Szanowni Państwo!

Gratulujemy wyboru kotła COMFORT PREMIUM, który
przy eksploatacji zgodnie z naszymi zaleceniami będzie służył
niezawodnie przez długie lata.
Aby prawidłowo i ekonomicznie korzystać z kotła prosimy o
uważne i dokładne przeczytanie poniższej instrukcji. Prosimy
również o zastosowanie się do informacji i uwag dzięki czemu
Państwa kocioł będzie funkcjonować bez usterek.
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Z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że wyrób:

Kocioł COMFORT PREMIUM 780 kW
Nr fabr. CP22S32219
Spełnia następujące wymagania:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących
prowadzenia procesów termicznego przekształcania odpadów (Dz.U. z 2016, poz. 108)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych z
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
(Dz. U. z 2018 poz. 680)
Dyrektywa 97/23/WE – urządzenia ciśnieniowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. nr 263 z 2005r. poz. 2200)
Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)
Dyrektywa niskiego napięcia: LVD 2006/95/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 z 2007 r. poz. 1089)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu na paliwo stałe. Rozporządzenie komisji (UE) 2015/1189
NORMY:
PN-EN ISO 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania –
Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka.
PN-EN ISO 12100-2:2005 Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania –
Część 2: Zasady techniczne.
PN-EN ISO 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn –
Część 1: Wymagania ogólne.
PN-N-18002:2011
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego.

Podpisano w imieniu UNIWEX KOTŁY BIO SP. z o.o.
Elbląg. dn. 01.01.2020 r.
…………………………………….
(podpis)
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1. DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA
1.1 WPROWADZENIE
BEZPIECZNA OBSŁUGA

Niniejsza dokumentacja techniczno - ruchowa zawiera
wskazówki dotyczące bezpiecznego
i prawidłowego
użytkowania urządzenia grzewczego
 COMFORT PREMIUM 350
 COMFORT PREMIUM 505
 COMFORT PREMIUM 600
 COMFORT PREMIUM 780
 COMFORT PREMIUM 980
 COMFORT PREMIUM 1250
 COMFORT PREMIUM 1500
 COMFORT PREMIUM 2000
 COMFORT PREMIUM 2500
 COMFORT PREMIUM 3000
 COMFORT PREMIUM 4000
 COMFORT PREMIUM 5000
Przestrzeganie podanych wskazówek pozwoli uniknąć
kosztów naprawy i przestojów spowodowanych awarią.
Ponadto pomoże
utrzymać niezawodność i zwiększyć
żywotność urządzenia grzewczego.

CEL DOKUMENTACJI

Celem niniejszej dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR)
jest zapoznanie użytkownika jak również instalatorów z
budową, działaniem, montażem, prawidłową obsługą i
konserwacją, transportem oraz składowaniem kotłów
c. o. typu COMFORT PREMIUM.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą DTR oraz ściśle stosować
się do zawartych w niej zaleceń.
Stale rozwijamy i ulepszamy nasze kotły. Informacje
przedstawione w tym wydaniu są zgodne ze stanem na
dzień oddania do druku.
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do
zawartych tu informacji i ilustracji.

ZAPOZNANIE SIĘ Z DTR

ZMIANY TECHNICZNE

PRAWA AUTORSKIE
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Drukowanie, zapamiętywanie w systemie przetwarzania
danych lub przekazywanie w sposób elektroniczny,
mechaniczny, fotograficzny lub jakikolwiek inny,
zapisywanie lub tłumaczenie tej publikacji – również
fragmentami– wymaga pisemnej zgodny firmy UNIWEXKOTŁY BIO Sp. z o.o.

1.2 SŁOWNICZEK
Pojęcie
Automatyczne odpopielanie
Biomasa
Ceramika
Comfort PREMIUM
Czopuch
Czujnik
Czynnik roboczy
Izolacja kotła
Króciec
Multicyklon
Podajnik ślimakowy
Ruchomy ruszt
Ruszt stały
Silnik
Urządzenie grzewcze
Wentylator wyciągowy spalin
Wentylatory nadmuchowe
Włącznik główny
Wyłączenie awaryjne

Definicja
Transportuje popiół z komory spalania do
zewnętrznych zbiorników na popiół.
Paliwo do kotła w postaci drewna, trocin, wiórów,
zrębek, brykietu, pelletu.
Wyłożenie komory paleniskowej cegłą szamotową
Nazwa własna kotła grzewczego do spalania biomasy
Element stanowiący połączenie otworów wylotowych
spalin z wymiennika kotła z kanałami kominowymi lub
multicyklonem
Rejestruje określone parametry (temperatura, poziom
zapełnienia) i podaje je do sterownika celem oceny
Woda, olej termalny
Ochrania użytkownika przed wysoką temperaturą
Rura przyłączeniowa wody zasilającej lub powrotu
Urządzenie służące do oczyszczania spalin z drobinek i
iskier oraz stabilizujące proces spalania
Doprowadza paliwo ze zbiornika przedkotłowego do
komory spalania
Rozprowadza paliwo w komorze spalania jednocześnie
przesuwając popiół do ślimaka odpopielania
Wypiętrza trociny umożliwiając jego spalanie.
Napędza ślimak tłoczący oraz odpopielający
Składa się z kotła grzewczego wraz z osprzętem
Urządzenie współpracujące z multicyklonem
odpowiadające za zwiększony, wymuszony ciąg spalin
Dostarczają powietrze potrzebne do utrzymania
procesu spalania
Wyłącza całe urządzenie grzewcze z sieci
Przerywa działanie wszystkich pracujących elementów,
wyłącza całe urządzenie nie odłączając z sieci.
Uruchamiać tylko w nagłych przypadkach.

Zespół napędowy wygarniacza
Napędza mieszadło wygarniające w zbiorniku.
zbiornika
Tabela nr 1- Słowniczek
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1.3. STOSOWANE SYMBOLE
W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące
wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa:

Uwaga! Zagrożenie !
Informacje niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji.

Ostrzeżenie!
Informacje i wymagania najistotniejsze ze względu na
prawidłowe funkcjonowanie urządzenia

Informacja
Dodatkowe informacje dla Użytkownika

Postępowanie z odpadami
Odpady nadające się do recyklingu.

Postępowanie z odpadami
Odpady wolno utylizować wyłącznie przez oddanie do
punktu skupu odpadów specjalnych.
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2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
EKSPLOATACJA

Eksploatacja zespołu kotła jest bezpieczna, jeżeli kocioł
jest
zainstalowany
i
obsługiwany
zgodnie
z odpowiednimi normami oraz niniejszą dokumentacją
techniczno – ruchową.
Czas
użytkowania
kotła
i
dostarczonego
oprzyrządowania jest uzależniony od prawidłowej
obsługi o konserwacji, która w połączeniu z bieżącą
kontrolą pracy umożliwi jak najdłuższą i prawidłową
eksploatację.
Kocioł został wykonany zgodnie z zasadami techniki
oraz uznanymi zasadami bezpieczeństwa. Mimo to przy
jego stosowaniu może powstać zagrożenie zdrowia
i życia użytkownika albo osób trzecich bądź uszkodzenie
urządzenia grzewczego i innych wartościowych
przedmiotów.
Urządzenie grzewcze skonstruowano do spalania
zrębków naturalnego drewna i materiałów z zakładów
przetwórstwa drewna.
Każde inne użycie uważa się za niezgodne z
przeznaczeniem. Za wynikające z tego tytułu szkody
producent nie odpowiada

DOPUSZCZALNY
I NIEDOPUSZCALNY
SPOSÓB UŻYTKWANIA

Rozpalaj w kotle po sprawdzeniu czy w instalacji c. o.
i kotle znajduje się odpowiednia ilość wody oraz pod
warunkiem, że zawory na odpływie i dopływie kotła są
otwarte.
Z należytą starannością należy wykonać podłączenie do
komina, miejsca łączeń uszczelnić glinką szamotową lub
sznurem grafitowym.
W czasie niskich temperatur, gdy doszło do
wychłodzenia instalacji i z jakiegokolwiek powodu
zachodzi podejrzenie zamarznięcia instalacji za kotłem
bezwzględnie upewnij się czy jest zachowany
obieg wody w instalacji w przeciwnym wypadku należy
natychmiast przerwać rozpalanie kotła.
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Temperatura i ciśnienie wody w kotle nie może
przekroczyć wartości dopuszczalnych. Zabroniona jest
praca powyżej tych parametrów
Montaż całego urządzenia, uruchomienie oraz jego
obsługa może odbywać się po szczegółowym zapoznaniu
się niniejszą DTR.
Wszelkiego rodzaju samodzielne przeróbki w instalacji
elektrycznej i sterowniczej są niedopuszczalne.
ZASADY UŻYTKOWANIA BHP
oraz P. POŻ.

Otoczenie kotła powinno być posprzątane, nie wolno
składować w pobliżu kotła materiałów łatwopalnych.
Podczas otwierania i zamykania drzwiczek paleniska
zachowaj szczególną ostrożność.
Wszystkie połączenia muszą być szczelne – wydzielanie
się czadu lub dymu jest niedopuszczalne.
Pomieszczenie, w którym zamontowano urządzenie
musi być suche i dobrze oświetlone oraz wentylowane
ciągiem naturalnym.
Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej w
kotłowni z kominem o ciągu naturalnym (grawitacyjnym)
jest niedopuszczalne.
Wokół urządzenia winny być ułożone kratki drewniane
lub gumowe dywaniki izolacyjne.
Urządzenie może pracować tylko ze sprawną aparaturą
automatycznego gaszenia pożaru.
Kotłownia musi odpowiadać wymogom normy PN/B02411. Ogrzewnictwo. Kotłownie wybudowane
na
paliwo stałe.
W miejscu zainstalowania kotła grzewczego winna być
wywieszona instrukcja bhp i ppoż. opracowana przez
użytkownika ze wskazaniem zagrożeń jakie mogą
wystąpić w danych warunkach w czasie pracy.
Kocioł może obsługiwać pracownik przeszkolony w
zakresie obsługi kotłów c. o. oraz zapoznany
z przepisami BHP obowiązującymi w kotłowni.
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2.2 TRANSPORT KOTŁA
POZYCJA KOTŁA

Kocioł należy przewozić w pozycji pionowej w sposób
zabezpieczający go przed uszkodzeniem mechanicznym,
mogącym spowodować pęknięcie spoin, obmurza
ceramicznego paleniska luz zniszczenie izolacji
termicznej kotła. W przypadku kotłów o dużych
wymiarach gabarytowych, w celu ułatwienia transportu
można rozmontować go na dwie części. W osobnym
zestawie transportowany jest również zbiornik paliwa z
podajnikiem trocin.

CERAMIKA KOTŁA

Ceramika nowego kotła, na czas transportu, jest
zabezpieczona pianką uszczelniającą, która ulega
wypaleniu po rozpaleniu kotła. Przewożenie już
eksploatowanych kotłów wymaga zabezpieczenia
ceramiki przed uszkodzeniem.

PRZENOSZENIE

W przypadku kotłów o dużych wymiarach
gabarytowych, w celu ułatwienia transportu, można
go rozmontować na dwie części.
Do przenoszenia kotłów służą uszy transportowe
umieszczone w górnej części kotła. W czasie
przenoszenia wszystkie urządzenia muszą zachowywać
postawę pionową.

PODNOSZENIE

Podnoszenie kotła należy przeprowadzić za pomocą
dźwigu o odpowiednim udźwigu. Przed podniesieniem
należy upewnić się czy ciężar jest rozłożony
równomiernie na wszystkie liny.
Elementy kotła należy podnosić za specjalnie do tego
celu zamontowane uchwyty, przy czym kąt pomiędzy
liną a poziomem nie może być mniejszy niż 60o .

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie należy przechowywać w miejscu
zadaszonym, zabezpieczonym przed działaniem
czynników zewnętrznych (wilgoć, bezpośrednie
nasłonecznienie itp.). Wszystkie elementy dodatkowe
(silniki, wentylatory, przekładnie) muszą być
zdemontowane i zabezpieczone przed wilgocią a
otwory kotła zaślepione. Wałki z połączeniem
wpustowym należy zabezpieczyć przed korozją owijając
je materiałem z dodatkiem smaru. Należy upewnić się,
że w kotle nie znajduje się woda. Po okresie
przechowywania dłuższym niż 3 miesiące należy
przeprowadzić
gruntowny
przegląd
wszystkich
elementów kotła.
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2.3 OSTRZEŻENIA
Pomimo podjęcia wszystkich środków ostrożności
istnieje następujące ryzyko częściowe:

UWAGA!
Gorąca powierzchnia
W czasie pracy kotła elementy takie jak drzwiczki
paleniska ceramicznego nagrzewają się bardzo mocno.
Kontakt z gorącą powierzchnią kotła może prowadzić
do poparzeń.
Z przeprowadzeniem wszelkich prac należy zaczekać do
momentu, aż kocioł ostygnie.

UWAGA!
Zagrożenie spowodowane unoszącym się
ładunkiem
Jeżeli kocioł spadnie w trakcie podnoszenia może
ciężko zranić znajdujące się w pobliżu osoby i uszkodzić
kocioł.
Przed podnoszeniem należy upewnić się czy ciężar jest
rozłożony równomiernie na wszystkie liny .
Kocioł
należy
przemieszczać
odpowiednim
podnośnikiem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za odniesione
urazy, zranienia bądź uszkodzenia ciała będące
następstwem nieprawidłowego użytkowania.

Każda osoba przystępująca do jakichkolwiek czynności
przy urządzeniu ma obowiązek zapoznać się z DTR
kotła, a szczególności z rozdziałem 2 „Wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa”. DTR należy przechowywać
na wierzchu, w zasięgu ręki, w miejscu użytkowania
urządzenia grzewczego.
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3. ZASADA DZIAŁANIA
3.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Kotły typu COMFORT PREMIUM są kotłami wodnymi,
niskotemperaturowymi,
przystosowanymi
do
termicznego przekształcania
odpadów
drewnopochodnych (mdf, płyta wiórowa, pył z płyt)
oraz trocin, wiórów, zrębków i innych rozdrobnionych
resztek
drzewnych.
Kotły
współpracują
z
niskotemperaturowymi
instalacjami
grzewczymi
systemu otwartego lub zamkniętego. Mogą stanowić
źródło ciepła dla budowli przesyłowych i bytowo –
komunalnych.
URZĄDZENIA WCHODZĄCE
W SKŁAD KOTŁA

COMFORT PREMIUM jest zbudowany z następujących
podzespołów:
 korpus kotła, w którego skład wchodzi:
- blok paleniska
- blok wymiennika kotła
 wentylatory nadmuchu powietrza/wyciągowe
 zbiornik paliwa
 podajnik ślimakowy z zespołem napędowym
 automatyka sterująca
Razem z kotłem dostarczane są elementy:








termomanometr
zawory spustowe ¾”
uszczelki do połączeń króćców
kontrkołnierze
zawór termostatyczny ppoż. z czujnikiem
komplet śrub
palnik olejowy

Kocioł może być wyposażony w dowolny osprzęt
wcześniej uzgodniony z producentem.
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3.2 PRZEKRÓJ KOTŁA
4

5

3

6
2
13

14

7 8

12
1

17

16 15

11

9

10

Rys. 1 COMFORT PREMIUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Wentylator wyciągowy
Jednostka filtra ceramicznego (dtr oddzielna)
Czopuch
Króciec wody powrotnej
Króciec wody zasilającej
Wymiennik kotła
Wentylatory nadmuchowe
Czujka poziomu trocin
Napęd podajnika
Zbiornik buforowy
Podajnik ślimakowy
Zawór przeciwpożarowy
Palnik olejowy
Izolacja kotła
Ruszt stały/ ruszt ruchomy (opcja)
ślimak odpopielania (opcja)
Komora ceramiczna (opcja podwójny strop)

3.3 OPIS DZIAŁANIA
PROCES SPALANIA W urządzeniu grzewczym COMFORT PREMIUM paliwo
jest
automatycznie transportowane ze zbiornika
buforowego do komory spalania kotła
grzewczego. Paliwo znajdujące się w zbiorniku w wyniku działania
mieszadła osypuje się
poprzez otwór w dnie na podajnik ślimakowy transportujący paliwo do
paleniska. Tam
następuje jego rozprowadzenie i jednocześnie trwa proces spalania. Aby proces ten
przebiegał prawidłowo, do komory podawane jest powietrze przy pomocy wentylatorów
nadmuchu. Następnie gorące spaliny kierowane są do bloku wymiennika, gdzie oddają
ciepło i ulatują przez filtry ceramiczne do komina. Woda wpływająca do kotła ogrzewa się
przepływając przez płaszcz wodny w
wymienniku ciepła, a następnie przez kolektor
zasilania
jest odprowadzana do instalacji ciepłowniczej. Proces prowadzi się w sposób
zapewniający utrzymywanie gazów spalinowych w komorze spalania przez co najmniej 2
sekundy przy zawartości co najmniej 6 % tlenu. Podczas procesu spalania przeprowadzony
jest stale ciągły pomiar temperatury w komorze spalania, mierzonej w pobliżu jej ściany
wewnętrznej w sposób eliminujący wpływ promieniowania cieplnego płomienia, ciągły
pomiar zawartości tlenu w gazach spalinowych, ciągły pomiar ciśnienia gazów spalinowych
oraz ciągły pomiar czasu przebywania gazów spalinowych w komorze spalania.
BLOK PALENISKA

W tej części koła ma miejsce spalanie trocin i zrębków
drewna. Obudowa składa się z podwójnego płaszcza,
wewnątrz którego znajdują się kanału doprowadzające
powietrze do komory spalania i chłodzące płaszcz
zewnętrzny. Komora spalania wyłożona jest żaroodpornym
wkładem
ceramicznym,
stanowiącym
cieplny
akumulator co pozwala na spalanie paliwa o
większej wilgotności. W dolnej części komory znajduje
się ruszt stały, do którego paliwo dostarczane jest
podajnikiem
ślimakowym.
Powietrze
pierwotne
podawane do dołu skrzynki rusztowej unosi drobiny
dostarczając zarazem tlen potrzebny do prawidłowego
procesu spalania. Trociny zapalają się w dużej ilości i
następuje proces spalania paliwa. Palące się drobiny są
przepychane przez dalsze warstwy dostarczanego paliwa
przedłużając proces spalania. Dodatkowe powietrze
wtórne w tylnej części komory spalania dopala resztki
paliwa.

BLOK WYMIENNIKA CIEPŁA

W wymienniku następuje przekazanie ciepła spalin do
czynnika roboczego. Spaliny przechodzące z bloku
paleniska
przechodzą
przez
dwa
ciągi
rur
płomieniówkowych gdzie oddają ciepło czynnikowi
grzewczemu, a następnie poprzez czopuch są
odprowadzane do komina.
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WENTYLATORY

Wentylatory
nadmuchowe
dostarczają
powietrze
niezbędne do utrzymania procesu spalania w palenisku.
Dostarczają one powietrze pierwotne – biorące
bezpośredni udział w procesie spalania oraz powietrze
wtórne – umożliwiające dopalenie paliwa. Wentylator
wyciągowy umieszczony za multicyklonem zwiększa
prędkość spalin ulatujących do komina po oczyszczeniu
ich w multicyklonie oraz służy do wytworzenia
odpowiedniego podciśnienia komorze spalania.

MULTICYKLON I FILTRY CERAMICZNE Są przeznaczony do odpylania gazów
spalinowych.
Spaliny oczyszczane są z pyłów i innych cząstek stałych.
Zastosowanie filtrów zapewnia znaczne ograniczenie emisji
pyłu zawieszonego do środowiska. Dzięki połączeniu pracy z
multicyklonem spalin emisja pyłu kształtuje się na poziomie
poniżej 10mg/m3. System filtrujący składa się z jednostki
filtrującej wentylatora wyciągowego spalin i systemu
kominowego. Filtr ceramiczny wykonany jest ze stali, z
wykorzystaniem ceramiki jako jednostki filtrującej. Filtr
wyposażono dodatkowo w system wymuszonego czyszczenia,
oczyszczający wkłady ceramiczne z zanieczyszczeń powstałych
podczas spalania biomasy.

ZBIORNIK PYŁU MULTICYKLONU

Jest mocowany do multicyklonu za pomocą klamer.
Magazynuje pył oddzielany od spalin w multicyklonie.

DRZWICZKI PALENISKA

Służą do rozpalania w palenisku, kontroli procesu spalania
(wziernik w drzwiczkach) oraz umożliwiają czyszczenie
komory ceramicznej kotła.

ZBIORNIK PALIWA

Zbiornik ma postać cylindryczną. Na dnie wmontowano
mechanizm w postaci nagarniacza trocin (mieszadła),
który jest napędzany przez zespół przekładni z
silnikiem elektrycznym. Ramię nagarniające jest
ułożyskowane na czopie zamocowanym na dnie
zbiornika. Trociny ze zbiornika dostają się do
transportera ślimakowego.

Każdy zbiornik w czasie pracy musi być szczelnie
zamknięty aby nie dopuścić do przepływu gazów
z paleniska do otoczenia oraz cofania się gazów.

16

PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Podajnik dostarcza paliwo ze zbiornika przykotłowego.
Jego praca jest sterowana automatycznie lub ręcznie.
Składa się z rurowej obudowy oraz ślimaka obracającego
się wewnątrz. Całość jest napędzana przekładnią z
silnikiem elektrycznym.

ZESPÓŁ AUTOMATYCZNEGO
Do napędu stosuje się zespół napędowy: motoreduktor
ODPOPIELANIA
ślimakowy z silnikiem elektrycznym. Zespół w bezpieczny
sposób zgarnia do zbiornika popioły
powstałe termicznego przekształcania odpadów.
ZESPÓŁ NAPĘDOWY WYGARNIACZA Zespół ten napędza mieszadło wygarniające obracające
ZBIORNIKA PALIWA
się na dnie zbiornika.

AUTOMATYZCNE CZYSZCZENIE
PŁOMIENIÓWEK (OPCJA)

W klapie wymiennika - naprzeciwko każdej płomieniówki
– zamontowany jest zespół dysz czyszczących. Każda z
sekcji zasilana jest przez elektrozawór, który sterowany
jest za pomocą sterownika sekwencyjnego. Pozwala to na
w sposób regularny wdmuchiwać sprężone powietrze do
wnętrza rur płomieniówkowych i usuwać osiadające pyły.

CZOPUCH

Stanowi połączenie kotła z instalacją kominową lub
multicyklonem. Połączenie czopucha powinno być
uszczelnione silikonem żaroodpornym 600o C. Wewnątrz
czopucha znajduje się klapa z regulacją położenia
umożliwiająca ograniczenie ciągu kominowego.

IZOLACJA KOTŁA

Ściany boczne paleniska są izolowane wełną mineralną
grubości 50 mm, przykrytą blachą stalową gr. 0,8mm.
Izolacja zapewnia ochronę przed gorącym korpusem kotła.

ZAWÓR P.POŻ.

Zabezpiecza przed przedostaniem
podajnikiem ślimakowym do zbiornika.

AUTOMATYKA STERUJĄCA

PALNIK OLEJOWY

się

płomienia

Sterownik mikroprocesorowy za pomocą czujników na
bieżąco dostosowuje zużycie paliwa i moc wentylatorów
do utrzymania zaprogramowanych parametrów czynnika
roboczego. Program sterowania procesem spalania zależy
od wielu zmiennych, a przede wszystkich od wilgotności
odpadów i zapotrzebowania na ciepło. Właściwe
ustawienie programu ma miejsce po zdobyciu
doświadczenia w początkowym okresie eksploatacji.
Palnik włączany jest automatycznie w celu stałego utrzymywania
wymaganej temperatury procesu spalania oraz wspomagania
jego rozruchu i zatrzymania. Palnik wspomaga proces spalania tak
długo, dopóki w komorze spalania będą pozostawały
nieprzekształcone odpady.
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3.4. CZUJNIKI I ZABEZPIECZENIA
Kocioł jest wyposażony w czujniki kontrolujące parametry
pracy kotła oraz zabezpieczające przed przekroczeniem
dopuszczalnych wskaźników.

Zabroniona jest praca kotła ze zdemontowanymi lub
uszkodzonymi czujnikami.

ROZMIESZCENIE CZUJNIKÓW NA KOTLE COMFORT PREMIUM

Rys. 2 Umiejscowienie czujników na kotle
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WYKAZ CZUJNIKÓW

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwa
Termomanometr
Termostat bezpieczeństwa
Wyłącznik krańcowy
Czujnik temp. podajnika
Czujnik zaworu p.poż.
Czujnik temp. wody
Czujnik poziomu wody
Czujnik poziomu paliwa
Przetwornik podciśnienia
Presostat podciśnienia
Sonda tlenu
Czujnik temp. obmurza
Czujnik temp. wody powrotnej

Typ
0,4 MPa / 120 C
Th 476.1
PBM 1E 32PZ 11
RK 2006 U
BVTS
RK 2006U
WMS WP 6 AN 42 300
RP 80C
MS111
BECK 930.80 OEM
C-20
GP 100
RK 2006U

Szt
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

S/O
S
S
S
S
S
S
O
O
S
O
O
O
O

Tabela nr 2 – wykaz czujników

S- wyposażenie standardowe
O- wyposażenie opcjonalne

OPIS CZUJNIKÓW
1. Termomanometr - wskazuje parametry pracy kotła:
temperaturę i ciśnienie wody w kotle (max 95o C oraz
1,5 bar).
2. Termostat bezpieczeństwa – wyłącza kocioł po
przekroczeniu dopuszczalnych parametrów. Po
zadziałaniu termostatu należy go ręcznie zresetować
wciskając przycisk na obudowie - w przeciwnym razie
nie zadziała sterowanie kotła.
3. Wyłącznik krańcowy – w momencie otwarcia drzwiczek
paleniska
ceramicznego
wyłącza
wentylatory
nadmuchowe a wentylator wyciągowy przełącza na
obroty minimalne.
4. Czujnik temperatury podajnika – kontroluje
temperaturę podajnik a paliwa, gdy temperatura
wzrośnie włączany jest alarm sterownika i uruchamiane
jest podawanie paliwa w celu wtłoczenia płonącego
paliwa do paleniska.

19

5. Czujnik zaworu ppoż. – kontroluje temperaturę
podajnika paliwa , gdy temperatura rośnie mimo
przepchnięcia paliwa, uruchamia zalewanie podajnika
wodą. Zawór podłączony jest do instalacji wodnej.
6. Czujnik temperatury wody – kontroluje temperaturę
wody w kotle.
7. Czujnik poziomu wody – kontroluje poziom wody w
kotle, umieszczany jest na rurze zasilającej powyżej
kotła. W przypadku wykrycia braku wody, czujnik
wyłącza kocioł i blokuje sterowanie dopóki nie
zostanie ręcznie zresetowany przyciskiem na
obudowie.
8. Czujnik poziomu paliwa – kontroluje poziom paliwa w
zbiorniku – gdy poziom opadnie poniżej minimum
włączany jest system podawania paliwa do zbiornika
(jeżeli taki jest) lub uruchamia się alarm.
9. Przetwornik podciśnienia – kontroluje podciśnienie w
komorze spalania.
10. Presostat podciśnienia – zabezpiecza przed pracą bez
podciśnienia w palenisku. Po zadziałaniu kocioł zostaje
wyłączony (wentylator wyciągowy przełącza się na
obroty minimalne).
11. Sonda tlenu (lambda) – wskazuje zawartość tlenu w
spalinach.
12. Czujnik temperatury obmurza – wskazuje temperaturę
obmurza ceramicznego komory spalania.
13. Czujnik temperatury wody powrotnej – kontroluje
temperaturę wody powrotnej – przy przekroczeniu
temperatury minimalnej (50o C) uruchamiana jest
pompa podmieszania (nie stanowi ona elementu
wyposażenia kotła).
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3.5 DANE TECHNICZNE

Parametry
moc nominalna

kW
3

350

505

600

780

980

1250

1500

2000

2500

3000

4000

5000

350

505

600

780

980

1250

1500

2000

2500

3000

4000

5000

7000

10000

12000

15600

21000

25000

30000

40000

50000

60000

80000

100000

28

28,5

28,5

orientacyjna kubatura ogrzewania

m

max dopuszczalne ciśnienie ukł. otwarty

bar

1,5

max dopuszczalne ciśnienie ukł.
zamknięty

bar

3,0

max temperatura wody

o

C

95

o

sprawność kotła

%

90

napięcie zasilania

V

400

moc urządzeń elektrycznych z
wentylatorem wyciągowym

kW

6,5

7

9,5

10

10

10

15,5

15,5
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Moc wentylatora wyciągowego spalin

kW

3

3

5,5

5,5

5,5

5,5

11

11

18,5

22

22

22

średnie zużycie paliwa

kg/h

76

127

153

199

250

319

383

510

637

765

1020

1275

m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

h

3,3

2,0

1,6

1,3

1,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,2

0,2

0,1

spadek ciśnienia wody (10K)

mbar

330

385

451

535

605

710

761

790

810

850

890

910

spadek ciśnienia wody (20 K)

mbar

189

226

252

335

386

449

491

550

570

600

630

660

4900

7100

8700

11500

19500

23000

objętość zbiornika standardowego
czas pracy na zbiorniku standardowym

min. temperatura aktywująca pompy
pojemność wody

3

o

o

C

L

50
1500

2400

2500

3300

3900

4400

temperatura spalin

o

C

140-180

spadek ciśnienia kominowego

Pa

±20

opory hydrauliczne kotła

kPa

8,7

7,6

7,2

6,9

6,5

6,3

6,0

6,0

5,8

6,0

6,0

6,0

średnica i wysokość komina

mm/m

350/8

400/8

400/8

500/8

500/8

500/10

600/10

650/10

650/10

700/10

800/10

800/10

wymagany ciąg za kominem

Pa

55

60

60

60

65

65

70

90

90

90

90

90

przepływ gazów odlotowych

3

m /h

533

888

1065

1385

170

2220

2663

3551

4439

5327

7103

8878

masa kotła (tolerancja±5%)

kg

8000

10500

11000

14000

18500

20000

24000

29000

30000

38000

42000

49000

Tabela nr 3 – Dane techniczne
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3.6 WYMIARY GABARYTOWE
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3.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PALIWA
DOPUSZCZALNE PALIWO

Kotły typu COMFORT PREMIUM skonstruowane są do
termicznego
przekształcania
odpadów
drewnopochodnych tj., mdf, odpadów z płyty wiórowej.
Kotły te również z współspalają odpady z naturalnego
drewna w formie trocin, kory,
zrębków, wiórów lub
peletów drewnianych. Optymalne dla kotłów jest paliwo o
granulacji 25 mm, wartości opałowej 12-15 MJ/kg oraz
wilgotności 30 %. W odniesieniu do tych parametrów jest
podawana moc kotłów w niniejszej DTR. Zastosowanie
paliwa o mniejszej wartości opałowej może spowodować
zmniejszenie wydajności cieplnej kotła.

SKŁAD PALIWA

Znajomość składu paliwa jest podstawą rachunku spalania.
Paliwo oprócz substancji palnej zawiera zmieniające się
ilości składników niepalnych, tzw. obojętnych. Jeżeli paliwo
jest zanieczyszczone może się okazać niemożliwe palenie w
zakładanym trybie pracy ze względu na konieczność
częstego czyszczenia kotła. Nie jest zalecane paliwo z duża
ilością części niepalnych – powoduje to brak mocy, duże
zużycie paliwa i przedwczesne zużycie elementów
podawania paliwa. Ponadto zwiększona zawartość
składników obojętnych zmniejsza wartość opałową, obniża
temperaturę
spalania
i
zwiększa
zabrudzenia
powierzchni grzewczych popiołem i żwirem.
Elementy uszkodzone podawaniem paliwa złej jakości nie
podlegają gwarancji

WILGOTNOŚĆ PALIWA

W kotłach COMFORT PREMIUM można spalać paliwa o
wilgotności do 30 %.
Należy pamiętać, że im suchsze paliwo, tym wyższa jest
wartość opałowa i tym lepsze jest spalanie. Paliwo
powinno mieć jak najniższą wilgotność, przy czym idealna
jest wartość 20 % wilgotności . Wysokiej jakości paliwo
pomaga zaoszczędzić energię i przedłuża żywotność
urządzenia.
Przy wysokiej wilgotności paliwa należy się liczyć z :



utratą mocy kotła (ze względu na niższą wartość
opałową),
wzrostem zużycia paliwa (wzrost zużycia paliwa nie
skompensuje zupełnie braku mocy, gdyż nie
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pozwala na to wielkość komory paleniskowej),
obniżeniem temperatury paleniska, co powoduje
niecałkowite spalanie i dalszy spadek mocy,
zanieczyszczeniem kanałów dymowych kotła - co
skutkuje utrudnioną wymianę ciepła między
spalinami a wodą i dalszy spadek mocy,
obniżeniem temperatury spalin - przyczynia się to
do wytrącania wilgoci już w wymienniku kotła i
kominie powodując jego korozję,
przyśpieszonym zużyciem lub uszkodzeniem
elementów podającym paliwo,
zwiększeniem mocy minimalnej kotła,
zwiększoną ilością popiołu i dymu,
mniejszą trwałością paliwa podczas jego
składowania

Uszkodzenia kotła związane ze stosowaniem paliwa o
wilgotności powyżej 50 % nie podlegają gwarancji.

WYKRES DEKLASYFIKACJI MOCY KOTŁA

Rys. 6 Wykres deklasyfikacji mocy kotła.
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4. MONTAŻ KOTŁA

WYMAGANIA ODNOŚNIE
KOTŁOWNI

Kocioł może być umieszczony tylko w miejscach i w
warunkach spełniających przepisy i wymagania
obowiązujące w danym kraju. Dotyczy to umiejscowienia i
ukształtowania pomieszczenia kotłowni , dostępu do kotła,
wyjść, miejsc obsługi, naprawy instalacji dymno gazowej i
wodnej kotła. Poniższe informacje odnoszą się do montażu
na terenie Polski.
Kotły typu COMFORT PREMIUM instalowane zgodnie z
zaleceniami niniejszej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
zabezpieczonych zgodnie z normą PN-91/B-02413 nie
podlegają odbiorowi i rejestracji przez Urząd Dozoru
Technicznego.
Zaleca się aby kotłownia centralnego ogrzewania spełniała
wymagania normy PN-87/B-02411, a w szczególności:
 kotłownie należy lokalizować możliwie centralnie w
stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocił
umieścić najbliżej komina,
 drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się
na zewnątrz pomieszczenia i musza być wykonane z
materiałów niepalnych,
 kotłownia powinna mieć wentylację nawiewną w
postaci kanału o przekroju nie mniejszym niż 50 %
przekroju komina, lecz nie mniej niż 21x21 cm,
 kotłownia powinna mieć wentylację wywiewną pod
stropem pomieszczenia (otwór nawiewny oraz
wywiewny powinny być umieszczone na ścianach
przeciwległych) o przekroju nie mniejszym niż 25 %
przekroju komina lecz nie mniej niż 14x14 cm.
Należy zapewnić dopływ powietrza z zewnątrz do
kotłowni, w której zamontowane jest pomieszczenie

Kotłownia powinna mieć oświetlenie dzienne i sztuczne

Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji wyciągowej
mechanicznej.
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PODŁOŻE

Podłoże, na którym spoczywa kocioł powinno być
dokładnie wypoziomowane, a wytrzymałość podłogi
(stropu) powinna być dostateczna ze względu na masę
kotła. Zaleca się osadzenie kotła na podwyższeniu 5 -10cm.

INFORMACJE PRZED
MONTAŻEM

Montaż i podłączenia elementów elektrycznych powinna
dokonywać osoba z uprawnieniami .
Ustawienie kotłów w kotłowni powinno zapewniać ich
swobodną obsługę, czyszczenie oraz łatwość montażu i
demontażu.
Montażu należy dokonać po dokładnym przeanalizowaniu
miejsca, w którym ma stanąć kocioł aby zawczasu
zapewnić dojście i przestrzeń dla montowanych urządzeń.
Przestrzeń konieczna do przeprowadzenia montażu może
być większa niepotrzebna do późniejszej eksploatacji.
Montaż może wymagać zastosowania odpowiednich
urządzeń do podnoszenia
i transportu, które są
dostarczane z kotłem. Montażu należy dokonywać z
zachowaniem zasad BHP. Gwarancja kotła nie obejmuje
uszkodzeń powstałych podczas nieodpowiedniego
montażu.
Należy sprawdzić czy ilość dostarczonych elementów jest
zgodna z dokumentem wydania (WZ).
Jeśli kocioł ma być uruchomiony przez serwis
producenta, może się zdarzyć, że z kotłem nie zostaną
dostarczone silniki, przekładnie i wentylatory. Jeżeli nie
widnieją one na spisie WZ, to zostaną dostarczone i
zamontowane przez obsługę serwisową.
Wszystkie elementy dodatkowe, które nie są podłączone
do kotła, a należą do jego wyposażenia (wentylatory,
termometry, czujniki, itp.) są dostarczane w osobnych
opakowaniach.
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4.1 PRZESTRZEŃ OBSŁUGOWA KOTŁA
Kocioł powinien stać na wypoziomowanej posadzce.
W innym przypadku może dochodzić do lokalnych
zapowietrzeń i nieprawidłowej pracy kotła.
Ustawienie kotła musi zapewniać dojście do otworów i
wyczystek umożliwiających eksploatację i czyszczenie
kotła.
a) dojście do wyczystek popielnika [1,2] ok. 1,5 m,
b) dojście do drzwiczek kontrolnych paleniska nie mniej
niż 1,8 m w kotłach do 600 kW i nie mniej niż 2,2 m w
kotłach od 780 kW,
c) swobodny dostęp do zbiornika trocin,
d) dostęp do wentylatora spalin i zbiornika pyłu z
multicyklonu,
e) dostęp do klap wymiennika kotła w celu czyszczenia
płomieniówek,
f) dojście do skrzynki sterowniczej w miejscu, w którym
jest ona zamontowana,
g) odległość min. 0,5m za zbiornikiem trocin w celu
umożliwienia odsunięcia zbiornika ze ślimakiem
(wchodzącym do paleniska na ok. 0,5m).
Przy braku miejsca należy wykonać otwór w ścianie
[50x50cm] na wysunięcie ślimaka z paleniska.

Rys. 7 Odległości umożliwiające prawidłową eksploatację.
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4.2 PRZYŁĄCZA
Kocioł COMFORT PREMIUM jest wykonany z dwóch części.
Jedną częścią jest blok wymiennika , drugą stanowi blok
paleniska.
Osobno jest także dostarczany zbiornik
przykotłowy z podajnikiem ślimakowym. Podział ułatwia
transport i ustawienie kotła w wybranym miejscu.
Przed podłączeniem obu głównych zespołów należy
zdemontować elementy transportowe, a następnie
zespoły wypoziomować względem siebie.

Połączenia muszą być szczelne, aby uniemożliwić
przedostawanie się spalin do wnętrza kotłowni. W tym celu
wszelkie połączenia należy uszczelnić silikonem
montażowym wysokotemperaturowym.
Blok wymiennika montuje się na blok paleniska –
uszczelniając połączenie sznurem ze szczeliwa glinowo –
krzemowego.
Wszystkie elementy dodatkowe, które nie są podłączone
do kotła, a należą do jego wyposażenia (wentylatory,
termometry, czujniki, itp.) są dostarczane w osobnych
opakowaniach, razem z elementami niezbędnymi do ich
montażu (śruby, uszczelki, itp.).

WSTĘPNY MONTAŻ KOTŁA

1. Przed podłączeniem obu głównych zespołów należy
zdemontować elementy transportowe, a następnie zespoły
wypoziomować względem siebie.
2. Ustawić łączone bloki kotła w ten sposób, aby umożliwić
ich skręcenie dołączonymi śrubami.
3. W szczelinę włożyć szczeliwo ceramiczne 15x15 mm
uważając, aby nie było skręcone.
4. Dokręcić śruby.
5. Założyć blachy izolacyjne z wełną mineralną i przykręcić
je śrubami z nakrętkami kołpakowymi M8.
Kocioł należy uszczelnić po obrysie od spodu klejem do
ceramiki (płytek np. Atlas, Cersanit) lub silikonem
żaroodpornym.
Połączenia muszą być szczelne, aby uniemożliwić
przedostawanie się spalin do wnętrza kotłowni.
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KOMIN

Korzyści z COMFORT PREMIUM istnieją tylko przy
starannym dobraniu wszystkich czynników potrzebnych do
dobrego spalania. Urządzenie grzewcze i komin stanowią
jednostkę funkcjonalną i muszą do siebie pasować, aby
zagwarantować bezawaryjna i ekonomiczną pracę.

CECHY KOMINA

W kotle z multicyklonem wylot z kotła jest wylotem
wentylatora wyciągowego.
Kocioł należy połączyć bezpośrednio do komina za pomocą
przyłącza dymowego wykonanego w postaci przewodu
stalowego (o wytrzymałości temp. > 400o C), o wymiarach
umożliwiających szczelne osadzenie na wylocie czopucha
lub wentylatora wyciągowego. Miejsce łączenia z kominem
należy dokładnie uszczelnić.
Wysokość i przekrój komina oraz jakość jego wykonana
mają znaczący wpływ na prawidłową pracę kotła, dlatego
powinny zapewnić utrzymanie wymaganej wielkości ciągu
kominowego. Kanał dymowy łączący czopuch z kominem
powinien mieć wznios nie mniej jak 1% i odpowiednią ilość
wyczystek do usuwania popiołu i sadzy. Komin powinien
być dostosowany do kotła i spełniać założenia projektowe.
W przypadku niewystarczającego podciśnienia w komorze
kotła ( niski ciąg kominowy lub nieszczelność podłączenia
do czopucha kotła z kominem) może wystąpić – w
szczególności w fazie rozpalania – dymienie w rurze
ślimaka.
Zbyt mały ciąg może również powodować lub sprzyjać
wytwarzaniu się sadzy osiadającej w kanałach
konwekcyjnych kotła.
W celu uniknięcia powstawania ciągu kominowego
wstecznego w przewodzie kominowym należy jego koniec
wyprowadzić ponad kalenice dachu nie mniej niż 1,5 m.
Osiągnięcie właściwego ciągu kominowego zależy od
trzech ważnych czynników, które ogranicza spadek ciągu w
kominie:
 dobra izolacja cieplna w celu uniknięcia szybkiego
chłodzenia gazów spalinowych,
 gładka powierzchnia wewnętrzna w celu
zmniejszenia oporów strumienia,
 szczelność komina w celu uniknięcia wlotu
fałszywego
powietrza.
Wlatujące
fałszywe
powietrze przyśpiesza chłodzenie spalin.
Wymagania te spełniają dzisiaj kominy izolacyjne
składające się z rur szamotowych albo nierdzewnych rur
stalowych
z
płaszczem
izolacyjnymi
płaszczem
ceramicznym (wykonanie trzypowłokowe).
Kominy nieizolowane z cegły wypalanej lub podobnego
materiału nie nadają się.

CIĄG KOMINOWY
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Przy kominach wolnostojących należy zadbać o ich dobrą
izolację.
WYMIAROWANIE KOMINA

Urządzenie wolno przyłączyć do komina, który jest
obliczony dla przewidzianych paliw i obciążeń i jest zgodny
z przepisami budowlanymi właściwymi dla miejsca
ustawienia.
Komin można dokładnie rozplanować znając warunki na
miejscu. Należy przy tym uwzględnić m.in. następujące
czynniki:
 położenie kotłowni
- położenie na zboczu
- kierunek wiatrów katabatycznych.
 Położenie komina w dachu:
- ujście komina musi znajdować się przynajmniej
0,5m powyżej najwyższej krawędzi dachu o spadku
ponad 20o lub w odległości przynajmniej 1m od
powierzchni dachu o spadku 20o i mniejszym.
 Efektywną wysokość komina mierzy się od wejścia
czopucha spalin do komina do końca komina.

PODŁĄCZENIE KOTŁA
DO KOMINA

Urządzenie grzewcze należy przyłączyć do komina za
pomocą jak najkrótszego elementu łączącego pod kątem
30-45o .
Należy starać się aby długość elementów łączących nie
przekraczała maksymalnie 1m i żeby były to pojedyncze
kształtki. Każda kolejna kształtka powoduje większą stratę
ciśnienia na drodze spalin i należy tego unikać. To samo
dotyczy zbyt długich elementów łączących. Jeżeli ze
względów budowlanych muszą być one dłuższe niż 1m,
wówczas należy je odpowiednio zaizolować (wełna
mineralna o grubości przynajmniej 5 cm lub podobny
materiał) i w miarę możliwości układać wzrastająco.
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PODŁĄCZENIE MULTICYKLONU

Multicyklon należy zamocować na wspornikach oraz
przykręcić za pomocą dołączonych śrub do czopucha kotła.
Połączenie uszczelnić za pomocą silikonu żaroodpornego.
Na stelażu należy umieścić wentylator wyciągowy.
Podstawę wentylatora umieszcza się na antywibracyjnych
izolatorach gumowych, a otwór wlotowy łączy się z
multicyklonem poprzez elastyczny kołnierz.
Należy zwrócić uwagę aby kołnierz był równomiernie
naciągnięty a gumowe izolatory napięte w jednakowym
stopniu.
Połączenie wylotu wentylatora wyciągowego z przyłączem
dymowym powinno być wykonane za pomocą
elastycznego łącznika lub w taki sposób aby nie
powodować naprężeń obudowy
wentylatora.
Naprężenia powodują odkształcenia obudowy, wibrację i
drgania oraz zatarcie wirnika w obudowie zwłaszcza przy
pracy z gorącymi spalinami.

Rys. 8 Montaż multicyklonu i wentylatora wyciągowego

Przy montażu należy pamiętać o:
 kanały wentylacyjne nie mogą obciążać obudowy
wentylatora
 sprawdzeniu czy w kanałach wentylacyjnych i w
obudowie wentylatora nie ma ciał obcych – mogą
one przy uruchomieniu doprowadzić do zniszczenia
urządzania
 kontroli prawidłowości uziemienia oraz kierunku
obrotów wentylatora
 sprawdzeniu części wirujących pod kątem
współpracy z obudową (ocieranie, blokowanie)
 po uruchomieniu skontrolować czy nie ma drgań i
wibracji oraz nieszczelności połączeń.
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Rys 9. Możliwe układy wylotów z wentylatorów. Układ określa się patrząc na wentylator od strony napędu.
W nawiasie podano oznaczenia wg PN-78/M-43012

MONTAŻ ZESPOŁU
NAPĘDOWEGO WYGARNIACZA
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Typ przekładni zespolonej odpowiedni do danego
wygarniacza dostarcza Producent.
 Sprawdzić czy kołnierz małej przekładni umożliwia
zamontowanie silnika w pozycji poziomej. Jeśli nie,
należy odkręcić łącznik i obrócić małą przekładnię
do
odpowiedniej pozycji.
 W przekładniach od wielkości 105 należy
zmontować dostarczony odpowietrznik.
 Sprawdzić czy wszystkie śruby łącznika przekładni
zespolonej są dobrze dokręcone.
 Odbezpieczyć wałek z połączeniem wpustowym
owinięty taśmą.
 Odkręcić śrubę mocującą krążek zabezpieczający.
 Nasunąć na przekładnię czop, pamiętając o tym
żeby wpust był umieszczony w rowku tulei
przekładni. W celu ułatwienia montażu unieść
zbiornik na maksymalną wysokość na nóżkach lub
położyć zbiornik w pozycji poziomej.
 Przykręcić przekładnię do kołnierza ślimaka za
pomocą śrub, śruby poprzez kołnierz wkręca się
bezpośrednio w przekładnię, gdzie znajdują się
nagwintowane otwory,
 zabezpieczyć końcówkę czopa nakładając krążek
zabezpieczający i dokręcając śrubę,
 przekładnię połączyć z silnikiem elektrycznym
(połączenie kołnierzowe).



wszystkie śruby muszą być dokręcone i nie może
być żadnych luzów między silnikiem a przekładnią
oraz
między
przekładnią
a
urządzeniem
napędzanym. Jakiekolwiek luzy mogą spowodować
nieprawidłową pracę i w ostateczności uszkodzenie
zespołu napędowego

Rys. 10 Montaż przekładni wygarniacza i podajnika ślimakowego

MONTAŻ PODAJNIKA
ŚLIMAKOWEGO

Do paleniska dołączyć zbiornik paliwa z układem podajnika
ślimakowego (rys. 10). Podajnik ślimakowy należy
przyspawać do kołnierza dołączonego do zestawu (który
będzie połączony z kołnierzem otworu wlotowego za
pomocą śrub). Połączenia należy dokonać po
dokładnym ustawieniu zbiornika i podajnika .

Rys.11 Połączenie podajnika ślimakowego z blokiem paleniska

MONTAŻ NAPĘDU
PODAJNIKA ŚLIMAKOWEGO

Typ przekładni odpowiedni do danego podajnika dostarcza
Producent.


Zaleca się montaż przekładni z silnikiem w pozycji
jak na rys. 10.
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montaż zespołu napędowego podajnika
ślimakowego jest podobny jak w przypadku
montażu zespołu napędowego wygarniacza.
Zbiornik należy dostawić do otworu w palenisku tak aby
wsunąć wystającą część podajnika ślimakowego do
paleniska. Rurę podajnika ślimakowego należy przyspawać
do kołnierza dołączonego do zestawu (który będzie
połączony z kołnierzem otworu wlotowego za pomocą
śrub). Połączenia należy dokonać po dokładnym
ustawieniu zbiornika i podajnika względem kotła. W celu
dokładnego ustawienia zbiornika można się posłużyć
regulowanymi nóżkami. W przypadku problemów z
połączeniem za pomocą spawania zbiornik należy ustawić i
wypoziomować, a spawanie wykona serwisant przy
uruchomieniu.


PODŁĄCZENIE ZBIORNIKA
PALIWA

Rys. 12 Podłączenie zbiornika paliwa.

PODŁĄCZENIE WENTYLATORÓW

Wentylatory pierwotne dostarczają powietrze pod ruszt,
natomiast wentylatory wtórne dostarczają powietrze do
komory spalania poprzez kanały umieszczone w ścianach
paleniska.
Odpowiednie typy wentylatorów dostarcza Producent.
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wentylatory należy przykręcić za pomocą śrub do
odpowiadających im otworów zaopatrzonych w
kołnierze. Każdy wentylator ma specyficzny kształt
kanału łączącego pasującego do otworu w kotle,
zatem konkretny wentylator pasuje do jednego,
właściwego dla niego wejścia. W przypadku dwóch
takich samych wejść oznacza to , że wentylatory są
jednego typu. Połączenie można uszczelnić
silikonem montażowym.
Kable zasilania należy podłączyć do wentylatora.



W zależności od potrzeb i stosowanego paliwa,
niektóre wentylatory mogą być zdemontowane.
Otwory w króćcach należy wtedy zaślepić. Przed
całkowitym demontażem wentylatora należy się
skontaktować z producentem kotła.

Rys. 13 Podłączenie wentylatorów

INSTALACJA CZUJNIKA
ZAWORU P.POŻ

Zabezpieczeniem kotła przed cofaniem się płomienia I
stosowany jest zawór termostatyczny firmy DANFOSS.
Zawór zapobiega cofaniu się płomienia
poprzez
otwarcie przepływu zimnej wody wodociągowej. Jeśli
temperatura w systemie podawania paliwa przekroczy 95o
zawór poda odpowiednią ilość wody do ugaszenia ognia.
- Zmontować zawór i czujnik zgodnie z instrukcją
umieszczoną w opakowaniu zaworu.
- Zawór można montować w dowolnym położeniu.
Kierunek przepływu medium przez zawór musi być zawsze
zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie zaworu.
- Po złożeniu zaworu i czujnika zawór wkręcić z pomocą
złączki ½” do otworu w ślimaku.
- Czujnik (kapilarę) wkręcić do kieszeni umieszczonej z
boku ślimaka.
- Doprowadzić instalację zasilana wodą wodociągową(1/2”)
Do zaworu należy podłączyć wodę z wodociągu
zapewniającego minimalne ciśnienie 0,8 bar. W instalacji
zasilania wodą powinien się znaleźć zawór odcinający,
umożliwiający okresowe odłączenie zaworu ppoż. w celu
kontroli poprawności jego pracy.

Rys. 14 Podłączenie zaworu ppoż
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Przed ostatecznym montażem zaworu instalacja
powinna być dokładnie przepłukana.
Zalecamy montaż filtra siatkowego przed zaworem.

ZASILANIE ELKTRYCZNE

Szafa sterownicza i urządzenia elektryczne
przeznaczone są do pracy w sieci o napięciu 400 V.

kotła

Wszelkie połączenia elektryczne muszą być wykonane
przez elektryka posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Zasilanie sterownika wykonać przewodem czterożyłowym
lub pięciożyłowym o przekroju nie mniejszym niż 4mm2 CU,
uwzględniając spadek napięcia.
Zabezpieczenie przewodu i urządzeń wykonać w
porozumieniu z producentem ze względu na różne opcje
sterowania kotła. Zabezpieczenie i przewód zasilający
zapewnia użytkownik.
Po wykonaniu połączeń przed uruchomieniem silników
sprawdzić działanie pozostałych urządzeń regulacyjnych i
sterujących oraz sprawdzić czy kierunek obrotów silników i
wentylatorów jest właściwy (zgodny ze strzałką na
obudowie).
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4.3 PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODNEJ

Kotły współpracują z niskotemperaturowymi instalacjami
grzewczymi systemu otwartego z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z
normą PN-91/B-02413 dot. zabezpieczenia urządzeń
ogrzewań wodnych systemu otwartego oraz naczyń
wzbiorczych systemu otwartego.

UKŁAD PODMIESZANIA

Zaleca się aby kocioł został podłączony do układu instalacji
grzewczej wyposażonej w zawór trój- lub czterodrożny lub
pompę podmieszania. Zaletą proponowanego sposobu
podłączenia kotła jest funkcja ochrony kotła przed
niskotemperaturową korozją, co zapobiega jego
przedwczesnemu zużyciu.

PODŁĄCZENIE KOTŁA
DO INSTALACJI WODNEJ

Przed podłączeniem kotła do instalacji należy dokładnie
spłukać kocioł od wewnątrz wodą. Ewentualne
zanieczyszczenia wynikające z technologii produkcji i
transportu mogą dostać się do obiegu i spowodować
zapchanie filtrów lub uszkodzenie pomp.
Do podłączenia kotła służą króćce wylotowe. Wylot wody
gorącej – zasilanie znajduje się u góry kotła i jest to
kolektor lub króciec (rys. nr 1, poz. 5), do którego należy
dospawać instalację c. o.
Króciec powrotu wody z obiegu (rys. nr 1, poz. 4) również
znajduje się w górnej części kotła. Instalację powrotu
należy podłączyć do króćca powrotu (stosując uszczelkę) za
pomocą śrub M16.
Przewody rurowe nie mogą w żadnym wypadku ulegać
obciążeniom lub naprężeniom i być przenoszone na króćce
i elementy konstrukcyjne kotła.
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Kocioł jest przeznaczony do pracy w systemie otwartym.
Przykładowy schemat instalacji, w której pracuje kocioł:

Rys. 15 Przykładowy schemat instalacji kotła w systemie otwartym

ZABEZPIEZCZENIE INSTALACJI

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych systemu
otwartego
należy wykonać z PN-91/B-02413. Objętość
naczynia wzbiorczego powinna być równa co najmniej 4 %
objętości wody znajdującej się w
całej
instalacji
grzewczej.
Na znośnej i opadowej rurze bezpieczeństwa oraz rurze
cyrkulacyjnej nie wolno instalować żadnych zaworów, a
rury te oraz naczynie wzbiorcze należy zabezpieczyć
przed zamarznięciem w nich wody.

38

OBIEG WODY

Kotły typu COMFORT mogą pracować z grawitacyjnym lub
wymuszonym obiegiem wody. Jeżeli w instalacji
zastosowana jest pompa obiegowa na rurze
zasilającej/powrotnej powinien być zamontowany zawór
różnicowy, tak aby w razie braku energii elektrycznej czy
awarii pompy zawór mógł się otworzyć a obieg
samoczynnie mógł pracować w systemie grawitacyjnym.

MONTAŻ CZUJNIKÓW

Przed zalaniem kotła wodą należy upewnić się czy został
zamontowany
termomanometr,
kapilara
czujnika
temperatury wody oraz termostat bezpieczeństwa.
Elementy te są montowane bezpośrednio w płaszcz wodny
dlatego w przypadku braku czujników zajdzie konieczność
spuszczenia wody z kotła do poziomu poniżej otworów na
czujniki. Pozostałe otwory należy zaślepić.

NAPEŁNIANIE KOTŁA WODĄ

Napełnianie kotła i całej instalacji wodą powinno odbywać
się przez króciec spustowy kotła. Czynność tę należy
prowadzić powoli, aby zapewnić usunięcie powietrza z
instalacji. O całkowitym napełnieniu instalacji wodą
świadczy wypływ wody z rury przelewowej.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie zimną
wodą instalacji w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy
kocioł jest silnie rozgrzany. W ten sposób można
spowodować jego uszkodzenie lub pęknięcie!

PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ Jakość wody zasilającej kocioł i instalację c. o. ma poważny
wpływ na niezawodność i czas pracy kotłów.
Można wyróżnić dwie przyczyny zużycia kotłów:
 korozja,
 odkładanie się osadów (kamienia kotłowego).
Niszczenie ścianek wskutek perforacji w wyniku zjawiska
korozji występuje stosunkowo rzadko. Częściej występuje
zanieczyszczenie
przewodów
i
oprzyrządowania
powodujące w wielu przypadkach całkowite zatkanie
przewodów oraz zablokowanie zaworów. Szczególnie
niebezpieczne dla kotłów jest odkładanie się osadów na
powierzchni wymiany ciepła. Tworzenie się kamienia
kotłowego stanowiącego warstwę izolacyjną utrudniającą
właściwy odbiór ciepła przez czynnik grzewczy, może
powodować zbyt silne przegrzanie ścianek często
pociągające za sobą poważną awarie kotła. Odkładanie się
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kamienia kotłowego powoduje również zmniejszenie się
drożności przepływu.
W żadnym wypadku nie wolno instalacji oraz kotła
napełniać wodą o nieznanej twardości. Wodę
wodociągową przed użyciem jej pozasilania instalacji
należy uzdatnić.
Zabrania się napełniania kotła wodą bezpośrednio z
wodociągu – grozi to uszkodzeniem kotła.

W prawidłowo wykonanej instalacji c. o. ubytek wody jest
nieznaczny i rzadko wymaga uzupełnienia.
Jeżeli w kotle znajdują się osady kamienia nie uwzględnia
się prawa reklamacji!
Firma UNIWEX nie ponosi odpowiedzialności za
mechaniczne lub temperaturowe uszkodzenia kotła i jego
elementów jak i pozostałych konsekwencji stosowania w
kotle wody nie spełniających podanych wymogów
jakościowych.

Polska Norma PN-85/C-04601 w zakresie jakości wody do
uzupełniania obiegów limituje cztery podstawowe
parametry:





wartość PH
twardość ogólna
GH)
tlen rozpuszczony
siarczyny

>=8,5
<=0,02mva1/1 (0,056 stopnia
<=0,03 mg/l
>=3mg/l

Jeśli wodą zasilającą stację uzdatniania wody jest zwykła
woda wodociągowa, to jako przygotowanie wody
uzupełniającej wystarczy:
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filtracja mechaniczna wody,
zmiękczanie wody,
dozowanie środków chemicznych.

5. URUCHOMIENIE KOTŁA
Właściciel kotła jest zawsze w pełni odpowiedzialny za
odpowiedni i zgodny z przepisami stan kotła i urządzeń, jak
również za personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i
zezwolenia do obsługi danego urządzenia.
Przed rozruchem należy przeprowadzić dokładną kontrolę
wizualną wszystkich elementów instalacji w celu
zapewnienia prawidłowej eksploatacji.
Pierwsze uruchomieni urządzenia grzewczego wykonuje
wyspecjalizowany personel firmy UNIWEX KOTŁY.
Uruchomienie obejmuje przeszkolenie w zakresie obsługi i
konserwacji urządzenia grzewczego oraz pomiaru w
zakresie techniki grzewczej urządzania pod względem
wartości spalin i mocy spalania.
Uruchomienie wymaga obszernej wiedzy fachowej.
Uruchomienie przeprowadzane przez osoby postronne
może prowadzić do uszkodzenia urządzenia grzewczego.
Uruchomienie
należy
zlecić
autoryzowanym
specjalistom.

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE
PRZED URUCHOMIENIEM

1. Dociąg wszystkich złączy kołnierzowych.
2. Stan czystości wszystkich powierzchni oraz usunięcie
niepotrzebnych przedmiotów (narzędzi itp.).
3. Stan pokryw inspekcyjnych i luków (zamknięte i
prawidłowo dociągnięte).
4. Stan przewodów i ich połączeń (prawidłowość
podłączenia łączy kołnierzowych, czy są usunięte klapy na
kołnierzach).
5. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń. Czy wszystkie
klapy wyczystkowe w kotle SA założone i pozamykane.
6. Sprawdzić czy w instalacji c. o. i w kotle znajduje się
odpowiednia ilość wody tj. czy w naczyniu wzbiorczym,
umieszczonym w najwyższym punkcie ogrzewania,
znajduje się woda – przy czym wystarczy, jeżeli jej poziom
znajduje się 100 mm powyżej dna naczynia. Można to
sprawdzić za pomocą rury sygnalizacyjnej.
7. Sprawdzić czy wszystkie zawory są w pozycji otwartej.
8. Sprawdzić stan kotła (niedopuszczalne przecieki).
9. Sprawdzić czy jest ciśnienie w przewodzie
doprowadzającym wodę do zaworu ppoż. AVTA.
10. Sprawdzić stan izolacji (czy nie uległa uszkodzeniu).
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11. Sprawdzić kierunki obrotów silników i wentylatorów
oraz prawidłowość podłączenia wszystkich połączeń
elektrycznych i ich prawidłowe działanie.
12.Sprawidzić prawidłowość podłączenia wszystkich
zainstalowanych zabezpieczeń.
13. Sprawdzić czy przewód kominowy jest drożny i
szczelny.
14. Skontrolować prawidłowość działania systemu
uzdatniającego i dostarczającego wodę do kotła.
15. Skontrolować gotowość układu sterowniczego.
16. Przed napełnieniem zbiornika paliwem należy upewnić
się czy na dnie zbiornika nie ma żadnych zbędnych
przedmiotów, które mogłyby trafić na mieszadło obrotowe
na dnie zbiornika. Może to doprowadzić do jego
zablokowania i uszkodzenia napędu.
17. Sprawdzić czy elementy ruchome mają zapewnione
odpowiednie smarowanie, w przeciwnym razie natłoczyć
smaru do smarowniczek.
18. Upewnić się, że jest zapewniony minimalny odbiór
mocy wynoszący ok. 30 % mocy cieplnej kotła.

Przed uruchomieniem kotła należy również sprawdzić czy:
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ustawione dane procesu na sterowniku są
realizowane,
instalacja elektryczna nie wykazuje uszkodzeń
(iskrzenia,
zwarcia itp.),
prawidłowo
funkcjonują
czujniki
nastawy
temperatury wody na kotle,
prawidłowo funkcjonuje wyłącznik krańcowy,
zachowana jest pełna szczelność na wszystkich
połączeniach,
w instalacji c. o. znajduje się odpowiednia ilość
wody.

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Włączyć włącznik główny na szafie sterowniczej.

2. Włączyć pracę automatyczną

 Urządzenie jest włączone i gotowe do pracy.

W celu ustawienia odpowiednich parametrów procesu
spalania należy przejść do instrukcji panelu PLC
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5.1 PRZEGLĄD ELEMNTÓW OBSŁUGI I WYŚWIETLACZY

WŁĄCZNIK GŁÓWNY
Włącznik główny znajduje się w lewym dolnym rogu
szafy sterowniczej Wyłącznikiem głównym można
odłączyć kocioł z prądu.

WYŁĄCZANIE AWARYJNE
Wyłącznik wyłączania awaryjnego znajduje się na płycie
czołowej szafy rozdzielczej. Po naciśnięciu wyłącznika
awaryjnego wyłączają się wszystkie ruchome części
urządzenia grzewczego.
UWAGA!
Wyłącznik awaryjny nie wyłącza wentylatora spalin.
Powoduje jedynie obniżenie jego obrotów do
ustawionych parametrów bezpieczeństwa.
Po włączeniu wyłącznika awaryjnego kocioł nie jest
odłączony z sieci.
Urządzenie jest odłączone z sieci , tylko jeśli wyłącznik
główny jest wyłączony.
Po wyciągnięciu wyłącznika awaryjnego wszystkie
urządzenia powracają do stanu przed włączeniem
wyłącznika i są gotowe do dalszej pracy na zadanych
wcześniej parametrach.

KONTROLKI I PRZYCISKI

Włącznik pracy kotła, Tryb:
0 – wyłączony
1 – praca ręczna (pracuje tylko wentylator wyciągowy
spalin)
2 – praca automatyczna kotła
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Zielona lampka kontrolna:
 Kocioł pracuje prawidłowo

Czerwona lampka kontrolna:
 Sygnalizuje awarię
 Należy sprawdzić stan awarii na panelu kotła
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SZAFA STEROWNICZA

1
8

2
3
4
6

5

7

1.Panel obsługi
2. Otwieranie/zamykanie szafy
3. Kontrolka ALARMY
4. Wyłącznik STOP-AWARYJNY
5. Kontrolka PRACA KOTŁA
6. Włącznik TRYB PRACY KOTŁA
7. Wyłącznik główny
8. Kratka wentylacyjna
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5.2 SUSZENIE WYMURÓWKI
W przypadku pierwszego uruchomienia kotła należy
najpierw przeprowadzić proces suszenia wymurówki.
Suszenie wymurówki jest procesem bardzo ważnym,
który rzutuje na długość okresu eksploatacji ceramiki.
Palenisko ceramiczne jest zbudowane z betonu
żaroodpornego i cegły wysokoglinowej. Składniki te
posiadają w sobie pierwotnie dużą ilość wody. Suszenie
polega na odparowaniu wody z tych materiałów, przy czym
proces ten musi być powolny i prowadzony zgodnie z
przedstawionym „wykresem suszenia wymurówki” rys . 17,
ponieważ w innym przypadku nastąpi spękanie ceramiki i
jej wykruszanie co znacznie zmniejszy jej trwałość.
Utrzymanie parametrów zadanych na wykresie wymaga
stałej kontroli temperatury w palenisku. W praktyce
wygląda to tak, że w pierwszej dobie eksploatacji palimy w
palenisku tylko suchym drewnem kawałkowym
narzuconym na ruszt przez drzwi obsługowe. W okresie
tego palenia nie zamykamy drzwi obsługowych
paleniska, jedynie je przymykamy. Automatyka i nadmuchy
w tym czasie nie pracuje – palimy tak jak w tradycyjnym
kotle opalanym paliwem stałym. W następnej dobie
możemy uruchomić podawanie paliwa z wykorzystaniem
automatyki, przy czym temperaturę wody na kotle
ustawiamy w zakresie do 40 0C i nie możemy jej
przekraczać. Dopiero w następnych dobach pracy kotła
możemy stopniowo zwiększać temperaturę wody do
temperatury granicznej 950C, przy czym maksymalną
temperaturę można zastosować po ok. 6 dniach.
Wymurówkę można również przesuszyć cyrkulując w kotle
gorącą wodę z innego kotła lub przedmuchując go
rozgrzanym powietrzem.

TEMPERATURA PALENISKA [oC]
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Rys. 19 Wykres suszenia wymurówki
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UWAGA: Należy pamiętać że faza rozruchu trwa do
momentu
uzyskania zadanej temperatury roboczej.
Do tego momentu kocioł
wymaga stałej obecności
obsługi kotłowni.

5.3 KONTROLA SKROPLIN
Przy uruchamianiu nowo zainstalowanego kotła, kiedy
przewody dymne są zimne i zawilgocone może
występować zjawisko dymienia kotła przez drzwiczki
zasypowe i przedrusztowe, jak również występuje zjawisko
„pocenia się kotła” czyli ociekania ciemnej cieczy z kotła,
która często tworzy plamę pod kotłem. Zjawisko to nie jest
sygnałem nieprawidłowej pracy kotła i po dobie lub dwóch
ustępuje.

5.4 KONTROLA SZCZELNOŚCI
W czasie wzrostu temperatury i ciśnienia w kotle należy
kontrolować klapy i połączenia kołnierzowe na obecność
przecieków oraz przewodach dymowych kotła na przepływ
spalin. W przypadku dociągania złączy kołnierzowych po
stwierdzeniu przecieku można to zrobić bez zatrzymania
pracy kotła jeśli istnieje taka możliwość pod warunkiem
zaprzestania wzrostu ciśnienia w kotle. Szczeliwo
wykorzystywane do uszczelniania włazów i klap dymowych
może potrzebować czasu na dopasowanie się do pracy pod
obciążeniem cieplnym i w początkowym okresie pracy
może być widoczne przedostawanie się dymu. Należy w
takim przypadku dociągnąć śruby lub docisnąć klapy
otworów.
W przypadku dociągania nie należy stosować nadmiernej
siły aby nie uszkodzić uszczelek lub śrub. Dociąganie należy
przeprowadzać równomiernie i stopniowo dociskając śruby
na całym obwodzie.
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5.5 UWAGI DODATKOWE
Przez początkowy okres czasu od rozruchu kotła (miesiąc
lub dłużej) kocioł wymaga stałego nadzoru do czasu
nabrania doświadczenia przez obsługę i dostosowania
parametrów do lokalnych warunków. W tym czasie nie
należy zostawiać kotła bez nadzoru na dłuższy okres czasu
zwłaszcza jeśli ciepło produkowane przez kocioł jest
wykorzystywane w procesie produkcyjnym – ewentualne
błędne nastawy mogą spowodować rozregulowanie lub
wygaśnięcie kotła.
Pierwszy zasyp powinien być dokonany obowiązkowo
paliwem suchym o wilgotności poniżej 30%. Jest to
konieczne do rozpalenia i rozgrzania komory do
temperatury potrzebnej do spalania.
W przypadku spalania paliw o dużej wilgotności (do max
50%) należy pamiętać by najpierw zawsze rozgrzać komorę
paleniska. Rozgrzanie ceramiki pełniącej rolę akumulatora
cieplnego umożliwia odparowanie wody z paliwa. Próby
palenia od razu mokrym paliwem mogą się skończyć
niepowodzeniem, dymieniem i niemożnością uzyskania
zadanej temperatury na kotle.
Do rozpalania w kotle nie wolno używać materiałów
łatwopalnych: benzyny, nafty, ich pochodnym lub
podobnych materiałów – użycie ich grozi poparzeniem lub
wybuchem w kotle.
Zbiornik w trakcie pracy musi być szczelnie przykryty
pokrywą.
Czas użytkowania kotła jest zależny od ilości rozruchów. Ze
zwiększeniem czasu poszczególnego rozruchu zwiększa się
czas całkowity użytkowania kotła.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących rozruchu w
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia kotła.
Do typowych uszkodzeń wynikających ze zbyt szybkiego
rozgrzewania kotła należą tworzenia się pęknięć na
spawach rur i rozpórek przy pierwszym ciągu kominowym.
Takie uszkodzenia są spowodowane wydłużeniem
termicznym paleniska, jako że rozszerza się ono przy
szybkim rozpalaniu prędzej niż pozostałe stalowe części
kotła.
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6. EKSPLOATACJA KOTŁA
Kocioł może pracować z wydajnością nie mniejszą niż 30%
mocy nominalnej. W przypadku braku odbiorów mocy na
takim poziomie mogą się pojawić problemy z utrzymaniem
płomienia i ciągłością pracy. Szybszemu zużyciu ulegają
także elementy rusztu oraz podajnika paliwa.

6.1 REGULACJA PRACY KOTŁA
REGULACJA CIĄGU
KOMINOWEGO

W kotle z multicyklonem regulacja odbywa się
automatycznie. Czujnik podciśnienia mierzy ciśnienie w
komorze spalania a regulator dostosowuje prędkość
wentylatora wyciągowego.

REGULACJA ILOŚCI
POWIETRZA
NADMUCHOWEGO

Powietrze pierwotne – powietrze podawane pod ruszt.
Regulacja jest możliwa przez przymykanie lub otwieranie
przepustnicy umieszczonej na króćcu wentylatora.
Skręcając śrubę regulacyjną zmniejsza się przekrój kanału i
dławi przepływ powietrza.
Powietrze wtórne – powietrze podawane przez kanały
umieszczone w palenisku. Regulacja odbywa się za pomocą
przepustnicy oraz w kotłach od 500kW dodatkowo za
pomocą regulatora obrotów wentylatora umieszczonego
na szafie sterowniczej.

REGULACJA TEMPERATURY
WODY W KOTLE

Odbywa się poprzez nastawienie odpowiedniej wartości
temperatury na sterowniku. Przy dochodzeniu do zadanej
temperatury kocioł działa w trybie podawania, po
osiągnięciu tej temperatury przechodzi w stan
podtrzymania. W przypadku przekroczenia max
dopuszczalnej temperatury kotła (95C) termostat wyłącza
kocioł. Aby ponownie uruchomić szafę sterowniczą należy
zresetować termostat wciskając przycisk [rys. 12 nr 2].
Więcej na temat ustawiania temperatury znajduje się w
instrukcji obsługi sterownika rozdz. 5.2.

REGULACJA PODAWANIA PALIWA Automatyczna
płynna
regulacja
W
przypadku
zastosowania falownika jest dodatkowo opcja regulacji
obrotów podajnika ślimakowego. W trybie podawania
podajnik chodzi ciągle a regulator zwalnia jego prędkość
przy
dochodzeniu
do
zadanej
temperatury
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6.2 EKSPLOATACJA PALENISKA CERAMICZNEGO KOTŁA
Eksploatacja kotła może odbywać się na następujące
sposoby:




opalanie z codziennym rozpalaniem i zupełnym
wygaszaniem ognia,
opalanie bez przerwy z przytłumieniem ognia w
godzinach nocnych,
opalanie bez przerwy,

O wyborze jednego z powyższych sposobów opalania kotła
decyduje użytkownik. Jeżeli palenie w kotle ma odbywać
się po dłuższej przerwie, wówczas przed przystąpieniem do
rozpalania należy najpierw silnie wygrzać przewód
kominowy, spalając w nim przez co najmniej pół godziny
drobne suche drewno.
W przypadku palenia w komorze z zasypem
automatycznym należy pamiętać o utrzymywaniu
odpowiednio wysokiego poziomu trocin w palenisku.
Poziom trocin powinien przykrywać ruszta wraz
ze
ślimakiem ale nie powinien przewyższać poziomu
otworów nadmuchu powietrza w kotle.
Zbyt niski poziom trocin grozi zbyt szybkim wypaleniem
rusztu oraz przedostawaniem się płomienia do podajnika
ślimakowego.
Przy zbyt wysokim poziomie jest utrudnione spalanie ze
względu na zatykanie otworów nadmuchu powietrza.
W trakcie pracy kotła w trybie automatycznego podawania
drzwiczki muszą być zamknięte. Otworzenie drzwiczek
spowoduje wyłączenie wentylatorów nadmuchowych.
Drzwiczki te nie służą do zasypu paliwa kawałkowego. Jest
to zabronione. Otwieranie drzwiczek w czasie gdy kocioł
jest rozgrzany powoduje pękanie i wykruszanie się
wymurówki paleniska.
Zabronione jest częste otwieranie drzwiczek paleniska w
trakcie pracy urządzenia. Otwarcie grozi poparzeniem, a
także przyczynia się do szybkiego zużycia wymurówki. W
czasie pracy kotła ceramik w palenisku osiąga bardzo
wysoką temperaturę. Podczas otwarcia drzwiczek
następuje jej gwałtowne chłodzenie (szok termiczny) co
jest przyczyną pękania i wykruszania się wymurówki.
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Drzwiczki są uszczelnione
szczeliwem szklanym (typ
20x20mm). W nowym kotle szczeliwo
musi
się
dopasować zatem w pierwszych dniach
pracy
kotła
może dochodzić do dymienia. Należy wtedy mocniej
docisnąć drzwiczki kołem zamykającym.
W trakcie eksploatacji szczeliwo traci właściwości
uszczelniające, należy zatem kontrolować jego stan i w
razie dymienia wymienić.
Drzwiczki są wyposażone w ekran betonowy od strony
paleniska i ekran stalowy od strony obsługi. Ekran
betonowy jest wymienny i ulega zużyciu w czasie
eksploatacji.
Przy otwieraniu drzwiczek zawsze należy zachowywać
szczególną ostrożność. Należy unikać gwałtownego
otwierania drzwiczek.
W miejscach, w których ze względów technologicznych nie
ma izolacji należy zachować szczególną ostrożność przy
obsłudze.
Należy dbać aby poszycie zewnętrzne kotła nie uległo
uszkodzeniu – brak izolacji może doprowadzić do oparzeń.
Zmniejsza się także sprawność kotła. Wszelkie braki w
izolacji należy niezwłocznie uzupełniać.
Jeżeli zachodzi korozja wymiennika, jest to wynikiem
nieprawidłowo prowadzonego procesu spalania (zbyt niska
temperatura spalin przy pracy kotła z niewielką mocą
powoduje wykraplanie się wilgoci ze spalin już w
wymienniku co powoduje korozję, drugi powód to zbyt
niska temperatura wody powracającej do kotła co również
powoduje zbyt mocne wychłodzenie spalin w wymienniku i
wykraplanie wilgoci). Należy unikać długotrwałej pracy
kotła na minimalnych zakresach temperatury i mocy
W trakcie eksploatacji paleniska należy okresowo je czyścić
oraz usuwać popiół z popielników. Czyszczenie kotła jest
opisane w rozdziale 7.
Jeśli stwierdzimy brak wody w kotle lub instalacji, a kocioł
jest napełniony rozżarzonym paliwem, zabronione jest
(pod rygorem utraty uprawnień):



napełnienia instalacji zimną wodą – grozi to
wybuchem kotła,
zalewanie nie wygaszonego paleniska wodą – grozi
pęknięciem kotła i wytworzeniem trującego tlenku
węgla.

W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją
zatrzymania awaryjnego (pkt. 6.8). Instalację napełnić
wodą po usunięciu awarii i ostudzeniu kotła.
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6.3 EKSPLOATACJA ZBIORNIKA PALIWA
Zbiornik może być zasypywany paliwem o granulacji do
30mm. Nie dopuszcza się stosowania paliwa zawierającego
większe kawałki a także składającego się wyłącznie z
pyłów. Może to doprowadzić do zablokowania lub
uszkodzenia mechanizmu wygarniającego i podającego.
Paliwo nie może powodować zalepiania elementów
zbiornika. Zabrania się wrzucania do zbiornika drewna
kawałkowego oraz gałęzi i długich ścinków drewnianych.
Paliwo powinno być oczyszczone z tego rodzaju
elementów.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń układu
wygarniającego
zbiornika
lub
spowodowanych
stosowaniem niewłaściwego paliwa.
Zasyp zbiornika może być realizowany ręcznie lub
mechanicznie. Przy zasypie ręcznym zbiornik należy
każdorazowo
zamykać.
W
przypadku
zasypu
mechanicznego należy zapewnić szczelne połączenie
między zasypem a klapą zbiornika.
W przypadku zasypu pneumatycznego zbiornik musi być
oddzielony ciśnieniowo od powietrza dostarczającego
paliwo. W przeciwnym razie dodatkowe powietrze będzie
się przedostawać podajnikami do komory spalania i
zakłócać sposób spalania oraz przyczyniać się do wypalania
elementów paleniska a nawet do przedostawania
płomienia do zbiornika. Zbiornik najlepiej oddzielić od
zasypu
pneumatycznego
szczelnym
dozownikiem
celkowym.
Zbiornik w czasie pracy powinien być szczelnie zamknięty
w celu niedopuszczenia do przepływu gazów z paleniska do
otoczenia i cofania się ognia.
Zabrania się budowania konstrukcji (drabinek, pomostów
itp.) bezpośrednio obciążających konstrukcję zbiornika, a
także wszelkich modyfikacji i przeróbek zbiornika i
elementów
wygarniających
bez
uzgodnienia
z
producentem. Jakiekolwiek naprawy i konserwacja
zbiornika mogą być przeprowadzane tylko przy
wyłączonym urządzeniu. Wszelkie modyfikacje urządzenia
bez uzgodnienia z producentem skutkują utratą gwarancji.
Zabrania się wkładania do zbiornika podczas jego pracy
prętów itp. oraz wchodzenia do zbiornika. Może to grozić
kalectwem lub śmiercią.
53

Zbiornik należy okresowo przeglądać zgodnie z
harmonogramem przeglądów w pkt. 7.1. Podczas
przeglądu należy zwrócić uwagę czy elementy ruchome nie
są wytarte, odkształcone lub wykruszone.

6.4 EKSPLOATACJA PODAJNIKA
Należy kontrolować okresowo stan piór ślimaka. Jeżeli
pióra są wytarte lub wypalone (zdarza się to najczęściej w
części znajdującej się w palenisku) ślimak należy wymienić
na nowy. Zbiornik paliwa powinien być ustawiony w takiej
odległości od ściany aby umożliwić swobodne wyjęcie
ślimaka [rys 7].
W celu wyjęcia ślimaka z rury należy zdemontować zespół
napędowy (przekładnia z silnikiem) a następnie odkręcić
obudowę z łożyskami od rury podajnika (połączenie
kołnierzowe).
Do obudowy zawierającej łożyska należy tłoczyć smar (do
łożysk tocznych ŁT) przez smarowniczki.
Na podajnikach ślimakowych znajdują się zawory
przeciwpożarowe uruchamiające się w przypadku przejścia
płomienia z paleniska do podajnika. Praca zbiornika jest
możliwa tylko z zamontowanym i sprawnym zaworem
ppoż.
Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić poprawność
połączeń silników i przekładni. Są to połączenia śrubowokołnierzowe. Wszystkie śruby muszą być dokręcone i nie
może być żadnych luzów między silnikiem a przekładnią
oraz między przekładnią a podłączonym urządzeniem
napędzanym. Jakiekolwiek luzy mogą spowodować
nieprawidłową pracę i w ostateczności uszkodzenie
zespołu napędowego.
W przekładniach do wielkości 90 nie ma potrzeby kontroli
oleju. W wielkościach od 105 należy kontrolować poziom
oleju oraz w razie potrzeby wymienić. Do kontroli
zawartości oleju służy wziernik w przekładni.
W trakcie pracy należy okresowo kontrolować czy na
połączeniach nie pojawiły się luzy czy zespoły napędowe
nie wpadają w drgania oraz czy nie dobywają się
nietypowe dźwięki (chrobotania, zgrzytania) świadczące o
uszkodzeniu. W takich przypadkach zespół napędowy nie
może być eksploatowany i należy go poddać wymianie lub
naprawie.
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, eksploatacji,
smarowania są opisane w DTR motoreduktorów i silników,
dołączonych do DTR kotła. Należy się zapoznać z nią przed
przystąpieniem do eksploatacji kotła. W kotłach ze
sterowaniem PLC przełożenie przekładni
może być inne
niż podane w tabelach.
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6.5 EKSPLOATACJA MULTICYKLONU Z WENTYLATOREM
WYCIĄGOWYM
Multicyklon składa się z korpusu, w którym jest
umieszczona bateria cyklonów w ilości zależnej od
wydajności multicyklonu. Pod korpusem znajduje się
zbiornik na pył, który jest opróżniany przez obsługę. Z boku
korpusu znajduje się wentylator wyciągowy którego wylot
podłącza się do instalacji kominowej.
W celu ochrony przed wysoką temperaturą i nadmiernym
wychłodzeniem spalin multicyklon jest izolowany warstwą
wełny mineralnej jednak w czasie pracy niektóre jego
odsłonięte elementy mogą się silnie nagrzewać. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy multicyklonie
należy się upewnić czy nie ma niebezpieczeństwa
poparzenia.
Należy pamiętać o regularnym opróżnianiu zbiornika. Gdy
cyklon nie jest regularnie czyszczony, popiół zaczyna się
gromadzić w zsypie nad zbiornikiem. Wtedy przy otwarciu
pojemnika gorący popiół może spaść na obsługującego.
Opróżnianie zbiornika ma mieć miejsce tylko w sytuacji gdy
wentylator wyciągowy jest wyłączony i nie pracuje.
W czasie eksploatacji multicyklon powinien być szczelnie
zamknięty tak aby spaliny nie wydostawały się na
zewnątrz.
Podczas jakichkolwiek prac przy multicyklonie instalacja
elektryczna powinna być trwale odłączona w sposób
uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie wentylatora.
Przed uruchomieniem koniecznie sprawdzić poziom oleju
w sprzęgle wentylatora, zabroniona jest praca bez oleju. W
razie potrzeby uzupełnić.
Podczas działania niektóre elementy wentylatora mogą się
nagrzewać w wyniku pracy oraz przetłaczania gorących
spalin. Należy zachować ostrożność podczas obsługi
urządzenia.
W trakcie pracy wentylator wymaga okresowej kontroli i
czyszczenia wirnika w celu uniknięcia drgań. Ze względu na
różny stopień zanieczyszczenia spalin, częstotliwość
czyszczenia należy ustalić indywidualnie po pewnych
okresie pracy w danych warunkach.
Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, eksploatacji,
smarowania są opisane w DTR wentylatora, dołączoną do
DTR kotła. Należy się zapoznać z nią przed przystąpieniem
do eksploatacji kotła.
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6.6 EKSPLOATACJA WENTYLATORÓW NADMUCHOWYCH
Wentylatory nadmuchowe należy okresowo przeglądać i
czyścić zgodnie z grafikiem przeglądów.
Konserwacja, podłączanie i eksploatacja wentylatorów
nadmuchowych są szczegółowo opisane w DTR
wentylatora, dołączoną do DTR kotła. Należy się zapoznać z
nią przed przystąpieniem do eksploatacji kotła.

6.7 KOŃCZENIE PALENIA W KOTLE
W celu wygaszenia kotła należy:










Aby nie doszło do przejścia ognia do zbiornika
paliwa,
przed wyłączeniem kotła należy
upewnić się że zbiornik
jest pusty.
Przerwać zasilanie paliwem. Zasyp automatyczny
zatrzymujemy naciskając STOP na sterowniku. W
przypadku kotła z multicyklonem pracuje nadal
wentylator wyciągowy.
W czasie wyłączania kotła należy kontrolować jego
pracę.
W czasie dopalania paliwa nie należy otwierać
drzwiczek
aby
nie
spowodować
szoku
termicznego. Drzwiczki można
otworzyć po
wystygnięciu kotła (ok.8-12h).
Po wystygnięciu kotła należy oczyścić ściany
komory
paleniskowej, ruszt i popielniki.
Instalacja wodna podłączona do kotła nie może
być zamknięta przed wystudzeniem kotła. Jeżeli
w instalacji pracują pompy obiegowe, mogą być
wyłączone dopiero po całkowitym wystudzeniu
kotła.

Jeżeli kocioł nie ma być używany dłuższy czas należy
przeprowadzić konserwację i czyszczenie kotła zgodnie z
pkt. 7.1
Zabrania się zalewania niewygaszonego paleniska wodą.
Może to doprowadzić do zniszczenia paleniska lub
nawet eksplozji.
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6.8 ZATRZYMANIE AWARYJNE
PRZEGRZANIE KOTŁA

Dodatkowym zabezpieczeniem przed przegrzaniem kotła
jest termostat bezpieczeństwa z ręcznym resetem.
Sterownik zatrzymuje pracę kotła gdy temperatura
wzrośnie powyżej dopuszczalnej, czyli 95o C.
Za zatrzymanie kotła jest odpowiedzialny ogranicznik
temperatury (termostat bezpieczeństwa) [rys. 4 nr 2]
wkręcany w korpus kotła w miejscu pokazanym na
rysunku. Po zadziałaniu termostat rozłącza w sterowniku
zaciski bezpieczeństwa EF, a na szafie zapala się czerwona
dioda „przekroczona temperatura wody w kotle”. Aby
ponownie uruchomić kocioł należy odczekać aż
temperatura wody spadnie poniżej 80o i zresetować czujnik
wciskając czarny przycisk na jego obudowie. Następnie
można uruchomić sterownik.
Po wciśnięciu przycisku sterownik wraca do wcześniej
ustalonych parametrów.

BRAK ZASILANIA

W przypadku chwilowego zaniku napięcia sterownik po
włączeniu wznowi pracę kotła. Po dłuższej przerwie należy
przeprowadzić rozpalanie kotła. W przypadku dłuższej
przerwy gdy w zbiorniku znajduje się paliwo płomień może
przedostać się do podajnika; zadziała wtedy zawór
bezpieczeństwa.
Wznawiając pracę po dłuższym braku zasilania, gdy istnieje
możliwość że w kotle znajduje się jeszcze żar, należy
włączyć najpierw wentylator wyciągowy, a dopiero po
chwili załączyć automatykę. W przypadku braku zasilania
należy zapewnić odbiór mocy kotła by uniknąć przegrzania.
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7. PRZEGLĄDY, REMONTY I KONSERWACJA
Aby zagwarantować bezawaryjną eksploatację należy na
bieżąco kontrolować stan pracy i wykonywać związane z
tym prace polegające na czyszczeniu oraz konserwacji.
Przestrzegając
zalecanych
wskazówek
unikniesz
kosztownych napraw.
Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe należy
wykonywać przy kotle wyłączonym z pracy, a w
przypadku czyszczenia i konserwacji urządzeń
elektrycznych przy wyłączonym napięciu zasilającym.

BIEŻĄCA KONSERWACJA

Ze względu na to że wszystkie rozdrobnione odpady
drzewne zawierają w sobie niewielką ilość krzemionki, a
oprócz tego mogą być inne mineralne zanieczyszczenia w
postaci piasku, żwiru, betonu lub kamienia (przy
składowaniu na ziemi lub wybetonowanym zasobniku) w
czasie eksploatacji wystąpi zjawisko tzw. „szlakowania”
komory spalania, a w szczególności rusztów i ścianek
wewnętrznych wymurówki. Zjawisko to jest szkodliwe i
może znacznie obniżyć sprawność cieplną procesu
spalania. Należy dążyć, aby tego uniknąć przez używanie
do spalania odpadów czystych (wolnych od wszelkich
zanieczyszczeń mineralnych).
Widocznym objawem zaszlakowania komory spalania jest
pogorszenie sprawności i związany z tym spadek
temperatury na kotle oraz czarny dym na wylocie z komina
(przy prawidłowym spalaniu z komina wychodzi lekko
zauważalny biały obłoczek).
Z w/w opisanego powodu, komora musi być poddawana
czyszczeniu – usuwaniu szlaki i wszelkiego nagaru.
Częstotliwość czyszczenia zależy od czystości paliwa.
Paliwo bardziej zanieczyszczone wymusza częstszego
czyszczenia i na odwrót. Częstotliwość czyszczenia musi
ustalić użytkownik w zależności od rodzaju używanego
paliwa.

BIEŻĄCE CZYSZCZENIE
PALENISKA

Czyszczenie paleniska i rusztu kotła z pozostałości po
spalonym paliwie należy dokonywać za każdym razem
przed rozpaleniem kotła. Jeżeli palenie odbywa się bez
przerwy tylko z przytłumieniem ognia na noc, wówczas
czyszczenie paleniska i rusztu powinno odbywać się przed
wzmożeniem.ognia.
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Raz na dobę lub częściej (w zależności od spalanego
paliwa) wskazane jest oczyszczenie popielnika, ponieważ w
procesie spalania gromadzą się tam niespalone części
paliwa i zanieczyszczenia oraz popiół.
Czyszczenie kotła należy wykonać po całkowitym
wypaleniu się paliwa, wygaśnięciu żaru i wystudzeniu
kotła.
Czyszczenie komór paleniska należy przeprowadzić w taki
sposób, aby nie uszkodzić wymurówki. W przypadku
uszkodzenia wymurówki należy ja naprawić materiałami
ognioodpornymi.
Aby wyczyścić palenisko należy:









otworzyć drzwiczki
usunąć żużel i resztki niedopalonego paliwa z
komory spalania,
przejrzeć stan ruszt i usunąć z nich przywarty żużel
tak aby były widoczne prześwity między
poszczególnymi rusztami,
wyczyścić ściany komory spalania unikając uderzeń
tak aby nie uszkodzić ceramiki, zauważone ubytki
ceramiki należy uzupełnić (beton żaroodporny,
prostka szamotowa),
udrożnić zapchane wloty powietrza w ściankach
komory,
usunąć popiół z popielników.

Czyszczenie komór paleniska należy przeprowadzić w taki
sposób, aby nie uszkodzić wymurówki. W przypadku
uszkodzenia wymurówki należy ją naprawić materiałami
ognioodpornymi (ognioodporność do 1370o C).

Po spalaniu odpadów czystych (wolnych od mineralnych
zanieczyszczeń) komora paleniska zawsze będzie czysta, a
niewielka ilość popiołu (ok. 1% spalonej masy odpadów)
wysypie się do popielnika. Popiół usuwa się przez drzwiczki
popielnikowe.

Po wyczyszczeniu popielnika , drzwiczki należy szczelnie
zamknąć.
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CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

- otworzyć klapy wyczystkowe zamykające przegrody
dymne wymiennika kotła,
- wyczyścić rury płomieniówkowe i łączące je kanały za
pomocą wycioru,.
Okres pomiędzy czyszczeniem zależy od wielu czynników
(m.in. rodzaju i wilgotności spalanego paliwa, ciągu w
kominie) i może ulec zmianom.
Czyszczenie elementów wymiennika ciepła jest istotne
gdyż wpływa na sprawność kotła – zanieczyszczone
płomieniówki źle oddają ciepło wodzie i większa jest strata
kominowa.
- opróżnić popielniki znajdujące się pod paleniskiem.

CZYSZCZENIE WENTYLATORA

Ze względu na to, że kocioł jest zasilany paliwem w postaci
drobnych odpadów drzewnych, istnieją warunki do
osiadania pyłu drzewnego na różnych częściach
urządzenia.
Najbardziej narażony na osiadanie pyłu drzewnego jest
wirnik wentylatora nadmuchu. Zanieczyszczony wirnik
pracuje nierównomiernie (drży i hałasuje) co może
doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto obniża swoją
wydajność przez co pogarsza się proces spalania paliwa ze
względu na niedomiar powietrza, jakie jest niezbędne w
tym procesie.
Dlatego podczas przeglądu bieżącego należy:
 odłączyć wentylator od zasilania,
 zdjąć osłonę wentylatora,
 oczyścić łopatki wirnika oraz kanały dopływowe,
 oczyścić obudowę wirnika,
 zamontować z powrotem osłonę.
Wentylator wyciągowy narażony jest na zanieczyszczenie
wirnika przez osadzające się pyły i nieopalone resztki
paliwa. Osady mogą powodować utratę wyważenia i
ocieranie się wirnika o obudowę i zwiększone zużycie
łożysk. Wirnik wentylatora należy czyścić przez wyczystkę
w obudowie. W razie potrzeby zdemontować wirnik.
Należy też regularnie sprawdzać poziom oleju
łożyskowaniu wentylatora zgodnie z DTR.

SMAROWANIE ELEMENTÓW
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W urządzeniu występują punkty smarne i zespół
wymagający stałej kąpieli olejowej:
 piasta nagarniacza zbiornika trocin : wtłaczać smar
przez smarowniczkę
 piasta podajnika ślimakowego: wtłaczać smar
poprzez smarowniczkę

kąpieli olejowej w czasie pracy wymagają koła
zębate przekładni ślimakowej,
Rodzaj oleju – tabliczka znamionowa przekładni zawiera
dane dotyczące zalanego oleju w przekładni.
Częstotliwość wymiany – co 1000h lub raz w roku
Poziom oleju – do korka przelewowego.
W przypadku oleju syntetycznego w przekładni nie
zachodzi konieczność jego wymiany – przekładnia nie ma
korków spustowych oleju.


SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI
DZIAŁANIA ZAWORU PPOŻ.

Sprawdzenie sprawności działania czujnika z zaworem
ppoż. obejmuje następujące czynności:
 odłączenie zaworu od instalacji wodociągowej,
 wymontowanie zaworu z układu ppoż.,
 ustawienie pokrętłem cyfry 1,
 zanurzenie końcówki (czujnika) termostatu w
gorącej
wodzie (uprzednio zagotowanej),
 sprawdzenie
drożności
zaworu
przez
przedmuchanie
powietrza,
Zawór należy uznać za sprawny jeżeli powietrze swobodnie
przemieszcza się przez zawór.
Zaleca się ponadto sprawdzenie zaworu przy ustawieniu na
inne cyfry.
Jeżeli przy którymkolwiek z ustawień nie ma drożności
zaworu (brak przepływu powietrza), zawór kwalifikuje się
do wymiany.
Zabezpieczenie działa w przypadku gdy w podajniku
znajdują się trociny. Gdy zbiornik jest opróżniony płomień z
paleniska może się przedostać dnem rury podajnika
ślimakowego spalając resztki paliwa, a temperatura jaka
się wytworzy będzie niewystarczająca do uruchomienia
zaworu. Należy zapewnić obecność paliwa w zbiorniku
kontrolując jego poziom przez wizjer.
Zawór działa w przypadku odpowiedniego ciśnienia wody
w instalacji. Należy zadbać o sprawność instalacji
doprowadzającej wodę.

KONSERWACJA KOTŁA

Konserwację należy przeprowadzić zawsze po skończonym
sezonie grzewczym lub w przypadku dłuższej przerwy w
pracy. Należy dokładnie przeprowadzić czyszczenie kotła i
dokonać ewentualnych napraw. Po oczyszczeniu kotła
należy uzupełnić malowanie jego zewnętrznej powierzchni.
Wody z kotła na okres letni nie należy spuszczać.
Natomiast jeżeli w okresie zimowym kotłownia z
jakichkolwiek przyczyn jest nieczynna i zachodzi obawa
zamarznięcia wody w instalacji, wodę należy spuścić.
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Przed ponownym włączeniem kotła do eksploatacji po
dłuższym okresie wyłączenia wskazane jest dokonanie
przeglądu urządzenia i sprawdzenia poprawności działania
postępując podobnie jak podczas rozruchu, opisanego w
pkt. 5.

7.1 PRZEGLĄDY I NAPRAWY OKRESOWE
Lp.

Rodzaj przeglądu

Częstotliwość




1

Przegląd bieżący*

Co 720 godzin
pracy kotła (ok.
miesiąc pracy
ciągłej)







2

3

Przegląd
sezonowy**

Konserwacja
okresowa**

Co 4800 godzin
pracy kotła
(lub raz w roku po
sezonie
grzewczym
zimowym)

Co 15200 godzin
pracy kotła














4

Remont **

Co 35000 godzin
pracy kotła




Orientacyjny zakres prac
Sprawdzenie działania czujnika ppoż.
Czyszczenie wymiennika,
Kontrola stanu wymurówki (pęknięcia,
wykruszenia),
kontrola stanu przekładni,
Kontrola stanu wentylatorów,
Kontrola stanu podajnika
ślimakowego
Kontrola stanu nagarniacza w
zbiorniku,
Sprawdzenie poprawności
zamocowania i działania czujników
Zakres prac z przeglądu bieżącego
Czyszczenie wentylatorów
Czyszczenie podajnika ślimakowego,
Ew. uzupełnienie ubytków w
wymurówce, uzupełnienie oleju w
przekładni
Smarowanie łożysk,
Kontrola rusztu
Zakres prac z punktów 1i 2
Kontrola stanu płomieniówek,
Ewentualna wymiana rusztu,
Ew. wymiana wkładów z betonu
żaroodpornego na klapach i
drzwiczkach,
Prace związane z całkowitą wymianą
wymurówki paleniska,
regeneracja lub wymiana ślimaka,
wymiana zużytych elementów
napędowych,

* Jeżeli w trakcie przeglądu zostanie zauważona usterka
lub uszkodzenie jakiegokolwiek zespołu, w trybie pilnym
należy dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej
części/zespołu.
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** Przy naprawie elementów wewnętrznych kotła i
związanym z tym rozłączeniu jego części należy potem
sprawdzić szczelność kotła jak i instalacji. Przy wymianie
takich elementów jak ścianki boczne lub naprawa pęknięć i
przecieków niezbędne jest wykonanie próby ciśnieniowej
0,21 MPa.
Grafik przeglądów należy tak dobrać aby przegląd
okresowy przypadał po zakończeniu okresu grzewczego,
czyli latem, ewentualnie w planowych okresach kiedy
kocioł będzie wyłączony z eksploatacji. Gdy w takiej
sytuacji okres od pierwszego rozruchu do planowanego
przeglądu okresowego jest krótszy od wymaganego,
przegląd mimo to należy przeprowadzić. W przypadku
ciągłej pracy kotła należy zaplanować okresowe wyłączenia
kotła z eksploatacji w celu przeprowadzenia konserwacji i
remontów.
Aby ułatwić obliczanie czasu pracy, czas remontów można
wliczyć do czasu pracy, a gdy w tym czasie przypadnie
przegląd bieżący lub średni należy je pominąć,
UWAGA: Za każdym razem szczegółowy, niezbędny
zakres prac do wykonania ustala użytkownik urządzenia
na podstawie stwierdzonego zużycia części lub zespołów.
Zakresy i czasy podane w tabeli mają charakter
orientacyjny, gdyż silnie zależą od rodzaju spalanego
paliwa i kultury eksploatacji urządzenia.

63

8. USUWANIE USTEREK
Lp.

Przyczyna

Usterka

I.
1.

ZBIORNIK PALIWA

Zawieszenie się paliwa

- nie obraca się ruchome
mieszadło

-

sprawdzić bezpieczniki,
sprawdzić czy przekładnia nie jest
uszkodzona, w razie potrzeby
wymienić, sprawdzić silnik czy silnik
pracuje prawidłowo, jeśli nie
wymienić lub naprawić w zakładzie
specjalistycznym

- złamanie lub uszkodzenie
mieszadła

-

przyspawać nowe mieszadło lub
naprawić uszkodzone (krawędź
mieszadła powinna być oddalona od
ścianki zbiornika max.10mm.

-

należy stosować paliwo o właściwym
przedziale wilgotności (do 50%)

-

- zbyt wilgotne paliwo
(przymarza do ścian w
okresie zimowym)

II.
1.

Sposób usunięcia

PODAJNIK ŚLIMAKOWY

Nie obraca się

- spalony silnik

-

ustalić przyczynę : spalony
bezpiecznik, uszkodzony termik,
uszkodzony sterownik
sprawdzić silnik czy silnik pracuje
prawidłowo, jeśli nie wymienić lub
naprawić w zakładzie specjalistycznym
w razie potrzeby wymienić,

- uszkodzone przewody
elektryczne,

-

naprawić lub wymienić silnik

-

uszkodzone przewody wymienić na
nowe

- zablokowanie pracy przemiennika częstotliwości lub uszkodzenie
przemiennika,
-

usunąć
przyczynę
przeciążenia
i sprawdzić działanie zabezpieczeń,
sprawdzić przyczynę blokady w DTR
przemiennika
lub
wymienić
przemiennik,

- nie ma dopływu prądu do silnika
- uszkodzona przekładnia

-

- przeciążony silnik

-

zablokowanie
podajnika

mechaniczne
-

2.
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Nie podaje paliwa

wyłączyć kocioł, wysunąć
z obudowy i usunąć blokadę,
uzupełnić paliwo

ślimak

-

brak paliwa w

zbiorniku

-

-

uszkodzone zwoje (pióra)
ślimaka

-

wyjąć ślimak-naprawić zwoje ślimaka

-

złamana lub uszkodzona
końcówka ślimaka

wyjąć ślimak-naprawić uszkodzoną
końcówkę

-

zatkana gardziel wylotowa w
palenisku,

-

wygasić i ostudzić komorę
przedpaleniska,

oczyścić gardziel i sprawdzić przepływ
paliwa przez kanał

III
1.

PRZEKŁADNIA

Nadmiernie grzeje się

-

-

-

2.

Nienaturalnie głośna
praca

uwolnić ślimak od blokady (oczyścić
kanał i gardziel)

-

uzupełnić olej do poziomu korka
przelewowego

-

ustalić , które łożysko jest uszkodzone
– wymienić na nowe

-

wymienić uszkodzone koło (stare
wypracowane wymieniać parami)

-

wlać olej właściwy

-

korpusie

uszkodzone łożyska

uszkodzone koło zębate

niewłaściwy olej

-

zużyty olej

-

uszkodzone łożysko

-

wylać olej zużyty, skrzynię przepłukać i
wlać olej świeży
wymienić na nowe

-

uszkodzone koło zębate
niski poziom lub brak
oleju

-

wymienić na nowe

-

uzupełnić lub nalać nowego oleju

-

niewłaściwie prowadzony
proces spalania – za niska
temperatura spalania,

-

za pomocą elementów nastawczych w
sterowniku doprowadzić proces
spalania do najbardziej optymalnego

-

nadmiernie zanieczyszczone
paliwo

-

stosować paliwo czyste wolne od
zanieczyszczeń,

-

inny rodzaj paliwa

-

Szybkie zużywanie się wymurówki

nie zachowano wstępnego
wygrzania komory

-

mechanicznie uszkodzono
wymurówkę

-

spalono inne paliwo niż
odpady drzewne

V
1.

w

-

PALENISKO CERAMICZNE
Szybkie odkładanie się
nagaru na ściankach
komory i na ruszcie,
dławienie kanału
czopucha

2.

mało oleju
przekładni

-

IV
1.

przeciążenie napędu

nie spalać węgla , koksu , materiałów
sztucznych, itp.
nagar obowiązkowo usunąć, oczyścić
komorę (uważać aby nie uszkodzić
wymurówki)
- zregenerować wymurówkę lub wykonać
nową z cegły ognioodpornej,

CAŁY KOCIOŁ

Wyczuwalny zapach

-

nieszczelne połączenie na

-

uszczelnienie naprawić za pomocą
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dymu

kołnierzach

-

-

nie dociśnięte drzwiczki
boczne lub uszkodzona
uszczelka
uszkodzona wymurówka

-

-

2.

W komorze paleniska
odbywa się
nieprawidłowy proces
spalania odpadów

-

nieszczelnie nakryty zbiornik
paliwa

-

niewłaściwy ciąg w kominie
nieszczelny czopuch i kanały
dymowe

3.

66

-

zamknąć zbiornik na zaciski. W razie
potrzeby zmienić uszczelkę pokrywy

-

oczyścić komin lub czopuchy,
podwyższyć komin lub zastosować
wyciąg sztuczny, doszczelnić czopuch
kotła i kanały dymowe
nieprawidłowo prowadzony proces
rozpalania. Proces rozpalania
powinien być tak prowadzony, aby
obmurze komory-cieplny akumulator
przedpaleniska osiągnęło jasną barwę.
Uzyskać to można w przeciągu 2-4
godzin, spalając paliwo o wilgotności
poniżej 30% Cały czas korygując
odpowiednio czasy:
przerwy i podawania-ślimak może
podawać za mało paliwa-wyregulować
odpowiednio czas podawania

-

za niska temperatura
wewnątrz komory

-

zbyt wysoka wilgotność paliwa
(ponad 50%)

-

zbyt mało powietrza dostarcza
się do komory
-

-

Kocioł
nie
osiąga żądanej temperatury

nowych uszczelek (mocno docisnąć za
pomocą śrub). Wejście do kotła
doszczelnić zaprawą ognioodporną
ustawić drzwiczki i docisnąć
zamknięcia. W razie potrzeby
wymienić uszczelkę z materiałów
ognioodpornych.
naprawić lub wykonać nową z
materiałów ceramicznych podanych w
pkt. 11,5

-

dowilżanie paliwa wodą
gaśniczą z powodu
nieszczelności zaworu-czujnika

stosować paliwo o właściwej
wilgotności lub wcześniej obniżyć
wilgotność paliwa poprzez domieszkę
paliwa suchego do paliwa wilgotnego

-

za mały wentylator-wymienić na
większy

-

sprawdzić szczelność zaworu. Zawór
nieszczelny wymienić.
wykonać czynności jak w p.V.2.

nieprawidłowy przebieg
procesu w komorze spalania

-

-

zbyt duży ciąg w kominie

-

zmniejszyć ciąg za pomocą ruchomej
klapy znajdującej się w czopuchu kotła

-

nadmiar powietrza wtórnego

-

przymknąć klapy regulujące dopływ
powietrza wtórnego do komory
spalania w kotle

-

wadliwy czujnik temperatury
zadawanej- zbyt wcześnie
przesterowuje proces spalania
na spalanie podtrzymujące

wymienić czujnik na nowy

-

4.

Wydziela się para w kotle ( woda wrze)

wadliwy sterownik-źle
prowadzi proces spalania
(rozregulowuje się stale,
pracuje na podtrzymaniu)

nie działa czujnik temperatury
wody w kotle

-

wyregulować sterownik przez
upoważnionego pracownika serwisu
lub wymienić sterownik

-

sprawdzić czy czujnik jest dobrze
posadowiony

-

sprawdzić prawidłowość podłączenia
do sterownika, ewentualnie
poprawić, w razie uszkodzenia
wymienić czujnik
sprawdzić czy sterownik prawidłowo
reaguje na wskazania czujnika poprzez
jego mostkowanie

-

5.

6.

7.

Brak dokładnej realizacji zadanego programu
Próba cofnięcia się
ognia z komory
paleniska do zbiornika
trocin
Cofanie się ognia z
paleniska do zbiornika
trocin

-

-

nie działa ogranicznik
temperatury

- sprawdzić poprawność połączenia i
przewody czujnika, w razie potrzeby
wymienić czujnik
przerwy w dopływie energii ponownie wyregulować programy:
elektrycznej
zasadniczy i podtrzymujący na
pulpicie sterowniczym
uszkodzenie sterownika
- naprawić lub wymienić sterownik
brak podawania paliwa
ustalić przyczynę i usunąć usterkę p.II
(podajnik nie pracuje)
brak paliwa w zbiorniku lub
paliwo w nim jest zawieszone zruszyć zawieszone paliwo lub
napełnić zbiornik paliwem nowym
uszkodzony podajnik
ustalić przyczynę i usunąć usterkę p. II
brak prądu w sieci przez
dłuższy czas
jeżeli czujnik ppoż. nie działa wybrać
uszkodzony czujnik z zaworem
paliwo ze zbiornika i wlać wodę celem
ppoż.
zagaszenia ognia w obudowie
transportera
wymienić czujnik z zaworem ppoż.
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9. Zakończenie użytkowania kotła
Wymienione elementy są wykonane ze stali i można je
oddać do recyklingu:
 kocioł grzewczy (bez silników),
 izolacja kotła
 ślimak podajnika (bez silnika),
 zbiornik przedkotłowy z wygarniaczem (bez silnika).
Elementy elektryczne kotła można oddać do recyklingu.
Wełnę mineralną oraz elementy z tworzywa sztucznego
należy oddać do utylizacji.
Silniki i przekładnie wykonane są z materiałów dających się
ponownie wykorzystać. Należy przekazać je do firmy
zajmującej się utylizacją.
Elementy instalacji i kondensatory zawierające olej lub
smary należy utylizować wyłącznie przez oddanie do
punktu odpadów specjalnych.
Regulator RK-2006 posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywą
Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektrycznego (WEEE).
W celu złomowania, urządzenie należy zdać w
odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu
komponentów elektrycznych i elektronicznych.
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10.

KARTA GWARANCYJNA
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11.
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POŚWIADCZENIE PRODUCENTA

