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W zakresie analiz fizyko - chemicznych paliw i odpadów
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streszczenie:

W sprawozdaniu zamięszczono wyniki badań typu wodnego kotł a grzęwczęgo
SAS SOLID 14 z automaĘcznym podawaniem paliwa. Dęklarowana nominalna moc
cieplna wynosi 14 kW przy opalaniu węglem kamiennym sortymentu groszek. Kocioł
należ y do typoszeregu kotł ów SAS SOLID o mocach 14, 19, 25 , 36 i 48 kW.

Uzyskane w czasie badń parametry techniczno-eksploatacyjne kotł a porównano
zy{Waganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:ż 012.

Zleceniodawcą bńń i producentem kotł a jest firma Zal<ł ad Metalowo-Kotlarski
,,SAS" Mi w SAS; O ul Przemysł owa 3 ; 28- 1 00 Busko-Zdrói

I1oś ć rys : 4

Iloś ć poz. lit.: 5

Iloś ć egz.: 2

1

Zal<ł ad Metalowo-Kotlarski,o SAS" Mieczysł aw
SAS; Owczary,uI Przemysł owa 3; 28-100
Busko-Zdrój.
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1. WSTĘP.

1.1. PODSTAWA WYKONAMA BADAŃ.

Badania wykonano w opalciu o umowę nr CUE/10ll|7 z dnia 26.06.2017 r, zawarą
pomiędzy:
- Zal<ł ad Metalowo-Kotlarski,,SAS" Mieczysł aw SAS; Owczary,ul Przemysł owa 3;

28-100 Busko-Zdrój, a:

- Instytutem Energetyki - Ins§rtutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8.

I.2. CELBADAŃ.
Celem pracy był o wykonanie badń typu kotł a SAS SOLID 14 oraz ocena speł nienia

wymagń zgodnie znormąPN-EN 303-5.'20lż  |1l.

1.3. RODZAJ DBIEKTU BADAŃ.

Badany kocioł  jest stalowym wodnym kotł em centralnego ogrzewania z avtomatycznym
podawaniem paliwa. Zamontowarty w kotle obrotowy palnik retortowy przystosowany jest do
spalania węgla kamiennego sorĘrmentu groszek, Kocioł  przeznaczony jest do pracy w instalacji
c.o. systemu otwartego. Kocioł  nalęż y do typoszeregu kotł ów SAS SOLID o mocach 14+ 48 kW.

1.4. MIEJSCE WYKONAMA BADAŃ.

Badania wykonano w siedzibię Zlęceniodawcy - ZaĘadzie Metalowo-Kotlarskim ,,SAS"
Mieczysł aw SAS; Owczary, ul Przemysł owa 3; 28-100 Busko-Zdrój przęz personel
Laboratorium Badń Kotł ów iUrządzeń. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum
Akredyacji.

1.5. SPoSoB WYBORU PROBKI.

Kocioł  przeznaczony do badń wybrał  i dostarczył  do Laboratorium Zleceniodawca w dniu
28.06.2017. Zlęceniodawca zadeklarował , ż e przekazany do badań kocioł  jest reprezentatywny
dla cał ej produkcji.

1.6. WYKONAWCA BADAŃ.

Badania kotł a wykonali pracownicy Laboratorium Badń Kotł ów iUrządzeńGrzewczych.
Prowadzący badania: Jerzy Boruń - Pracownik badawczy kotł ów itxządzeń grzewczych
Wykonawcy badń: Marcin Wilczyński - Pracownik badawczy kotł ów iurządzeń grzewczych

Aleksandra Cabanek - Laborant do spraw kotł ów i analiz chemicznych

IJrządzeń
Laborator _ ł g ogz
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA.

2.I. OPIS BUDOWY KOTŁA.

Badany kocioł  wodny typu SAS SOLID 14 z automatycznym podawaniem paliwa
o deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 14 kW przy opalarliu węglem kamiennym sorĘ/mentu
groszek przedstawiono na rysuŃach I,2 i3.

Korpus kotł a wykonano z atestowanej stali ł ączonej metodą spawania. Wewnętrzne ś ciany
korpusu wodnego kotł a wykonane są ze stali kotł owej P265GH o gruboś ci 6 mm, zewnętrzne ze
stali konstrukcyjnej S235JR o gruboś ci 4 mm. Zev,lnętrzną częś ó korpusu zaizolowano cieplnie
weł ną mineralną i pokryto cienkoś cienna blachą. Kocioł  posiada izolowane stalowe drzwi
popielnikowe, drzwi paleniskowe oruz drzwi wyczystne.

Prostopadł oś cienna komora paleniskowa z zamontowanym obrotowym palnikiem
retortowym przystosowana jest do spalania paliw stał ych pochodzenia minęralnego. Pod
palnikiem znajduje się popielnik wraz z wysuwaną szufladą na odpady paleniskowe. Nad
palnikiem zastosowano deflektor spalin speł niający rolę dopalania gazów spalinowych.
Dodatkowo w celu uttzymania wysokich temperatur w obrębie palnika, boczne i tylną ś cianę
komory paleniskowej wył oż ono pł ytami ceramicznymi. Częsć konwekcyjną korpusu wodnego
umiejscowioną nad komorą paleniskową, twotzą kolejno trzy poziome kanał y spalinowe. Dwa
pierwsze obiegi spalin wymuszone są przez zamontowane poziomo dwie pł lty ceramiczne
natomiast ostatni przęz poziomą pół kę wodną gdzie dalej spaliny wpł ywają do pionowego
wymienrrika ciepł a ztył u kotł a. W pierwszym pionowym kanale nawrotnym spaliny przepł ywają
do doł u przez turbulizator spalin i dalej drugim kanał em do góry do stalowego czopucha kotł a.

Obok koaa znajduje się zasobnik paliwa. Paliwo do palnika dostarczane jest z zasobnika
automaĘ cznie podaj nikiem ś limakowym.

Kocioł  przeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej zabezpieczonej naczyniem
wzbiorczym systemu otwartego lub z odpowiednim wymiennikiem i wyposaż eniem w instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego.

Kocioł  wyposaż ono w króciec wylotu spalin z ptzeplstnicą o ś rednicy rp*:160mm, króciec
zańIanialpowrotu wody kotł owej G IY4", spustowy G 3ń". Pracą kotł a steruje regulator pracy
kotł a TECH ST-550.

IB§§TY"E,UT Er$E#HFYKE
Zakł ad Edclań .

IJ rządzeń Erref,Setycznych
Laboratoriun{/ AB 0B7
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Rysunek 1. Kocioł  SAS SOLID 14 wygląd ogólny

Rysunek 2. Kocioł  SAS SOLID 14 elementy wewnętrznej budowy
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Rysunek 3. Schemat konstrukcyjny kotł a SAS SOLID 14.

2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotł a dokonano w oparciu o dokumentacje techniczną i instrukcję

obsł ugi. Tabliczkę znź rmionową przedstawiono na rysunku 4, Podstawowe dane techniczne kotł a
umieszczono w instrŃcji obsł ugi kotł a.

1 obudowa kotł a
2 ]rolac]a ielmiczn3
3 Ple§zcz Wodny
4 sż ufada poprelnicowts
5 Króclec Wody * powrót

23 Wyczystk3 cż opucha
24, Przepu§tnlca spa|in
25 cż opuch
26, Zasobnik opał U
27 czljnik oM/arcia klepy ź asobnika
28, ZaW& beż piecż eńst/r'a
29, Elektroniczny rogulator - sterown]k
30 Króciec Wody - zas lanie
31, Termom€tr analogowy
32 obudowa dreicż ek przednich
33 Wyczystka boczna ( ż oiovr'ana)

34 Króciec montaż owy ż abezpieczenla
telmicznego z kaPilarą *

35. Odona elementów ruchomych
36 system lvyrównryania c]ś nienia
37 Podajnik ż  motoreduklorem
38 ofu,ór rewizyjny podajnika
39 czu]n k tenperatury podajnika
40 W€ntylatol nacjmuchowy
41 Króc ec spustowy
42 stopk requiacyine

(nie dotyczy kot]ó\^/ pow 25 kW]

beż pleż eń§tv/a sTB
18 LisMa zasi a]ąca
19, T!rbU|atorspalin
20 Klapa komory spa in
21 Pokrywa y/yczystki qórne]
22 cż ujnrk t€mp€rat!ry 9palin

§ffisTwfiMT E
Zakł ad

Urządzeń Ene
Laboratorium

ycznych
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3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE.

3.1. PROGRAM BADAŃ.

Program badah zgodnie z .vqrmagarlialri zawartymi w nonnie PN-EN 303-5:2012 [1]
obejmował  badania i ocenę speł nienia Ę/magań okreś lonych:

. w punkcie 4.2 ,,Wymagańadotyczące wykonania" normy [1],

. w punkcie 4.3 ,,Wymaganiadotyczącebezpieczeftstwa" normy [1],

. w punkcie 4.4 ,,Wymagania cieplne" normy [1],

3.2. PALIWO STOSOWANE Do BADAŃ.

W czasie badń do opalania kotł a stosowano paliwo mineralne - węgiel kamienny sortymentu
groszek zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:20t2[Il.

3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.

Badania kotł a przeprowadzono na stoisku badawczym m ST III-2 w Laboratorium Badń
Kotł ów iUrządzefi Gtzewczych w Łodzi. Stoisko odpowiada wymaganiom puŃtu 5.7.2lorrrry
PN-EN 303-5:2012 |ll,

Stosowane w badaniach przyrządy pomiarowe, d|akaZdęgo parametru mierzonego speł niają
wymagania dotyczące niepewnoś ci pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 |Il.

4. METODYKAPOMIAROW.
Wymagania techniczne, warunki i metody badań są zgodne znormą PN-EN 303-5:2012 [1].

5. WYNIKI BADAŃ.

Niepewnoś ci rozszerzone pomiarow pIzy poziomie ufnoś ci 95% i współ czynniku
IozszęTzenia k ok.2 dla wyznaczonej wartoś ci:

l sprawnoś ci kotł a przy nominalnej mocy cieplnej: ł 3ońn
. nominalnej mocy cieplnej: t1,8%QN
. emisji* CO: Ł5oń wartoś ci emisji, nie mniej ntż  +25 mg/m3

r emisji* OGC: +4mglm3 dla wartoś ci 3,5+50 mg/m3
+8mg/m3 dlawartoś ci > 50+150 mg/m3

r emisji* pył u +6mg/m3 dla wartoś ci 10+75 mg/m3
+8mg/m3 dlawańoś ci > 75+150mg/m3

* odn.iesione do spalin suchych, 01:, l013 mbar iwartoś ci O:: I0%
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5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILł NSOWYCH.
Wyniki cieplnych badń bilansowych badanego kotł a SAS SOLID 14 opalanego węglem

kamiennym sortymentu groszek zamieszczono wtabeli 1.

Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy nominalnej
Czas podawania podajnika ś limakowego - 15s
Czas postoju podajnika ś limakowego - 45s
Obroty wentylatora nadmuchowego - 32%

o Nastał vy regulatora TECH ST-550 przy mocy zredukowanej
Czas podawania podajnika ś limakowego - 5s
Czas postoju podajnika ś limakowego - 58s
Obroty wentylatora nadmuchowego - 2l%

Przepustnica spalin: otwarta.
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Badąnia typoszeregu kotł ów SAS SOLID 14-48 kW
Sprawozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kW.

3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE.

3.1. PROGRAM BADAŃ.

Program badń zgodnie z luqrmagartiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 tl]
obejmował  badania i ocenę speł nienia wymagń okreś lonych:

. w punkcie 4.ż  ,,Wymagania dotyczące wykonania" normy [1],o w punkcie 4.3 ,,'Wymaganiadotyczącebezpieczeftstwa" normy [1],. w punkcie 4.4 ,,Wymagańa cieplne" normy [1],

3.2. PALIWO STOSOWANE Do BADAŃ.

W czasie badń do opalania kotł a stosowano paliwo mineralne - węgiel kamienny sortymentu
groszek zgodne z punktem 5.3 (Tablica7) normy PN-EN 303-5:2012[1l.

3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.

Badania kotł a przeprowadzono na stoisku badawczym nr ST III-2 w Laboratorium Badń
Kotł ów iUrządzeń Grzewczych w Łodzi. Stoisko odpowiada wymaganiom punktu 5.7.2 normy
PN-EN 303-5:2012|ll,

Stosowane w badaniachprzyrządy pomiafowe, dlakaZdego parametru mierzonego speł niają
wymagania dotyczące niepewnoś ci pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1).

4. METODYKA POMIAROW.
Wymagania techniczne, warunki i metody badań są zgodne znor"rną PN-EN 303-5:2012 |Il.

5. WY|{IKI BADA|{.

Niepewnoś ci rozszerzone pomiarow przy poziomie ufnoś ci 95% i współ czynniku
rozszerzęnia k ok.2 dla wyznaczonej wartoś ci:

r sprawnoś ci kotł a przy nominalnej mocy cieplnej: +3ońn
. nominalnej mocy cieplnej: +1,8%QN

' emisji* CO: +5oń wartoś ci emisji. nie mniej niż  *25 mg/m3
. emisji* OGC: +4mglm3 dla wartoś ci 3,5+50 mg/m3

+8mg/m3 dlawartoś ci > 50+150 mg/m3
. emisji* pył u +6mglm3 dla wartoś ci 10+75 mg/m3

*8mg/m3 dla wartoś ci > 75+150 mgim3

* odniesione do spalin suchych, 07:, 10] 3 mbar i wartoś ci O: - 10%
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Badania Ęlposzeregu kotł ów SAS SOLID ]4-18 kW
Sprawozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kl|/,

5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAN BILANSOWYCH.

Wyniki cieplnych badń bilansowych badanego kotł a SAS SOLID 14 opalanego węglem
kamiennym sortymentu groszek zamięszczono w tńeli 1.

o Nastawy regulatora TECH ST-550 przy mocy nominalnej
Czas podawaniapodajnika ś limakowego - 15s
Czas postoju podajnika ś limakowego - 45s
Obroty wentylatora nadmuchowego - 32%

o Nastał rT regulatora TECH ST-550 przy mocy zredŃowanej
Czas podawania podajnika ś limakowego - 5s
Czas postoju podajnika ś limakowego - 58s
Obroty wentylatora nadmuchowego - ZIYo

Przepustnica spalin: otwarta.

Znk&
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Nr ewidencvinv: I31/|7-LG
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Badąnia typoszeregu kotł ów SAS SOLID 11-18 kIIr
Sprawozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kW.

Tabela 1. Wyniki badń i bilansów cieplnych kotł a typu SAS SOLID 14 opalanego węglem
kamiennym sortymentu groszek.

wvszczeoóln ienie Ozn Miano oom ,1 pom 2
Data pomiaru 2017,07.03 2017.07.04

PALlwo
L,p Wl(GRy/

1

o
9
U)

z,oNo
=d)

zawańoś ć procentowa s s % 0.3 0.3
2 zawańoś ć procentowa c c % 73,2 73,2
J Zawaftoś ć procentowa H2 H2 % 3.5 3.5
4 Zawańoś ć procentowa N2 N2 % 0.9 0,9
5 Zawańoś ć procentowa 02 02 o/o 7,3 7.3
6

=N
Zawartoś c wilgoci W W % 8.8 8.8

7 zawańoś c popioł u Ap Ap % 6,6 b.b
8 Wańoś ć opał owa Qi kJ/kq 27431 27431
o zuż vcie paliwa B kq/h 2,06 ^ĘoWoDA
10 strumień masv wodv mW kg/h 604 607

1 temp. wodv na wlocie do kotł a t,1 "c 58.2 58.8
12 temp. wodv na wvlocie z kotł a t2 "c 78.4 64.6

sPALlNY
13 Temperatura spalin tsp "c 90 52,3
14 Zawarloś ć CO2 w spalinach Co2 % 9.3 8,4
15 Zawańoś ć CO w spalinach co oń 0,0052 0.0191
16 zawartoś ć Nox w spalinach NOx o/o 0.0191 o.0125
17 zawańoś c THc w spalinach THc o/o 0.0003 0.0004
18 b,mlsla pvł u w spalinach Su mo/Nm3 27 11

19 zawartoś c soZ w spalinach so2 % 0.0101 o.0042
20 Strumień masy spalin m q/s 10.59 3.46
21 Współ czynnik nadmiaru powietrza n 2.05 2,2E
22 ciaq kominowy za kotł em F Pa 17 12

oDPADY
23 strumień masv popioł u Gp kg/h 0.144 0,0
24 Strumień masy ż uż la Gż kg/h 0,0 0.0
25 zawańoś ć cześ ci palnvch w oooiele bp % 14.53
26 Zawańoś ć częś ci palnych w ż uż lu bż %

PoWlETRzE
27 Temperatura otoczenia to ,c 20,5 ,19.8

28 ciś nienie barometryczne pb hPa
BlLANs

29 Moc ciepl. doprowadzona z paliwem Q1 kW 15.7 4,5
30 Moc cieplna kotł a wodnego Q2 kW 14.2 4,1

31 sprawnoś ć cieplna kotł a n o/o 90.5 90,4
32 strata kominowa sk % 5,2 2,7
33 trata niezupeł neoo spalania sco % 0.0 0.1
34 itrata niecał k.spalania w popiele snp % 1,32
35 Strata niecalk.spalania w ż uż lu snż o/o

CHAMKTERYSryKA
36 obciąż enie cieplne pow.oqrzewal. qh kWm2
37 obciaż enie wzqIedne kotł a qk % 102 29

EMlsJA
38 emisia zanieczvszczeń co Eco g/GJ 34 138
39 emisia zanieczvszczeń so2 Es02 g/GJ 157 73
40 emisia zanieczyszczeń Nox ENOx q/GJ 2o8 151
4,| emisia zanieczyszczeń occ Eocc q/GJ 3 4
42 emisia CO (O2=1 0%)obliczeniowe eCO mq/m3 70 285
43 emisia S02 (o2= 1 0%)obliczeniowe eS02 mq/m3 314 146
44 emisia Nox (o2=1 0%)obliczeniowe eNOx mo/m3 429 3,1 1

45 emisia OGC (O2=1 0%)obliczeniowe eOGC mq/m3 5 8
46 emisia pvł u (o2=,1 o%)obliczeniowe ep mg/m3 30 13

IB*$TYTWT §Ffffi.ffi&§TYKt
Za{lt*d Eedań

Urządzeń Erł ergfilycznych
Laboratorium - AB 087
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CeĘfikat akredytacji PCA

Nr AB 087

Bądania typoszeregu kotł ów SAS SOLID 11-1B kW
Sprawozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kW.

5.2. WYNIKI BADAŃ I OCENA KOTŁA Z OBOWI ĄZUJĄCYMI
WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:20I2lIl.

Wyniki badń typu kotł a SAS SOLID 14 porównano z wymaganiami zawartymi
w nonnie PN-EN 303-5:2012 wnania zamięszczono w tabeli 4.

Zal<ł ad Mętalowo-Kotlarski,,SAS" Mieczysł aw SAS; Owczary, ul

M+_"M.§**'WPA_96_

Tabela 4. Wvniki badań i ocena kotł a lLęwvLę SAS SOLID 14.

Lp. Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagań
Speł nienia/l.{ie

speł nia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
wynik badania

1 3 4

1 PN-EN 303-5
Pkt.4 WYMAGANIA

2. PN-EN 303-5
Plrt".4.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA

J. PN_EN 303-5
P]r..4.2.4.1

odpowietrzanie orzestrzeni wodnei :

Kotł y grzewcze i ich częś ci powinny być ukształ towane w sposób umoż liwiający cał kowite
odpowietrzenie przestrzeni wodnej i nie występowanie wzenia.
Uwaga: Występowanie wrzer'ia moż na rozpomaó po odgł osach wrzenia.

Speł nia

4, PN-EN 303-5
Pkt 4,2,4.3

kontrola pł omienia:

Nalezy zastosowaó wądzenie umoż liwiające obserwację pł omienia lub warstwy ź aru.
urzadzeniem frm mosą bvó drzwiczki. ież eli umoż liwiaiabęzpięcma obserwacię.

Speł nia

5. PN-EN 303-5
Pkt4.ż .4.8

Izolacia cieplna:
Wszystkie koĘ grzewcze powinny być wyposż one w izolację cieplną. Izolacja cieplna
powinr'a byó odpoma na przeciętnie występujące obciązenia termiczne i mechaniczne.
Izo|acja powinna byó wykonana z materiał ów niepalnych a podczas eksploatacji w
przeciętnych waruŃach eksploatacyjnych, nie powinny wydzielać się z niej substancje
szkodliwe.

Speł nia

6. PN-EN 303-5
Pk 4.2.4.9

oporv przepł vwu wody przez kocioł  grzewczv:

Opory przepł lł ru wody należ y okreś lió przy przepł ywie odpowiadającl,rn nominalnej
mocy cieplnej, i róż nicy temperafury wody wylotowej i wody powrotnej do kotł a
grzęwczęgo 10 K i 20 K. Wy,ttik dla kazdej wielkoś ci kotł a, powinien byó zgodny z danymi
producenta, podany w mbar.
Dek|aracja producenta: I0K l2,3=4,1 l;

20Kl0,6+I,9 /:

Speł nia

7. PN-EN 303-5
Pk14.3

WYMAGANIA D OTYCZĄ CE BEZPIECZEŃ STWA

8. PN-EN 303-5
Pkt 4.3.2

Recznv zasvp paliwa:
Kocioł  grzewczy z ręcmym zas}pem paliwa powinien być tak wyposż ony, by podczas
eksploatacji zgodnej z przezlaczeniem i zgodnej z instrukcją obsł ugi producenta nie
występował y ż adne ząroż enia bezpieczeństwa dla obsł ugi np, zagroż enia przy otwarciu
drzviczek zasypowych lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch spalin).

F,§§:.qgl

Nie dotyczy

Urząd,z
Labc

,akł aąi Badań
eń {rlfirgetycznych
ratorl{lł h - AB 0S7

producent kotł a:

Typ kotł a:
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Badąnia typoszere4u kotł ów SAS SOLID 14-4B kI|r

Sprawoulanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kW

Lp. Punkty normy Wymagania./ Dane Producenta

Ocena r4irnagń
Speł nieniaAlie

§peł nia/ Nie doĘcry/
Nie oceniono
Wynik badania

l ż 3 4

9. PN-EN 303-5

Pk14.3.6

Podczas badń wg 5.12 temperaturazewnętrznych powierzchni kotł agrzewczego (vrazz
podstawą kotł a i drzwiczkarli, a z vyjątkiem czopucha i otworów sł uZących do
nadzorowania pracy kotł a pracującego przy ciągLl naturalnlł n) nie powinny przehaczŃ
temperatury otoczenia o więcej niż  60 K. Wl,rnaganie doĘczące temperafury podstawy
kotł a nie obowiązuje wówczas, gdy wedł ug pisemnych zaleceń producenta kocioł
grzewczy powinien byó posadowiony na niepalnl,rn podł oż u.
Podczas badart wg 5.12, temperatury powierzchni uchwytów obsfugowych i wszystkich
częś ci, które podczas eksploatacji kotł a grzswczego mogą byó doĘkane, nie powinny
przekaczać temperatury otoczenia o więcej niz:
- 35 K w przypadku wykonanych z metali i materiał ów podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiał ów podobnych;
- 60 K w prz}padku wykonanych zE\otzyw sź ucznvch i materiał ów oodobnvch.

§peł nia
Drzwiczki paleniskowe

ż 7,2K
Speł nia

Uchw}t drzwiczek
/tworzywo sztllczne/

14,2K

10. PN-EN 303-5
Pk14.3.8 Regulator temperatury i urządzenia ograniczaj ące temperaturę

11 PN-EN 303-5

Pkt 4.3.8.1

postanowienia opólne:
W zależ noś ci od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia instalacji, w której

kocioł  będzie zastosowany, w kż dym kotle grzewczym należ y przewidzieć zastosowanie
urządzeh regulacyjnych i zabezpteczających w;ł nienionych w następnych tozdział ach oraz
naleĘ przewidzieć odpowiednie moż liwoś ci ich zainstalowania. Kż de w}m€ane
wlposż enie powinno byó albo dostarczone przez producenta albo powinno byó dokł adnie
wyspecyfikowane w instrŃcji montż u, ze szczegó|nym uwzględnieniem granicznych
wartoś ci nastaw i stał ych czasowych zabęzpieczatacego ogranicmika temperatury.

Speł nia
Dostarczone

i zamontowane przez
producenta

12. PN-EN 303-5
Plł 4.3.8.2

Regulator temperatury i urzadzenia oqraniczaiace temperature w
otwartvch instalaciach erzewczvch:
W prnpadku instalacji grzewczej zabezpieczonej flzycznie (temperatura jest ograniczona
przez ciś nienie panujące w instalacji), zgodnie z wymaganiami normy EN 14597, na|eĘ
przewidzieć następujące wlposż enie:
- regulator temperatury,
- zńezpieczający ogranicznik temperatury (z ręcznlirn kasowaniem blokady).
Kotł y gtzewcze, hórych system spalania nie jest ąni cał kowż cie wył qczalny ani nie jest
częś ciowo wyĘczalny, mogq nie być wyposaż one w zabeąieczajqcy ogranicznik
tempelah]ry, gdyZ w tahch prąpadkach (np, w pr4lpadku kotł ów grzewczych bez
automatyczrego doprowadzania powietrzą do spalania i/lub automatycznego
doprowadzania paliwa), nadmiar ciepł a w postaci pary wodnej jest odprowadzany do
atrttosfery przez otwarte Dohczen ie.

System §zybko
wył ączalny:

Regulator temperatury
Speł nia

-Zńezpieczający
ogranicmik temperatury
(zręcmym kasowaniem
blokady)

Speł nia

Badania funkcjonalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5,13/:
- maks}ł nalna ustawiona wartoś ó temperatury wody; 80 0C

- makslrynalny wzrost temperatury wody wylotowe l,, < 100 0C
Speł nia
90,8 0C

Badanił  funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa /zgodnie zptlk.5.13l:.
- maks},rnalna temperafura wody deklarowana przez producentą brak deklaracji 0c
- maksyrnalna ustawiona wartoś ó temperatury wody; 110 0C

- maksrrynalny wzrost temperatury wody wylotowei,, < 110 0C

Speł nia
98,9 0C

13. PN-EN 303-5

Pkt 4.3.8.3

Regulator temperatury i urzadzenia ograniczaiace temnrerature w
zamknietych instalaciach grzewczych:
kozróż mia się następujące warianĘ wyposż enia zgodnego z wynaganiami normy EN
12828:
a) gdy system spalaniajest szybko wył ączalny; wymagane w}posaż enie skł ada się z:
- regulatora temperatury,
- zńezpieczającego ogranicmik a tęmpęr atury (z ręca§/rn kasowaniem blokady).
b) gdy system spalaniajest częś ciowo wył ączalny; wymagane wlposż enie skł ada się z:
- regulatora temperatury,
- zabezpieczającego ogranicmika temperatury (z ręcmyrn kasowaniem blokady);
- niezawodnego vządzenia do odprowadzania resź kowego obcięęnia cieplnego wg
4.3.8.4 (termicme zńezpieczenie odpł ywu).
c) gdy system spalania nie jest wył ączalny a nominalna moc cieplna kotł a < 100 kW;
w}ł nagane,wyposż enie skł ada się z:
- regulatora tempef afury,
- termicmego zabezpieczenia odp§wu wg4.3,8,4, które w przypadku awarii odprowadza
maks}ł nalnie moż liwą moc cieplną.
Jeż eli powyż sze wymagania nie są speł nione, to kocioł  grzewczy naleź y instalowaó w
instalacii otwartei ws EN 12828.

Speł nia
System spalania szybko

wył ączalny; (wg a).

W wyposż eniu: regulator
temperatury, ogranicznik

tempefatury
, bezpieczeństwa

(z ręcmlTn kasowaniem
blokady)

Badania fukcionalne regulatora temDeraturv lzgodnie z pnk, 5.13/:
- maksymalna ustawiona na regulatorze wartoś ć temperatury wody; 80'C
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 100 0C

Speł nia
92,8|)C

-&alttafr tsadań
Urządzeń ffiergetyczl

Laborato{ilm - AB 0t
ny
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BadaniaĘposzeregu kotł ów SAS SOLID 14-4B kI4/

Spł awozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 k|la.

Lp. Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagń
Speł nienia/l.{ie

speł nia/ Nie d,otyczyl
Nie oceniono
wynik badania

l 2 3 4
Badania funkcionalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa lzgodnie z pŃ. 5.13/:
- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji 0C

- maksymalna ustawiona na ograniczniku wańoś ó temperatury wody 1l0 0C

- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowei; < 1l0 0C

Speł nia
97,4 0C

Badania funkcionalne svstemów szvbko wvł aczalnvch l zgodnie z pnk. 5.14l z

Nagł a awaria odprowadzenia ciepł a:
- maksunalny wzrost temperatury wody wylotowei, < 110 0C

Speł nia
98,5 oC

CO<O,19Yo

0C
Zanik napięcia:
- maksymalny wzrost tomperatury wody wylotowej; < 110
- maksynalna koncentracja CO; ś  5,0 CO

Speł nia
76,6"C

CO<0,16Yo

I4. PN-EN 303-5

Pk14.3.8.4

Podczas badń wg 5,I5 zabezpieczający wymiennik ciepł a lub inne wządzenia do
odprowadzania ciepł a nadmiarowego powinny zapewniaó, by maksymalna temperatura
wody w kotle grzewczyrn nie przekraczńa |I0 "C.
W tym celu stosuje się termicme zabezpieczsnie odpł ywu, np. termiczne zabezpieczenie
odpĘrł u ,,STW Typ Th" wg EN 14597 wraz z zabudowanym w kotle grzewczyn
wlrniennikiem ciepł a. Jako wlł niennik ciepł a moze byó zastosowany pojemnoś ciowy albo
przepĘwowy podgrzewacz wody, jeż eli będzie on tak zabudowany i usltuowany, aby
mógł  odprowadzió ciepł o nadmiarowe bez stosowania kolejnych wządzeń pomocniczych i
bęz zanilamla energią obcą. Zabudowany na stał e przepł ywowy podgrzewacz wody nie
powinien byó wykorzystyrł any jako uż rytkowy podgrzewacz wody lecz wył ącznie jako
zńeąieczająsy wymiennik ciepł a. Prócz tego powinny byó speł nione następujące
warunki:
-termiczne zabezpieczenie odpł ywu i w)ł niennik ciepł a powinny byó dostosowane do
konstrŃcyjnych i cieplnych wł aś ciwoś ci kotł a grzewczego a w przypadku awarii powinny
byó w stanie bezpiecznie odprowadzió maksynalną moc cieplną względnie przy
częś ciowlł n wył ączeniu resztkowe obciąż enie cieplne;
-jeż eli jako wymiennik ciepł a zastosowano zasobnik ciepł ej wody, to powinien on byó tak
zaprojektowany, by speł niał  powyż sze warunki Wzy jego makslł nalnej temperaturze
roboczej;
-termicme zabezpieczenie odpĘwu powinno byó zainstalowane przy wymienniku ciepł a
sł uZącym wył ącmie do odprowadzania ciepł a w razię awarii przed wlotem wody
chł odzącej do wl,rniennika ciepł a.
Nie wyklucza się stosowania irnych rozwiązń speł niających wyż ej podane funkcje i
standardy zabezpieczeń, Zasadniczo jednak dopuszcza się stosowanie wszystkich urządzeń
odprowadzających ciepł o nadmiarowe tylko w:
-kotł ach grzewczych bez wył ączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do
100 kW
-kotł ach grzewczych z częś ciowo wył ączalnlł n systemem spalania o resztkowej mocy
cieplnęi do 100 kW.

Nie dotyczy

Badania funkcionalne urzadzenia odprowadzaiacego cieDł o nadmiarowe (doĘczy
systemów częś ciowo wył ączalnych lub systemów nie wył ączalnych) lzgodnie z pkt. 5.15/:
- maksymalny wnost temperatury wody wylotowej ; < 110 0C

- maksvmalna koncentracia CO: < 5.0 CO

Nie dotyczy

15. PN-EN 303-5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

16.
PN-EN 303_5
Pkt 4.4.1
Tablica7

postanowienia ogólne:
Speł nienie następujących ulł nagań cieplnych należ y wykazaó podczas badń

wykonywanych przy spalaniu paliw do badań zestawionych w Tablicy 7.

Paliwa do badan naleĄ tak wybraó, aby odpowiadĄ paliwom dopuszczonym do spalania
w kotle grzewczym.
Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakes mocy cieplnej mogą zaleZeó od rodzaju paliwa,
W wymaganiach doĘczących sprawnoś ci cieplnej i granicmych wartoś ci emisji
zanięczyszczeń wyróż nia się 3 klasy, Aby speł nió wymaganiajednej z klas należ y speł nió
wszystkie wymagania dotyczące sprawnoś ci cieplnej i granicznych wartoś ci emisji
zanieczyszczefi dla tei klasv.

Speł nia

Urządzeń
ZaLs Badań

ergetycznych
rn - AB 087Ęaborato



LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23lŁódź . ul. Dostawcza 1.

Tel./ far. (042) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: I3IlI7-LG

Strona: 13

Stron: I4
Certyfikat akredytacji PCA

Nr AB 087

Badania Ą,poszeregu kotł ów SAS SOLID 1 1-1B kW
Sprawozdanie z badań kotł a SAS SOLID 14 kW.

Lp. PunĘnormy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagń
Speł nienia/l{ie

speł nia/ Nie dotyczyl
Nie oceniono
wrł nik badania

l 2 J 4

11.
PN-EN 303-5
PI<t 4.4.2
Rysunek 1

snrawnoś ć cieplna kotł a:
Sprawnoś ó cieplna kotł a przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie

powinna byó mniejsza od sprawnoś ci okeś lonej wzorem podanym na Rysunku 1 dla
odpowiedniej klasy.
Dla kotł ów o nominalnei mocv cieolnei przekraczaiac§i 100 kW ustala się wymasana

Wyniki badń:
Qt: l4,2 kW
4*: 90,5 %o

Speł nia
Sprawnoś ó wymagana:

ryru->88.1 
o/o

klasa 5

SOrawnoś ódlaklas}z4-847oadlaklas}z5-89%,Dlakotł ówklas}z3onominalnejmocy
cięplnej przeł raczajacej 300 kW ustala się w},rnagana sprawnoś ó na 82 oń.

Klasa 5, O < l00 kW:

ąr:87 +1og Q (wprocentach)

Klua4, Q< l00 kW:

ą11 
:80 +2log Q (wprocentach)

Klasa 3, Q < 300 kW:

Ęr = 67+ 6 log Q (w procentach)

gdzie 4y sprawnoś ć cieplna kotł a w procentach a Q moó cieplna w kilowatach.
Uwaga 1: Q oznaczaalbo nominalną moc cieplną Qpalbominimalną moc cieplną
uzyskiwaną przy pracy ciąg}ej Q"6.
Uwaga 2: W niektórych krajach ustala się sprawnoś ó cieplną w zalemoś ci od ciepł a
spalania paliwa.

Nominalna moc cieplna: deklaracja producent;
Węgiel kamienny Qy= 14 kW
Klasa kotł a: deklaracja producenta; klasa 5

18. PN_EN 303-5
PK.4.4.3

Temperatura spalin wvlotowych:
Dla kotł ów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy
cieplnej przekracza temperaturę otoczenia o mniej niż  160 K, producent powinien podaó
informacje doĘczące wykonania komina, w celu zapobiegania moZliwoś ci osadzaniu się
sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanał ach spalin.
Deklaraci a producenta: Zalęcanę wkł adv kominowe kwasoodoorne

Spelnia
69K

19, PN-EN 303-5
Plł  4.4.4

ciag spalin:
Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidł owej
ptacy. Ież eli producent nie podał  ź adnych informacji, to obowiąują wartoś ci wg
EN 13384-1 :2002+A2:2008, Tablica B.2.
Deklaracia producenta: 0,20 mbar.

Speł nia
0,17 mbar

20. PN-EN 303-5
Pkt 4.4.5

stał opalnoś ć:
Podutaptzezproducenta stał opainoś ó kotł ów grzewczych zasilanych paliwem ręcznie przy
nominalnej mocy cieplnej przy jednym zasypie paliwa powinna wlł rosić co najmniej:
- Żhprzy spalaniu paliw biogenicmych i innych paliw stĄch,
- 4hprzy spalaniu paliw kopalnych.
Dekiaracia producenta: --.---. h.

Nie dotyczy

2l. PN-EN 303_5
Pkt 4.4.6

Minimalna moc cieplna:
Minimalna moc cieplna kotł ów grzewczych zasilanych paliwem automatycmie powinna
wynosió najwyż ej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane
automatycznie p ruez wządzenie regul acyj ne.
Regulacja doprowadzania paliwa i doprowadzania powietrza moze byó ciągł a lub
przerywana.

Deklaracja producenta: brak deklaracii

Speł nia
4,1kW:29,3%QN

Minimalna moc cieplna przy pracy ciągł ej kotł ów grzewczych zasilanych paliwem ręcznie
i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepł ą moż e byó większa nlż  30 %o

nominalnej mocy cieplnej. W takim prrypadktl, w informacjach technicmych producent
kotł a powinien podaójak moż na odprowadzió wytworzoną iloś ó ciepł a.
Badania kotł a gaewczęgo zasilanego paliwem tęcznie ptzy obciąZeniu częś ciowym nie są
konieczne wówczas, gdy producent wl,rnaga ż eby kocioł  grzewczy był  na stał e poł ączony z
zasobnikiem ciepł a.
Wielkoś ó zasobnika ciepł a dla kotł ów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala
się dla tego paliwą Ltóre wymaga największego zasobnika.
Najmniejsza pojemnoś ó zasobnika ciepł a wl,rrosi 300 l.
Deklaracia producenta: ...----. litrów

Nie dotyczy

22.
PN-EN 303_5
Pkr 4.4.7
Tablica 6

Graniczne wartoś ci emisii zanieczyszczeń:
Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest speł nione wówczas, gdy podczas
pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotł ów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej
mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną. w
czasie badń wg 5,7 , 5,9 i 5,10 emisja nie przekraczawarIoś ci podanych w Tablicv 6, , 

,, n* *^o*/o**",
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LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23IŁódż . ul. Dostawcza 1.

Tel,/ far, (042) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencvinv: I31l1,1-LG

Strona: I4

Stron: I4
CeĄfikat akredytacji PCA

Nr AB 087

Badania Ąsposzeregu kotł ów SAS SOLID 14-4B kW
Spruwozdanie z badań kolł a SAS SOLID 14 kW

Lp. PunĘ normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagń
§peł nienia/Nie

speł nia/ Nie dotycry/
Nie oceniono
Wrnik badania

1 2 3 4

Węgiel kamienny sortymentu groszek

Przy mocy nominalnej

Przy mocy minimalnej

Emisja CO (wynik badń) 70 mgŃ
Emisja OGC (wynik badń) 5 mglŃ
Em]9j"lpy..|p....,,,,,$pi$""b,ptan) .. ..,............,1"0 mc/_m:,.

Emisja CO (wynik badń) 285 m!Ń
Emisja OGC (wynik bź idń) 8 mg/m3
Emisiapył u (wynikbadń) 13 ms/Ń

i klasa 5

i klasa 5

; k|a9a 5

i klasa 5
I klasa 5
i klasa 5

Klasa kotł a wg tablicy 6 - klasa 5 /w cał ym zakesie obcięefr cieplnych/
Deklaracia producenta: klasa 5 klasa 5

23.

klasy 5

klasy 5

OGÓLNA OCENA WYNIKÓW BADAŃ KOTŁA:
o kocioł  opalany węglem kamiennym sortymentu groszek speł nia wymagania

w zakresię sprawnoś ci cieplnej norTny PN-EN 303-5: ż OIż .
o kocioł  opalany węglem kamiennym sortymentu groszek speł nia wyrnagania

w zakresie emisji zanieczyszczęń gazorych normy PN-EN 303-5: ż 0I2,
o producent badanego kotł a na podstawie przeprowadzonych badańo zobowiązany jest do

uaktualnienia i/lub uzupeł nienia deklaracji, zawar,Ęch w oznakowaniu kotł a i dokumentacji
dostarczanej wrazz kotł em /wg. pkt. 4.2.1.1,7 i 8 normyPN-EN 303-5: 2012l.

6. INFORMACJE KoŃCoWE.
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badń dotyczą wył ącznie badanego ęgzęmplarza

kotł a typu SAS SOLID 14 z dostarczonym wyposż eniem, wyŁącznie przy opalarliu węglem
kamiennym sortymentu groszek Wszczególnionym w pkt. 3.2. KocioŁ należ y do typoszeregu
kotł ów SAS SOLID o mocach 14,19,25,36 i 48 kW.

Uwaga: Wvmagania dotvczace bezpieczeństwa (punkt 4.3) zawańe w punktach: 4.3.1:
4.3..3: 4.3.4; 4.3.5; normy PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena rvzyka i badania funkcionalne
bezpieczeństwa zgodnie z punktem 5.16 normy PN-EN 303-5: 2012.

Producent powinien przeprowadzió ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia
się dział ania sił y vllż szej. Ocena ryzyka powinna być sprawdzona przez niezależ nąjednostkę
pod względem kompletnoś ci, poprawnoś ci i wiarygodnoś ci.

W przypadku koniecznoś ci przeprowadzariabńań uzupeł niających obowiązują warunki
zawarte w punktach: 5.16.1 ; 5.16.2; 5.16.3; 5.16.4;5,16.5 nolmy PN-EN 303-5: 2012.

7. LITERATURA I DOKUMENTY
1. PN-EN 303-5: 2012 KotĘ grzęwczę na paliwa stŃę z ręcznym i automatyaznym zasypem

paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wyrnagania, badania i oznakowanie.
2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa kotł a.
3. Instrukcja obsł ugi sterownika.
4. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, wentylator promieniowy V/PA HL 06.
5. Dokumentacja oceny ryzyka, deklaracja zgodnoś ci WE i nadanie znaku.
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