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paleniskowych.

streszczenie:

W

sprawozdaniu zwnieszczono wyniki

SAS BIO COMPACT

12

z aliomatycznym

badń typu

wodnego kotła guewczego

podawaniem paliwa. Deklarowana nominalna

moc cieplna wynosi 12 kW przy opalaniu granulatem drewna typu pelet.

Uzyskane

w czasie badń

parametry tecbniczno-ekspioatacyjne kotła porównano

z w]ymagulialiili żawartymi w normie PN-EN 303-5:2012.

Zleceniodawcą badań

i

producentem kotła jest ftrma Zal<ład Metalowo-Kotlarski

,,SAS" Mieczysław SAS; Owczary,

Ilośćrys

:

4

Ilośćpoz. lit.:

5

Ilośćegz.:

2

u1

Przemysłowa 3; 28-100 Busko-Zdrój.

1

Zakład Metalowo-Kotlarski,,SAS" Mieczysław
SAS; Owczary, u1 Przemysłowa 3; 28-100
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1. WSTĘP.
1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.
Badania wykonano w oparciu o umowę nr CUE/70/17 z dnia 07 .06,201h, zallłartą pomiędzy:

-

ZakłńMętńowo-Kotlarski,,SAS" Mieczysław SAS; Owczary, ul Przemysłowa 3; 28-100
Busko-Zdroj, a:

-

Instlutem Energetyki - Instytutem Badawczym,01-330 Warszawa, ul. Mory

8.

I.2. CELBADAŃ.
Celem pracy było wykonanie badń typu kotła SAS BIO COMP ACT 12 oraz ocena spełnienia
wymagń zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 [Il.

1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAŃ.
Badany kocioł jest stalowym wodnym kotłem cenfralnego ogzewania

z

automŃcznp

podawaniem paliwa. Zamontowany w kotle palnik przystosowany jest do spalania sprź§owanego

Ępu pelet. Kocioł nie jest przystosowany do pracy w Ębie pracy z rusźem
awaryjnym. Kocioł puemacznny jest do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego. Kocioł naleĄ do
granulatu drzewnego

§poszeregu kotłów SAS BIO COMPACT o mocach 10 i 12 kW.

1.4. MIEJSCE WYKONANIA BADAŃ.
Badania wykonało Laboratorium

Badń Kotłów i Urządzeń

ul. Dostawcza 1 w laboratorium zakładowym Zleceniodawcy w Busku

Grzewczych

w

Łodzi,

ZdĄu.

1.5. SPoSoB WYBORU PROBKI.

Kocioł przeznaczony do badń wybrał i zamontował w laboratorium

zakładowym

Zleceniodawca w dniu 12.06.2017. Zleceniodawca zadeklarował, że przekazNry do badan kocioł

jest reprezentatywny dla całej produkcji. Kocioł został poddany badaniom cieplnym w

dn.

15.06_16.06.2017 r.

1.6. WYKONAWCABADAŃ.
Badania kotła wykonali pracownicy Laboratorium

Badń Kotłów i Urządzęń Grzewczych.

Prowadzący badania,. Jerzy Boruń - Pracownik badawczy kotłów i urządzeń grzewczych
Wykonawcy badań: Marcin Wilczyński - Pracownik badawczy kotłów i urządzeń grzewczych
Aleksandra Cabanek - Laborant do spraw kotłów i analiz chemicznych
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2. CHARAKTERYSTYKA TECIINICZNA BADANEGO KOTŁA.
2.1. OPIS BUDOWYKOTŁA.
Badany kocioł wodny typu SAs BIo COMPACT 12

z

automatycznym podawaniem paliwa

o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 12 kw ptzy opalaniu granulatem drewna typu pelety
przedstawiono na rysunku 1,2 i 3.

korpus kotła wykonano z atestowanej stali łączonej metodą spawania. wewnętrzne ściany
korpusu wodnego kotła wykonane są ze stali kotłowej p265GH o grubości6 mm, zewnętrzne ze
stali konstrukcyjnej s235JR o grubości4 mm. zewnętr zną częśćkorpusu zaizolowano cieplnie

wełną mineralną

i

pokryto cienkościennablachą. Kocioł posiada izolowane stalowe

drzr,vi

popielnikowe, drzwi paleniskowe oraz drzwi wyczystne.
prostopadłościenna komora paleniskowa z zamontowanym palnikiem
rynnowym z nakadką
ceramiczną przystosowana jest do spalania paliw stałych typu pelet. pod palnikiem znajduje się

w celu utrzymania wysokich temperatur w obrębie palnika,
tylną ścianękomory paleniskowej wyłożono pł}tami ceramicznymi.

popielnik na odpady paleniskowe.

boczne

i

częśćkonwekcyjną korpusu wodnego umiejscowioną nad komorą paleniskową, tworzą kolejno

dwa pierwsze poziome kanały nawrotne spalin, wymuszone plzez zamontowaną płytę
ceramiczltą oraz w gómej częścipółkę wodną, dwa kolejne kanały nawrotne utworzone przez

trzy ruędy poziomo ułożonychpłomieniówek skąd dalej spaliny wpły.wają do stalowego
czoPucha kotła. Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z
zasobnika automaty cznie podajnikiem ślimakowym.

kocioł przeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej

zabezpieczonej naczyniem

wzbiorczyn systemu otwartego lub z odpowiednim wymiennikiem i wyposażeniem w instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.

Kocioł wl.posażono w króciec wylotu spalin z przepustnicą o średnicy <p*:160mm, króciec
zasilania./powrotu wody kotłowej G 1Y4" , śpustowy G 3/ł" , zawór bezpieczeństwa /z" . Pracą
kotła steruje regulator pracy kotła TECH ST-550.
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Rysunek 2. Kocioł SAS BIO COMPACT 12 elementy wewnętrznej budowy.
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Rysunek 3. Schemat konstrukcyjny kotła SAS BIO COMPACTI2.

2.2. IDENT\aFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotła dokonano w oparciu o dokumentacje techniczną

i

instrukcję

obsługi. Tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku 4. Podstawowe dane techniczne kotła
umieszczono w instrŃcji obsługi kotła.
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Rysunek 4, Tabliczka znamionowa kotła SAS BIO COMPACT 12.

3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE.
3.1. PROGRAM BADAŃ.
Program badań zgodnie

z

wymaganiami zawańymi

w

normie PN-EN 303-5:2012

obejmował badania i ocenę spełnienia wymagń określonych:
. w puŃcie 4.2 ,,Wsrnagania dotyczące wykonania" normy [1],
o w punkcie 4.3 ,,Wynagania dotyczące bezpieczeństwa" normy [1],
. \ł puŃcie 4.4 ,,Wymagania cieplne" normy [1],

[1]

3.2. PALIWO STOSOWANE Do BADAŃ.
W czasie badan do opalania kotła stosowano paliwo - sprasowany granulat drewna typu pelet
zgodne z puŃtem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012[1].
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3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.
Badania kotła przeprowadzono na stoisku badawczym w Laboratorium zakładowym
Zleceniodawcy w Busku Zdroju. Stoisko odpowiada wymaganiom puŃtu 5.7.2 normy PN-EN

303-5:żOlż|l,
Stosowane w badaniach przyrządy pomiarowe, dla każdego parametru mierzonego spełniają
wymagania dotyczące niepewnościpomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1].

4. METODYKAPOMIARÓW.
Wymagania techniczne, waruŃi i metody badań są zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 [1].

5. WYNIKI BADAŃ.
Niepewności rozszerzone pomiarów przy poziomie ufności95% i współczynniku rozszerzenia
k ok.2 dla wyznaczonej wartości:
+3Yo11
sprawności kotła przy nominalnej mocy
+1,8%QN
nominalnej mocy
+5% wartości emisji, nie mniej niz +25 mglm3
emisji* CO:
+4mglm3 dla wartości
3,5+50 mg/m3
emisji* oGC:
+8mg/m3 dla wartości > 50+150 mg/m]
+6mglm3 dla wartości
10-75 mg/m3
emisji* pyłu
+8mg/m3 dla wartości > 75+150 mglm3

.
.
.
.

cieplnej:

cieplnej:

.

*

l
l
l
l
l

l

t
t

odniesione do spalin suchych, 0

t,

10l3 nbąr i wąrtości Ol

:

I0oń

5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILANSOWYCH.
Wlłriki cieplnych badan bilansowych badanego kotła SAS BIO COMPACT 12 opalanego
spTasowanym granulatem drewna typu pelety zamieszczono w tabeli

.

1.

Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy nominalnej

Czas podawania podajnika ślimakowego - 1s
Czas postoju podajnika ślimakowego- 7 s
Obroty wentylatora nadmuchowego

.

-

36 oń

Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy zredukowanej

Czas podawania podajnika ślimakowego - 1s
Czas postoju podajnika ślimakowego - 19 s
Obroty wentylatora nadmucho\łe go

Przepustnica spalin: otwarta.
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zestawienie Wielkości mierzon}€h i bilansóW ciepln}ah koiła uą§kan}ah
czasie badań bilansowych prryopalaniu granulatem drewna łpu pelety
Typ iWielkośćkotła| Kocioł sas Bio compact 12
Moc kotła: 12 kW
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Badania kolła SAS Blo COMPACT 12 kll/

5.2. WYNIKI BADAŃ I OCENA KOTŁA Z )B)WIĄZUJĄC\,]\4I

WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN

303 - 5 :2012 t1].

Wlniki badń typu kotła SAS BIO COMPACT 12 porównano z wymaganiami
w normie PN-EN 303-5:2012 [1], Wyniki i porównania zamieszczono w tabeli 2
producent kotła:

Zakład Metalowo-Kotlarski,,SAS" Mieczysław SAS; Owcżary, ul
Przemysłowa 3; 28-100 Busko-Zdrój.

Typ kotła:
Nominalna moc cieplna:

Kocioł SAS BIO COMPACT I2

Pelet: 12 kW.
Spmsowany granulat drewna typu pelęt
Palnik rynnowy z nakładką ceramicmą
Automatycżny ślimakowysPG t}p s9l40 GXH-TCE
160 mm z przepustnicq G l%",G3/ł'

Paliwo:

l
l
l

t
l
l
l
l
l
l
l
l
l

zawartymi

Palęnisko:
Mechanizm podawania paliwa:
KIóćce: spalin, zasilania/powrotu, spustowY
Ręgulatol tempęrafury:

TECH ST-55OzPID

ogranicznik temperatury bęzpieczeństwa:

Mechaniczny. z ręcznym połTotem do pozycji §Yjściowej IMIT
Nadmuchowy, M+M WPA-07

W€ntylator:
Urządzęnie do odprowadzania nadmiaru ciepła:

Wyłącznik kańcowy:

Elektromagnetyczny kosza paliwa

Tabelaż. Wyniki badan i ocena kotła grzewczego SAS BIO COMPACT

12.
Ocena rłymagń

Lp,

Punkty normy

spełnienia/Nie

Wymagania,/ Dane Producenta

§pelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
wynik badania

2

1

)

1

PN-EN 303-5

WYMAGANIA

PkL 4
PN_EN 303-5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA

P](l.4.2
3.

PN-EN 303_5
Pkt, 4,2.4.1

],

PN-EN 303-5
PId 4.2,4,3

odDowie|rzanie orześtrzeni rr odnei

:

Kotły 8rz€wcze

i ich części powinny być uksźahowane w sposób umoż]iwiaiący całkowite
odpot|lelrzenie przeslźenl $odnęj i nie wys|ępowanie wr7enia
Uwagx: występo]vanie wrżenia można fozpomać po odglosach §Tzenia,

sp€lnia

KontroIa Dłomienia:
Należy zastosować urządzenie umożliwiające obserwację płomienia lub warstwy źaru,
Użądzęniem tym mogą być drzwiczki,jeżeli umoźliwiają bezpiecżna obserwaci9.

speInia

wszystkie kotły grzewcze powinny być wyposźone w izolac.ję cieplną, lzolacja cjeplna
powinna być odpoma na przecięmie występujące obciążenia t€rmiczne imechanicme,
]zolacja powinna być wykonana z matefiałów niepalnych a podczas eksploatacji w
przecięmych warunkach ęksploatacyjnych, nie powinny łydzielać się z niej substancje

spełnia

Izolacia cieDIna:

),

PN-EN 303-5
Pkt 4.2.4.8

szkodliwe,

6,

PN-EN 303-5
Pki4,2.4.9

oDor} Drz€phwu wodv Drzez kociol qrzewczv:
opory przepływu wody należy okręślićprzy przeplywie odpowiadając},rn nominalnej mocy
cieplnej, i róźnicy temperafury wody wylotowej i wody powrotnej do kotła grzewczego lo
zgodny z dan}łni producentĄ

K i 20 K, Wynik dla kżdej wielkości kotłą powinien być

spelnia

podany w mbar,

Dek|aracja producenta|

10

K /ż,5-4,4 l;

20K 10,8ź,2l:

PN-EN 303_5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Pk14,3

Reczny zasvo oaliwa:

3,

PN_EN 303-5

Pk

4.3.2

Kocioł grzewczy z ręcznym zasrpem paliwa powinien byó tak \ł}?osżony, by podczas
eksploatacji zgodnej

z

pw,eznaczeniem

1 z€odnej

z

instrukcją obsfu8i producenta nie

łystępowały żadne zagfożenia bezpieczeń§twa dla obsługi np. zagroźenia przy otwarciu
drzwiczek zasypowych Iub dżwiczek paleni! ikowych (np. wybuch sp"'")

§ts5sT-yTł

Ni. dotyczf,

Wexlea=*-toriUm

c.J czll v ch

AB 08ź

l

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW
GRZEWCZYCH
93-23lŁódź, ul. Dostawcza
T€l./ fax. (042)
Certyfi kat akred}lacji

PCA
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40 03 04

Nr ewidencvinv:

136/17

Stfona:

l0

stron:

13

kW
Ocena

l,p,

-LG

punktv normv

Wymagania/ Dane P.oducęnta

2

3

wymagń

spelnienia/Nie
§pelnia/ Ni€ dotyczy/
Nie oceniono

wvnik badania
4

TemDelatura Dowierzchni zewnetlznych:

Podczas badan wg 5,12 temperatura ze\Ąnętrznych powierzchni kotła grżewczego (wTaż z
podstawą kotła drzwiczkami, a z \łyjątkiem czopucha
otlvorów służącychdo
nadzorowania pracy kotła pracującego przy ciągu nafura|nym) nie powinny płze|laczać
tempęratury otocz€nia o więcej niż 60 K, wymaganie dotyczące temperatury podstawy
kotła ni€ obowiązuje wówczas, gdy według pisemnych zaleceń ploducenta kocioł 8rzewczy

i

9.

PN-EN 303-5
Pkt 4.3.6

l0.

PN-EN 303-5
Pkt 4,3.8

i

powinien być posadowiony na niepalnym podloźu,
Podczas badan wg 5,12, tęmperatury powięfzchni

PN-EN 303_5
Pkt 4,3.8,1

32,9 K
spełnia

uchwlów obsługo\łych i wszystkich

Uchw},t drzwiczek
/tworzylvo sźuczne/

części,które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą być dotykane, nie powinny
plzelmc/ac temperatury oloc7enia o więceJ nlż:
- 35 K w prżypadku wykonanych z metali i materiałów podobD,ch;
- 45 K w pżypadku \łykonanych z porcelany i materiałów podobnych;
- 60 K w pżypadku wykonanych z twolzyw sztucznych i materiałów podobnych.

Regulatof temperatury i urządz€nia
Po§tanowi€nia

ll

spełnia

Drzwiczki wyczystne

2,7,3

ogranicżające temperaturę

osóIne:

W zależnościod systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w której
kocioł będzie zastosowany, w kżdym kotle grzewczym należy prżewidżiećza§tosowanie
ufządzeń regulacyjnych i zabezpieczających wymienionych w następnych rozdziałach oraz
należy przewidzieć odpowiednie możliwościich zainstalowania. Kżde wymagane
wyposżenie powinno być albo dostarcżone prżez producenta albo powinno być dokładnie
wyspecyfikowane
instrukcji montżu, że szcz€gólnym uwzględnieniem granicznych
waltościnastaw i stalvch czaso\łl,ch zabezpieczaiaceso o$anicznika t€mDefaturv.

Spelnia
Dostafczone
i zamontowane pźez
producenta

ł

Regu|ator temDeratury i urzadzenia ograniczaiace temDerature w
otwartych in§ta|aciach grzewczych:
W prz}padku instalacji grzewczej zabęzpięczonej fizycmie (temperatura jest ograniczona
przez ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z \rrymaganiami normy EN 1459'7, nalźy
przewidzieć następujące \łryposźenie:
- regulator temperatury,
- zabezpieczający o9ranicznik temperatury (z ręcznyn kasowaniem blokady),
Kolb glzewcze, których q)stern spalafiia ńie jest ahi całkowicie lylqczaln, ani nie Jest

12.

PN-EN 303-5
Pk14.3,8,2

K

system §zybko
wylączalny:
Ręgulator temperatury

spelnia
-

Zabezplecz^jący

częściol|obyłqczalny, mogą nie być vrposażone Ń zabezpieczajqcy ogfanicznik ogranicznik temperatury
(z ręcznym kasowaniem
lemperalary, qdyż w lakch przypadkach (np. w pr?pądku kotłó1| gzevc4ch bez
blokady)
pouJietrza
automalrcżneEo daplouadżania
do spalania i/lub autonaryczneqo
spelnia
dopro\)adzania paliwa), nadmiar ciepla v postaci pary vodnej Jesl odplo16dzany do
atmosfery przez ofuafte pałączenie.

Badania funkcjonalne reguletora t€mper8tury

/zgodnie z pnk. 5.13/:
maksymalna ustawiona wartośćtemperafury wody; 80 0c
- maksymalny wzfost t€mDelatury wody wylotowęi,, śl(n 0C
Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczeń§twa /zgodnie Z pnk, 5,13/:
- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producęnta:. błak deklaracji aC
- maksymalna ustawiona wartośćtemperatury wody;11'
- maksymalny wzr ost temperafury \łody wvloto,łej ś1 I0 0C
-

t

Regu|ator temDeraturv

i

spełnia
93,8 0C

Spelnia
97,8 0C

urzadzcnia ograniczaiace temDeraturę w

zamknietych instalaciach grzcwczvch:

Rozróżnia się na§tępujące warianty wyposż€nia zgodnego z łymaganiami normy EN
l2828:

a) gdy system spalaniajest szybko
, rc8ulatora temp€ratury,

\łylączalny; wymĘane wyposżenie składa się

ż:

zabezpieczającego ogranicunika tempęratury (z ręcznym kasowaniem blokady).
b) gdy system spalaniajest częścio\łowyłączalny; wymagane wyposź€nie składa się z:
- regulatora temp€ratury,
- zabęzpięczającego o9rmicznika temperatury (ż ręcznym kasowani€m
blokady);
- niezawodnego urżądzenia do odprowadzania resżkowe8o obciążenia cieptnego wg 4,3,8.4
(termicznę zabezpieczenie odpływu).
-

l3,

PN-EN 303-5
Pkt4.3.8.3

c) gdy system spalania nie.jest *yIączalny a nominalna moc cięplna kotła < l00 kW;

wymagane wyposżeni€ składa się z:
- f egulatora tęmperafury,
- termicznego zabezpieczenia odpływu wg 4.3,8,4, które w przypadku awarii odprowadza
maks},rnalnie możIiwą moc cieplną.
Jeżeli po$Yższe Bymagania nie są spełnione, to kocioł $zewczy należy instalować w
instalacii otwańei wg EN 12828,
Badania fukcionalne rćgulatofa tcmD€raturv /zgodnie z pnk, 5,13/|
- maksymalna ustawiona na regulatorze wartośćtemperatury wody;
- maksvmalny doptlsżcżalnv wżrost temperafury wody wvlotoweii ś

8r'c
t
'r'

spelnia
System spalania szybko
wyłączalny; (w8 a),
W łyposżeniu: regulator
temperatury, oglanicznik
tempęratury
beżpieczęństiva
(ż ręcmym kasowani€m
blokady)

spelnia
95,3 0c

l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
it

93-23lŁódź. ul, Dostawcza

akredlacji PcA
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Certyfi kat

Lp,

l
t
l
I

stron]

l3

Ocena wymagń
Spełnienia/l,,lie
spełnis/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
wynik badania

3

4

Bad|nia fqnkcionalne oeraniczniks temDer. bezDieczeństwa zzgoanie z pnk. lt:L
- maks}malna temperatura wody deklarcwana pĘęz ptodncenta- bfąk dehlilacji 0C
- maksymalna ustawiona na ogmniczniku wartośćtemperatury wody; 17' t

- maksymalny dopuszczalny wzrost t€mperafury

wody wylotowqj:
Badania funkcionalne sy§temów szvbko wvłacz8hvch lzgodnie

Nxgla rwarił odprowłdzenia ciepłai
- maks}malny wzlost temDefafury \łody wy|otowej; ś11'
Zanik napięcia:
- maksymalny wzrost temperafury wody uylotowęj., < 110 oc
- mats}łnalna koncentraąaco: ś5,0 Co

spelnia
97,8

ś110 ,c

ipnk

5,14l].

0c

Spelnia
98,4

'ć

.C

Co<o,2yo

§pełnia
85,2"c

--

Co<O,2%

Urząd4elia do _odgorgwadzania cieoła nadmńiowego:
^ .
Irooczas _Dadan w8 515 zabezpieczaJący w}miennik ciepła lub inne urządzenia do
odprowąi|rani6 ciep]a nadmiarowego powinny zapęwniać. by maks}łnalna temperatura
]
I rłod) \ł kotle gr,/ewcż}łn nie prżekraczala l lo.C
nm celu ,tosqe \ię termlc7ne labe7plec/enie odptywu, np lermicZne /abe/piec/enie
|

IW
I

l4.

PN-EN 303-5
Pkt 4.3.8.4

odpt}.!u,, ..sTW T}p Th" tlg EN 14597 wfaz z zabudowanym w kotle grzewczym
w}miennlkiem ciepla, Jako wymiennik clepła moźę być zastoso;any pojemnośiioły aibo
przep|ylvo\ły podgrzewacz \łod}, jeżeli będzio on tak zabudowany i us}tuowany, aby mó8ł
odprowadzić c|eplo nadmlaJowe bez §tosowania kolejnych urząizeń
iomo"ni"rycń i U,
/a5ilania energia obcą, 7abudowan} na stale pr/epllrvorł1 porJgrzeuacŹ wody nie pouinien
byc wykoTzystywany j"ko użIkowy podgrzewacz wody lecz \łyłącżniejako
zab€zpieczając} wymiennik ciepla, Prócz tego powinny być spełnione naslępt,ląc" *a.unti:
łęrmiczne zabezpieczenie odp]ywu i w},rniennik ciepła powinny być dostosowarre do
konstrukcyjnych i cieplnych właściwości
kotła $zewczego a w prz}padku awadi powinny

być w stanie beżpiecznie odprowadzić maks}łnalną moc cieplną względnie

przy

częścio\łymwyłączeniu resżkowę obciąż€nie ciep|ne;
_jeże|ijako \łymiennik ciepła zastosowano za§obnik ciepłej wody, to powinien
on być tak
zaprojektowany, by spełniałpowyższe warunki przy jego maksymalnej tempemtufze

Ni€

dotyczy

roboczej;

-termiczne zabezpieczenie odpływu powinno być zainstalowane przy *ymienniku ciepła
służącym wyłącznie do odprowadzania ci€pła w razie awarii przed wloternwody chłodząiej

I
I

l

l]

Wymagania./ Danę Producęnta

2

l36/17-LG

strona:
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW 1 URZADZEŃ
GRZEWCZYCH

do wymiennika ciepta,

Nie ]łyklucza się stosowania innych rozwiążan spełniających wyźej podane funkcje i
standardy zabezpieczeń. Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie wszystkich urząózeń
odprowadzających ciepło nadmiarowe tylko w:
-kotłach 8rzewczych bez wylączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do l0o

kW

-kotłań grzewczych z częściowo łyłączalnlmsystemem spalania o resztkowej mocy
cieplnęj do t00 kW,

Badania funkqionalne urzadzenia odorowarlzaiacego cieDłr;adńńń;;-G;E)zy

15,

PN-EN 303-5
Pkt 4.4

l6,

PN-EN 303-5

Pkt 4.4,l
Tablica 7

systemów częściowo \łyłączalnych lub systemów nie wyłączalnych) /zgodnie z pkt, 5_1Ś/:
- maksymalny wzrost temperatury wody wyloto węJ., ś1]0 0C
- maksymalną koncentra.ja Co:' < 5,0 Co

Nie doĘcry

WYMAGANIA CIEPLNE
postanowienia ogólne:
spełnieni€ następujących w},rnagań cieplnych należy wykażać podczas badó

wykonFvanych przy spalaniu paliw do badarl zestawionych w Tablicy 7,
Paliwa do badń naleźy tak \łybrać, aby odpowiadały paliwom dopuszczonym ćlo spalania

w kotle grzewcz}rn,

Uwagaj Nominalna moc cieplna lub zak€s mocy cieplnej mogązależeć od rodzaju paliwa,
W łymaganiach dotyczących spra\,łności cieplnej granicznych wańoici emisji
zanie.4szczęń :{yróż:lia się 3 kla§y Aby §pełnić wymagania jednej z klas nalezy spełnić
wszystkię wynagania dotyczące sprałnościcieplnej
granicznych wartości emisji

i

zan ieczyszczeń dla tej klasy.

spelnia

i

'J:}'#ii;Tffifi'

LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I I'RZADZFŃ
GRZEWCZYCH
93-23lŁódź,

ul_ Dostawcza 1.

Tęl,/ fax, (042) 6 40 03 04
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Strona:
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slron:

l3
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Ocena

Lp.

Punkty normy

l

2

Wymagania./ Danę Ploducenta

wymagń

spelnienia/Nie
spelnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Wynik badania
4

3

sDrawnośćcieDlns kotla:

sprawnośćcieplna kotła prł nominalnej mocy cieplnej badana,!vg 5.7, 5,8 i 5,10. nie
powinna być mniojsza od sprawności okeś|onej wzorem podanym na Rysunku 1 dla
odpowiędniej kla§y,

Dla kotłów o nominallei mocy cieplnei prżekraczaiącei 100 kW ustaia sie u.\,masana
sorawność dla klasv 4 -84 %adlaklasv
89 %, Dla kotłó,lv klasv 3 o nominalnej moc]r
cieDlnej Drżekracżaiacei 300 kW ustala się Wymagana sDlawnośćna 82 o%,

5

Klasa 5,

?

< l00 kW:

łK =87+log 0

1,7.

PN-EN 303-5

PR 4.4.2
Rysunek

l

(w procentach)

Klasa 4, 8 < l00 kwl

łK

2log

= 80 +

Klasa 3, 0

<

0

4*= 91,1 Vo

(w procentach)

Spelnia

300 kW:

łlK :67+ 6lo1

gdzie

o

Wyniki badan:
Qt = l2,2 kW

Sprawnośćwymagana:

(w procentach)

łK sprawnośćcieplna kotła w procentach a 0 moc cieplnaw kilowatach.
Uwage l: p ożnacza albo nominalną moc ci€plną ?Nalbominimalną moc cieplną

4-^>88,1Yo
klasa 5

uzyskiwaną przy pracy ciągłej ąh,

2:

Uwsgs
W niektórych kmjach usta|a się sprawnośćcieplną w zal€żności od ciepła
spalaniapaliwa,

Nominalna moc cieplna: deklaracja producent;
Pelet QN = 10 kW

K|asa kotla: d€klaracja
TemD€ratura

l8,

PN-EN 303-5
Pkt 4.4.3

producenta; &/asa 5

sDaIin wvlotowvchi

Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
ciepln€j przekracza tęmperatufę otoczenia o mniej niż 160 K, producent powinien podać
informacje dotyczące uTkonania komina, w celu zapobiegania możliwości osadzaniu się

spelni8
l21,0

sadzy, niewysta{czającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin.
Deklaracia producenta: Zalecane \łkładykomino*ę kwasoodDome

ciag śDalin:

l9,

PN-EN 303-5
Pk14,4.4

Producent powinien podać minimalny ciąg na Wylocie spalin nięzbędny dla prawidłowej

pracy, Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiążują waności wg
EN 13384-1 |2002+42:2008, Tablica B.2,
Deklaracia producenta| 0,15 mbaĄ

K

Spelnia
0,16 mbaJ

staloDalność:

20.

PN-EN 303-5
Pkt 4,4.5

Podana przez producenta staIopalnośćkotłów grżęwczych zasilanych paliwem ręcznie przy
nominalnej mocy cieplnej prżyjednym zasypie paliwa powinna vynosić co najmniej:
- 2 h przy spalaniu paliw biogenicmych i innych paliw stałych,
- 4 h prży spalaniu paliw kopalnych,

Deklaracia Droduc€nta|,,,,.-,....
Minimalna moc cieplna:

automatyczn ie przez urządzenie regulacyjne,

doprowadzania paliwa

prżerywana,

dotyczy

h.

Minimalna moc cjeplna kotłów grzewcżych żasilanych paliwem automatycznie powinna
w},nosić najł},żej30 % nominalnej mocy cieplnej, Nastawy powinny być uykon}nvane
R€8ulacja

Ni€

i

doprowadzania powietrza może być ciągła tub

Spelnia
3,4 kW:28.3 %Qx

DcklarrCj, prodUCenta: brak deklaracii

żl.

PN_EN 303-5
Pkt 4.4.6

Minimalna moc cieplna przy pracy ciąglej kotlów 8rzevczych zasilanych palivem ręcznie i
przeznaczolych do eksploatacji ż żasobnikiem ciepłą może być większa niż 30 %
nominalnej rnocy cieplnej, W tŃim przypadku, w informac_jach tęchnicznych producent

kotła powinien podaćjał można odprowadzić W}łworzoną ilośćciepła,
Badania kotła 8rżewcze8o zasilanego paliwem lęcznie przy obciążeniu częścio\łymnie są
konięcme wówczas, gdy producent wymaga żeby kocioł grzewczy był na stałe połączony z
zasobnikiem ciepła,
wielkośćzasobnika ciepła dla kotłów, w których dopuszcza się spalanie \łielu paliw ustala
się dla tego paliwą któ.e wymaga największ€go za§obnika,
Najnniejsza poj€mność żasobnika ciepła \r,ynosi 300 l.

I)eklaracia producenta|...,.-..... Iitfów
22.

PN_EN 303-5
Pkt 4.4.,|
Tablica 6

Graniczne wańości emi§ii zanieczv§zczeń:

Spalanie powinno być niskoęmisine, W},maganie tojest spełnion€ wówczas, gdy podczas
placy z nominalną mocą cieplna a dla kotłów gTzewczvch z zakesem eksploatacyjnej mocy
cieplnej podczas prac!, z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badan
wg 5,7, 5,9 i 5,10 emisia nie przekracza §artości podanych w Tablicy 6,

Nie dotyczy

t
l
l
l
l

l
l
l

F
h

I

t
t

'I'€l./
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Strona]

I3

Stron:

l3

-Lc

Badańia kotła SAS BIo C1MPACT l2 kW

Punłry normy

Spelnienia./Nie
spełnia/ Nie dotyczy/

Wymagania/ Dane Producęnta

Nie oceniono
Wvnik

2

Granulat drzewny

CO

badan)
badń)
badń)
Emisja CO (w}Tik badń)
EmisjaOGC (łynik badań)
Emisja pyfu (wynik badan)
Emisja
Emisja
Emjsja

Przy mocy nominalnej

t
t
t

Nr §widencvinv:

Ocena wymagań

I
I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

LABORATOR]UM BADAŃ KOTŁÓW ] URŻADZEŃ
GRZEWCZYCH
93_23lŁódź, uI. Dostawcza l,

Przy mocy minimalnęj

(wynik
(wyrrik
pyłu (wynik

OGC

KIa§a kotla wg tablicy 6 - klasa 5 /w

Deklaracja producenta| Hqsa

o
23.

Kocioł opalany

15l
'7

mdm'

336

ll

-d,n'
m9.'
.9m'

36

mg/mr

19

klasa 5
klasa 5

mg/.'

k]asa 5

klasa 5
klasa 5
klasa 5

s

klasa 5

OGóLNA ocENA WYNIKóW BADAŃ KoTŁA:
sprasowanym granulatem drewna Ępu pelety spełnia wymagania klasy

5

klasy

5

w zakresie sprawności cieplnej normy PN-EN 3 03-5:20iŹ.
o Kocioł opalany sprasowanym_ gTanulatem drewna
typu pelet spełnia wymagania
w zakesie emisji zanieczyszczeń gazowych normy PN-PŃ:Ol-S: ZOIZ.
o

producent badanego kotła na podstawie przeprowadzonych
badań, zobowiązany jest do
uaktualnienia i/lub uzupełnienia deklaracji, zawartych w oznakowaniu koth i łokuńntacji

dostarczanej wraz z kotłem / wg. pkt. 4,2.r.1,7 i 8 normy PN-EN 303-5:2012

/,

6. INFORMACJE KoŃCowE.
w sprawozdani1
.kotłaprzedstawione
typu sAS BIo
COMPACT

1),

peletami wyszczególnionym w pkt. 3.2.

UJvaga. lV".""uoi"

dot"9p39"-

wrniki badań dotyczą wyłącznie badanego egzemplarza
z dostarczonym wyposazeniem. ulłączniJ prz-1. opalaniu

_bg?pi""".ń.fu" (oookt 4.3)

Producent powinien przeprowadzić
.
się działania siły wyższej.

""*"ń.

*

o,,okt""h, 43.1,

§o

ocenę ryr6a wg EN
12100. Nie uwzględnia
ocena ryzyta powinna być śprawdiona prze z niezależną jednońę poa
względem kompletności,poprawności i wiarygodności.
w przypadku konieczności ptzeprowadzania badń uzupełniających obowiązują warunki
zawarte w punktach: 5.16.1; 5,16.2; 5,16.3; 5.16.4; 5.16.5 normy PN-eŃ 3B-5:20Iź. ' '

LITERATURAI DOKUMENTY
1,

2,

J.
4.
5.

PN-EN 303-5: 2012 Kotły g??y?n na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badarria i óznatowanie.
Instrukcja obsługi kotła SAS BIO COMPACT 10+12 .
Instrukcja obsługi sterownika TECH ST-550.
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, wentylator promieniowy MplusM WPA-07.
Dokumentacja o ceny ryzyka, deklaracja zgodnościWE i nadanie znaku.
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