

Współczynnik odbicia promieniowania cieplnego 
(półkula) jako funkcja czasu,

Węgiel kolumbijski, ściana boczna, 06.15

Grubość warstwy zanieczyszczeń (mm)
(pionowe linie oznaczają proces zdmuchiwania sadzy)

Współczynnik odbicia promieniowania 
cieplnego (półkula) w zależności od czasu 
Węgiel kolumbijski, ściana boczna , 03.16


