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sPRAWozDANlEz BADAŃ Nr 423118_LG

Temat:Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 zaatomaĘcznym podawaniem paliwa.

Zleceniodawca ; PPHU Kotłostal I s.c.,Tomaszeq ul. Podmiejska 10, 63-300 Pleszew

Nr lJmowy: CUE/276/18 z dnia 29,10.2018 r.

Rozpoczęcie / Zakończenie pracy: 02.11.2018 / 23.11.2018 r.

Laboratorium badawcze akredytowane w zakresie badań kotłow i urządzeń grzewczych

Sprawozdanie niniejsze zawiera 13 stron i bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Kotłów
i UrządzeĄGrzewczych nie może byó powielane inaczej jak tylko w całości.

Wyniki badania odnoszę się wyłącznie do badanych obiektow

AB 087
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AUToRZY
SPRAWOZDANIA:

kierownik Lńoratorium
Marek Niedziałomski

WYKONAWCY
BADAŃ:

kierownik Laboratorium
Marek Niedziałomski

PODWYKONAWCY:
UWAGI: Nr akreĄtacji AB 048 - Laboratorium Badań Kotłów, Turbin,

U rządzeń Gr zew czy ch i Odpylaj ący ch or az Emi sj i Ęłowo - Gazowej .

W zakresie analizfizyko - chemiczrych paliw i odpadów
paleniskowych.

streszczenie:

W sprawozdaniu zartięszczono wyniki badń wodnego kotła grzewczęgo
Ekomini 12 wyposażonego w automatyczrry podĄnik paliwa z palnikiem rynnowym o
deklarowanej nominalnej mocy cieplnej 12 kW. Kocioł opalany był węglem kamiennym
sortymentu Gk II.

Uzyskane w czasie badń parametry techniczno-eksploatacyjne kotła porównano
z v,rymaganiami zawarĘmi w normie PN-EN 3 03 - 5 :ż0 12.

Zleceniodawcą badń i producentem kotła jest PPHU Kotłostal I s.c.,Tomaszew ul.
Podmieiska 10. 63-300 Pleszew

I1ośó rys : 2

I1ość poz. lit.: 4

Ilośó egz.: 2

1

Zleceniodawcą badń i producerrtem kotła jest
PPHU Kotłostal I s.c.,Tomaszew ul.
Podmie|ska 10, 63-300 Pleszew
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencvinv: 423l18-LG

Strona: 2

Stron: 13

Certyfikat akredytacji PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 z automatycznym podawaniem paliwa.

1. WSTĘP.
1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAŃ.

Badania kotła wykonano w opafciu o:

Umowę nr CUEl276l 18 z dnia 29.10,201 8 r.

Zawartąpomiędzy:
- PPHU Kotłostal I s,c., Tomaszew, ul. Podmiejska 10, 63-300 Pleszew, a
- Instytutem Energetyki - Instltutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8.

I.2. CELBADAŃ.
Celem pracy było wykonanie badań kotła oruz ocena spełnienia wymagń zawartych w

nolmie PN-EN 303-5:2012 |l].

1.3. RODZAJ )BIEKTU BADAN.
Badany kocioł typu Ekomiń 12 o mocy nominalnej 12 kW jest stalowym wodnym kotłem

cerrtralnego ogrzewania zańomńycznym podawaniem paliwa i palnikiem retortowym opalanym
węglem kamiennym sortymentu gro§zek.

MIEJSCE WYKONANIA BADAŃ
Badania wykonano na stoisku pomiarow).m Lńoratorium Badań Kotłów i *

IJrządzeń Gtzewczych zamontowanym w laboratorium Zlecęniodawcy. Laboratorium posiada
akredytację Polskiego Centrum Akredytacj i.

I.4. SPoSoB WYBORU PROBKI.
Kocioł ptzeznaczony do badń wybrał i dostarczył na stanowisko badawczę ZIęcęńodawca w

dniu 02.II.2018r. Zleceniodawca zńehJarował, żę przekazany do badń kocioł jest
reprezentatywny dla całej produkcji.

1.5. WYKONAWCABADAN
Badania kotła wykonali pracownicy Laboratorium Badń Kotłów iUrządzeńGtzewczych.

Prowadzący badania: MarekNiedziałomski - kierownik Laboratorium
Wykonawcy badń: Marek Niedziałomski - kierownik Laboratorium

INSTYTUT EI{FRGETYKI
zakładl dłaan

U rząd,zefi EnergPetycznych
Laboratorium - AB 087
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
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Sfuona: 3

Stron: 13

CeĄfikat akredytacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMIN|12 z automatycznym podawaniem paliwa.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTŁA.
2.1. OPIS BUDOWY KOTŁA.

Zespół wodnego kotła Ekomiń 12 składa się z korpusu wodnego oraz automatycznego
podajnika paliwa wraz z zasobnikiem paliwa.

Korpus wodny kotła wykonano z blach stalowych S235JR łączonych ze sobą metodą
spawania.

Blachy wewnętrzne korpusu kotła omywane spalinami posiadają grubośó 5 mm. Blachy
zewnętrznę korpusu posiadają grubość 4 mm.

W komorze paleniskowej z boku kotŁa zartontowany jest palnik rynnowy. Odpady
paleniskowe gromadzone są w przestrzeni popielnikowej poniżej palnika. Komora paleniskowa o
ksżałcie prostopadłościanu posiada w gómej części wymiennik półkowy i rurowy. Część
wymiennikową stanową dwie półki poziome i jeden ciąg rur poziomych - płomieniówek. Z
ostatniego ciągu płomieniówek spaliny uchodządo czopucha o średnicy 150 mm.

W przedniej części kotła zanontowano dtzvviczki obsługowe ( popielnikowo-paleniskowe
oraz Wczystne komory nawTotnej). Do cryszczenia komór osadczych z pyłu sŁużą - otwory
wyczyste - drzńczki orazpokrywy .

Korpus kotła zńzolowany jest wełną mineralną pokrytą cienkościenną blachą. Stalowe
drzwiczki wyczystce, paleniskowo-popielnikowe wyłożone są ód środka pbrtami izolacyjnymi.

Zasobnik paliwa umieszczony jest z boku kotła. Paliwo z zasobńka do palnika podawane jest
automaĘcznie podajnikiem ślimakowym napędzarrym motoreduktorem. Palnik r;rnnowy ma.
ksńń prostopadłościenny otwarty w poziomie. Na obwodzie stropu palnika rozmięszczone są
otwory doprowadzające powietrze do procesu spalania. Pracę kotła i proces spalania paliwa
nadzoruje mikroprocesorowy regulator. Regulator współpracuj e z czĄnikiem temperutury oraz
ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa. Czujniki zarlurzorrę są w studzienkach
pomiarowych kotła.
Kocioł dostarczony do badń przez producenta był w stanie zmontowanym.

Kocioł wlrposżono w króćce: zasilający i powrotny wody kotłowej o średnicy G 1", króciec
spustowy wody G%", króciec czujnikaregulatora i STB.

Pracąkotła i procesem spalania paliwa steruje mikroprocesorowy regulator pracy kotła IRYD
RTZ.

Widok badanego kotła typu Ekomini 12 przedstawiono na rysunku numer 1.

lNsTYTuT ENERGETYKI
ZakłafiEadań

"'i3ffi;ł,"T,#:Xg%"H"o



LABORATORII]M BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-231Łódź, ul. Dostawcza 1,

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

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencviny: 423/Iq-LG

strona: 4

Stron: l3
CeĄfikat akredytacj i PCA

Nr AB 087 Badania kotła grzew czego EKOMINI t2 z automaĘcznym podawaniem paliwa.

Rysunek 1. Wodny kocioł grzewczy typu Ekomini 12 z palnikiem Ąmnowym.

2.2. WYPOSAZENIE KOTŁA
Kocioł wyposźLzono w:
- Czopuch spalin q:150 mm,bezprzepustrfcy,
- Zasobnik paliwa,
- Króciec zasilĄącylpowTotny wody gIzewczęj G 1", króciec spustowy G 3l4",
- StudzieŃę pomiarowa czujnika temperatwy i ogranicznika temperaturybezpieczeństwa,
- Palnik rynnowy ze zintegrowanym wentylatoremotaz czujnikiem zńezpieczEącpprzed

przegrzańem,
- Podajnik ślimakowy paliwa z napędem,
- Sterownik TECHNIX ARGOS PID
- Mechaniczny ograrlicznik temperatury bezpieczeilstwa -Termostat awaryjny 95oC nl- 5 "C

IN§TYTUT Er{FFGEwKt
Zakład Ba§ań

Urządzeń Energdtycznyclr
Laboratorium - AB 087
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Badania kotła grzewczego EKOMINI t2 z automatycznym podawaniem paliwa.

2.3. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTŁA.
Identyfikacji badanego kotła dokonano w oparciu o dokumentację techniczną(2), (4).

PPHU KotłostalI s.c.
Tomaszew ul. Podmiejska 10

63-300 Pleszew

KocloŁ WoDNY c,o.
P Ekomini 12

kotła

kW

o/o

Moc

Rok prodUkcji

Nr fabryczny kotła

klasa kotła

)iśnienie robocze

'emp. dopuszczalna

Pojemność wodna

Zasilanie elektryczne

Rodzaj paliwa

bar

oc

L

230 V/50 Hz/165 W

Ekogroszek 5-25 mm

i 1, l
a--śr, ll
t-r0-

[5l
tTF-:l
t 85_-l
i--1-._-l

Rysunek 2. T ńliczka znamionowa kotła Ekomini 1 2.

3. PROGRAM BADAŃ I STOISKO POMIAROWE.
3.1. PROGRAM BADAŃ.

Program badan zgodnie z wpaganiani zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 tl]
obejmował:

o badania i ocenę spełnienia wymagń zawaftych w punkcie 4.2 ,,wymagańa doĘczące
wykonania" normy [1],

o badania i ocenę spełnienia wymagń zawarĘch w punkcie 4.3 ,,wymagania dotyczące
bezpieczeistwa" normy [1 ],

o badania i ocenę spełnienia wymagań zawartych w punkcie 4.4 ,,Wlłnagania cieplne"
normy [1],

Urządzeń



LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-231Łódż, ul. Dostawcza l.
Tel./ fax. (042) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: 423/I8-LG

Strona: 6

Stron: 13

CeĄfikat akredl,tacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI12 z auźomatycznym podawaniem paliwa.

3.2. PALIv/o STOSOWANE Do BADAN.
W czasie badń do opalania kotła stosowano paliwo węgiel kamienny sortymentu groszek

zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:20I2[Il.

3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.
Badania kotła przeprowadzono na stoisku badawczp Laboratorium Badń Kotłów i

Urządzefi Grzewczych zainstalowanym w laboratorium producenta. Stoisko odpowiada
wymaganiom punktu 5.7 .2 noruny PN-EN 303-5 :2012 |I],

Stosowane w badaniach przyządy pomiarowe, dla kżdego parametru mierzonego spełniają
wymagania dotyczące niepewności pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012 [1l.

4. METODYKAPOMIAROW.
Wymagania techniczne, warunki i metody badń są zgodne znormąPN-EN 303-5:2012 [1l.
Pomiar emisji pyfu wykonano metodą glawimetryczną.

5. WYNIKI BADAŃ.

Niepewnościrozszerzone pomiaru przy poziomie ufności 95%i współczynniku rozszerzenia
k:2 dla :uqlznaczonej wartości :

- sprawności kotła przy nominalnej mocy cieplnej: +3ońl1

- nominalnej mocy cieplnej: +1,8%QN
- emisji* CO +5%o wartości emisji, nie mniej ńż+25 mglm3
- emisji- OGC: +4mglŃ dlawartości 5+50 mglm3

. ..* +8mg/m3 dlawartości > 50+l50mg/m3
- emisji- pyłu: +6mg/m3 dla wartości tO+75 mg/m3

*8mg/m3 dla wartości > 75-150 mglm3

* odniesione do spalirl suchych, 0T, 10I3 mbar i wartości Oz : t0%o

5.1. WYNIKI CIEPLNYCH BADAŃ BILANSOWYCH.
Wyniki cieplnych badń bilansowych badanego kotła Ekomini 12 zartieszczono

wtabeli 1.

Nastawy regulatora:
1. Moc nominalna:

- Czaspracy:6,7 s
- Czasprzervrry;7,5 s
- Wentylator;86%o

2. Moc zredukowana:
- Czas pracy: 2,6 s

- Czas przerwy: 38 s
- W,enłIator: IZYo

§B{§rYTuT
Zakiail ńic

"i19?"1 F'nerge
Laboratoriuń?
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Badania kotla grzewczego EKOMINI 1ż z automatycznym podawaniem paliwa.

Tabela 1 : Zestawienie wielkości mierzonych i bilansów cieplnych kotła uzyskanych
w czasie badań bilansowych plzy opalaniu Węglem kamiennym soń Gk ll.
Typ iwielkość kotła: Kocioł EKOMlNl 12

Moc kotła: 12 kW
L.p wvszczeqólnienie Ozn Miano pom 1 pom2

PALlwo
L.p weqiel kamiennv soń Gk

1 zawańośc wilqoci w* W /o 9,9 9,9
2 Zawańość ooniołtl An* Ap % 6,1 6,1
3 Wartość opałowa" Qi kJ/kg 26987 26987
4 Zużycie paliwa B kq/h 1,80 0,37

WoDA
5 strumień masv wody mW kq/h 771 369
6 temp. wodv na wlocie do kotła t1

,c 58.9 56,4
7 temp. wodv na wvlocie z kotła t2 "c 72,8 62,3

sPALlNY
8 lemperatura spalin tsp ,c 133.6 43,6

Zawańość CO2 w spalinach c02 o/o 11,3 12,7
10 Zawańość CO w spalinach co % 0,01 13 0,028
11 Zawańość NOx w spalinach NOx o/o )203 0,0209
12 zawańość oGc w spa|inach oGc %o ,001 0,0006
IJ Emisia pvłu w spalinach Su mg/Nm3 28 12
14 zawartośc so2 w spalinach so2 o/o

15 Strumień masy spalin m q/s 7,76 1,43
16 Współczynnik nadmiaru powietrza n ,l 

,63 1,45
17 Ciąg kominowy za kotłem F Pa 9,6 7,5

oDPADY
18 strumień masy popiołu Gp kq/h 0 0
19 strumień masy żużla Gż kq/h 0 0
20 zawańośc cześci palnvch w popiele* bp o/o

21 zawartośc cześci palnvch w żużlu* bż %
PoWlETRzE

22 Temperatura otoczenia to "c 24,0 26,o
23 ciśnienie barometrvczne pb hPa

BlLANs
24 Moc ciepl. doprowadzona z paliwem Q1 kW 13,5 2,8
25 Moc cieplna kotła wodneqo Q2 kW 12,4 2,5
26 Sprawność cieplna kotła n o/o 92,2 9,1,5
27 strata kominowa sk % 6,7 ,1,0

28 strata niezupełneqo spalania sco % 0,1 0.,1

29 strata niecałk.spalania w popiele snp o/o

30 Strata niecalk.spalania w żużlu snz o/o

CHARAKTERYSTYKA
3,1 obciążenie cieplne pow.ogrzewal qh kWm2
5ż Obciążenie względne kotła qk o/o 103.4 21,1

EMlsJA
33 emisia zanieczvszczeń co Eco qiGJ 59 130
34 emisia zanieczvszczeń s02 Es02 g/GJ
35 emisia zanieczvszczeń Nox ENOx g/GJ 175 160
36 emisia zanieczvszczeń oGc EoGc q/GJ 7 4
37 emisia co (o2=,1 0%)obliczeniowe eco mq/m3 122 267
38 emisia SO2 (O2= 1 0%)obliczeniowe eS02 mq/m3
39 emisia NOx (O2=1 0%)obliczeniowe eNOx mq/m3 360 328
40 emisia oGC (o2=1 0%)obliczeniowe eOGC mq/m3 14 8
41 emisia pvłu (O2=1 O%)obliczeniowe ep mq/m3 24 17

* W zakresie analiz ftzyko chemicznych paliw i odpadów paleniskowych - Labolatorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń
C:rzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo - Gazowej - Nr Akredytacji AB 048

€rgetycznych
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5.2.WYNIKI BADAŃ I OCENA KOTŁA Z OBOWI ĄZUJĄCYMI
WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W NORMIE PN-EN 303-5:20I2lI].

V/yniki badń objęte zaklesem akredytacji laboratorium dla kotła Ekomini 12 porównano z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:201ż [1]. Wyniki i porównaniazartieszczono
w tńeli2.
producent kotła:

Typ kotła:

iPPHU Kotłostal I s.c.,Tomaszew ul. Podmiejska
i 63-300 Pleszew

10,

_Nom_in alna m__9_9 c_lgplna;

Ekomini 12
12 kW

Ip"liy"g;
Palenisko:

_\amigpny gortym"e!1} g19_9_T"k Gk I!
Palnik m wenly]_atolep _- l lkw

Męchanizm Motoreduklor - 0,09 kW
O_ ! 5_0 mm bez ppepg9tnicy, C_ 1" ) G 3/ł

Ogranicznik temperafu ry bezpieczeństwa:

Wentylator:

U;ąd;&ió d" 
"dprMd;*i; ilańiil,

znik

'abela2. badń i ocena kotła Ekomini 12

Lp. Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagań
Spełnienia/Nie

spełnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
Włnik badania

1 2 3 4
l PN-EN 303_5

Pkr.4 WYMAGANIA

ż. PN_EN 303_5
P]r-.4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA *,Ś *

J- PN-EN 303-5
Plś.4.2.4.1

odpowietrzanie przestrzeni wodnei :

Kotly gtzewcze i ich części powinny byó uksźałtowane w sposób umożliwiający
całkowite odpowietrzenie przestrzeni wodnej i nie występowanie wrzenia.
Uwaga: Występowanie wrzenia możra rozp oznaó po odgłosach wrzenia.

Spełnia

4. PN-EN 303-5
Pk 4.2.4.3

kontrola płomienia:

Należy zastosowń unądzęnie umożliwiające obserwację płomienia lub warstwy żaru.
Urządzeniem Ęm mogą byó drzwiczki, ieZeli umożliwia|ą bezpieczna obserwacię.

Spełnia
Drzwiczki paleniskowe

5. PN-EN 303-5
Pk 4.2.4.8

Łolacia cieplna:
Wszystkie kotły gtzewcze powinny byó w}posżone w izolację cieplną, Izolacja cieplna
powinna byó odpoma na przeciętnie występujące obciązenia termiczne i mechanicme,
Izolacja powinna byó wykonana z matęriałów niepalnych a podczas eksploatacji w
przeciętnych waruŃach eksploatacyjnych, nie powinny wydzielać się z niej substancje
szkodliwe.

Spełnia

6. PN-EN 303-5
Pkt4.2.4.9

opory przepływu wody Drzez kocioł grzewczy:

Opory przepływu wody naleĄ określió przy przepływie odpowiadającyn nominalnej
mocy cieplnej, i róznicy temperatury wody wylotowej i wody powrotnej do kofla
grz:ęwczego 10 K i 20 K. Wynik dla kżdej wielkości kotłą powinien być zgodny z
danymi produceną podany w mbar.
Deklaracja producenta: 10 K /.,.-... mbar/;

20K/...-...mbu/,

Nie oceniono
brak deklaracji

7. PN-EN 303-5
Pkt 4.3

WYMAGANIA D OTYCZĄ CE BEZP IECZEŃ STWA

akład BadaY
eń Energetydcz
retorium - AB 0

lN§TYTuT
Zakle

Urządzeń f
Laberatorium

Króćce: spalin. zasilania/powrotu. sDustowv

Regulator temperatury: ARGOS PID, prod. TECHNIX, Szczury 33B. 63-450 Sobótka
Mechaniczny -Ęp Tęrmostat awaryjny 95"C+l- 5 "C

RV 13 AMS prod. Domer Sierecki Pleszew; moc 70 W;
wydainość 240 Ń lhl' spręż 3 l0 Pa

rYl



LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I UMĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23lŁódź. ul, Dostawcza 1,

Tel./ fax. (04ż) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: 423/t9-LG

Strona: 9

Stron: 13

Uertytlkat akledytacJ 1 PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 z automatycznym podawaniem paliwa.

Lp. PunĘ normy Wymagania/ Dane Producęnta

Ocena wymagń
Spełnienia/}{ie

spełnia/ Nie doĘczy/
Nie oceniono

Wynik badania
l 2 3 4

8. PN-EN 303-5
Pkt4.3.ż

Reczny zasyp paliwa:
Koci-goe.cry , ręcmym rasypem paliwa powinien byó tak wyposżony, by podczas
eksploatacji zgodnej z ptzemaszeniem i zgodnej z instrukcją obsługi producenta nie
występowĄ żadne zagrożenia bezpieczeństwa dla obsługi np. zagrożenia przy otwarciu
dtzwiczęk zuypowych lub drzłviczek paleniskowych (np. wrybuch spalin).

Nie dotyczy

9. PN-EN 303-5

Plł4.3.6

TemDeratura Dowierzchni zewnetrznvch:
Podczas badń wg 5.12 temperafura zewnęhmych powierzchni kolla grzewczego (wtaz z
podstawą kotła i drzwiczkarli, a z wyjątkiem czopucha i otworów sfużących do
nadzorowania pracy kotła pracującego ptzy ciągtl naturalnlłn) nie powinny przektaczaó
temperatury otoczenia o więcej niż ó0 K. Wynaganie dotyczące temperafury podstawy
kotła nie obowiązuje wówczas, gdy według pisemnych zaleceń producenta kocioł
grzewczy powinien byó posadowiony na niepalnl,rn podłoź:u.
Podczas badań wg 5.12, temperafury powierzchni uchw5,tów obsfugowych i wszystkich
części, które podczas eksploatacji kotła grzewczego mogą byó doĘkane, nie powinny
przekłaczŃtemperatury otoczenia o więcej niż:
- 35 K w przypadku wykonanych z metali i mateńałów podobnych;
- 45 K w przypadku wykonanych z porcelany i materiałów podobnych;
- 60 K w przypadku łykonanych ztv.torzyw sztucznych i materiałów podobnych,

Spełnia
Dtzwiczki

28K
Spełnia

Uchwyt drzwiczek
/tworzywo szlscznel

16K

10. PN_EN 303-5
Pk14.3.8

Regulator temperatury i urządzenia ograniczające temperaturę

ll PN_EN 303-5

Pkt 4.3.8.1

postanowienia osólne:
W zaleźności od systemu spalania paliwa i sposobu zńezpieczenia instalacji, w której

kocioł będzie zastosowany, w kżdym kotle grzewcąłn naleĘ przewidzięć zastosowanie
vządzsń łegulacyjnych i zabezpieczających wl,rnienionych w następnych rozdziałac,h oraz
naleZy przewidzieć odpowiednie możliwości ich zainstalowania. Kńde wymagane
wyposźenie powinno byó albo dostarczone przez producenta albo powinno byó dokładnie
wyspecyfikowane w instrŃcji montażu, ze szczególnym uwzględnieniem granicmych
wańości nastaw i stabch czasowychzabęzpieczalpego ogranicznikatemperatury.

Spełnia
Dostafczone

i zamontowane przez
producenta

12. PN-EN 303-5
Pkt 4,3.8.2

Regulator temperaturv i urzadzenia ograniczaiace temDerature w
otwartvch instalaciach grzewczych:
W przypadku instalacji grzewcze1 zabezpieczonej flzycmie (tempefafura jest ogtaniczona
przez ciśnienie panujące w instalacji), zgodnie z wlłnaganiami normy EN |4597, naleĘ
przewidzieć następujące wlposżenie:
- regulator temperatury,
, zŃezpieczający ogranicmik temp erafury (z r ęcznym kasowaniem blokady).
Kotły grzewcze, ldórych systeln spalania nie jest ani całkowicie wyłqczallry ani nie jest
częściowo wyĘczalny, mogą nie być wl.posłżone w zabezpieczający ogranicznik
temperatury, gdyZ w nkich prrypadkach (np. w prąpadku kotłów grzewczych bez
autonatycznego doprowadzania powietrza do spalania i/lub automatycznego
doprowadzania paliwa), nadtniąr ciepła w postaci pary wodnej jest odprowadzany do
a t mosfe ry przez otw arte Dołaczenie.

Spełnia
Regulator temperatury

Spełnia
ogranicmik temperatury

(ręczny powrót do
pozycji wyjściowej,

mechanicmy)

PalłzpttllktZ3

Badania funkcjonalne ręulatora temperatury /zgodnie z pnk. 5.13/:
- maks}rynalna ustawiona wartośó temperatury woóy; 85 0C

- mak*rynalnv wzrost temperatury wody wylotowei,, < 100 0C

Spełnia
96.3 0C

Badania funkcjonalne ogranicznika temper. bezpieczeństwa lzgodniezpŃ,5,I3l'.
- maksymalna temperafura wody deklarowana przez producenta; brak deklaracji 0C

- maksymalna ustawiona wartość temperatury wody;95 0C

maksymalny wzrost wodv wvlotowei,, < 110 0C

Spełnia
I04,2()C

§N§, Es§ERGETYK§
Zaliład Badań

U r z ąilz eń!},rr e r8e tycznych
Laboraforium - AB 087



LABORATORIUM BADAŃ KOT,ŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-231Lódż" ul. Dostawcza 1.

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

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: 423/Ig-LG

Strona: 10

Stron: 13

CeĘfikat akreĄ,tacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 z automatycznym podawaniem pa|iwa.

Lp. Punkty normy Wymagalria/ Dane Producenta

Ocenawymagń
Spełnienia/l{ie

spełnia/ Nie dotyczyl
Nie oceniono
Wynik badania

1 2 3 4

13. PN-EN 303-5

Pkt 4,3.8.3

Regulator temperatury i urządzenia ograniczaiace temDerature w
zamkniętych instalaciach grzewczvch:
Rozróżnia się następujące warianĘ wyposżenia zgodnego z wynąaniami normy EN
12828:
a) gdy system spalania jest szybko wyłączalny; wym€ane w}posźenie składa się z:
- regulatora temperafury,
- zŃezpieczającego ogranicznika temperatury (z ręcznyrn kasowaniem blokady).
b) gdy system spalaniajest częściowo wyłączalny; wymagane wyposżęnie składa się z:
- regulatora temperatury,
- zabezpieczającego ogranicznika temperafury (z ręcznym kasowaniem blokady);
- niezawodnego vządzenia do odprowadzania resźkowego obciąZenia cieplnego wg
4.3.8.4 (termicme zńezpieczenie odpływu).
c) gdy system spalania nie jest wyłączalny a nominalna moc cieplna kotła < l00 kW;
wyfn€ane wyposżenie składa się z:
- regulatora tempefahrry,
- termicznego zabezpieczenia odpływu wg 4.3.8.4, które w prąpadku awarii odprowadza
maksynalnie możliwą moc cieplną.
Jeżeli powyższe wymagania nie są spełnione, to kocioł grzęwczy należy instalować w
instalacii otwańei we EN 12828.

Nie dotyczy

Badania funkcionalne regulatora temperatury /zgodnie z pnk, 5.I3 l :,

- maksymaina ustawiona na regulatorze wartość temperatury wody;8S 'C
- maksymalny dopuszczalny wzrost tęmperatury wody wylotowej ,, < l00 0C

Spełnia
96,3 0C

Badania funkcionalne ogranicznika temoer. bezpieczeństwa lzgodnie zpnk.5.13/,:
- maksymalna temperatura wody deklarowana przez producenta; bruk deklaracji 0C

- mŃsymalna ustawiona na ograniczniku wartość temperatury wody; 95'C
- maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury wody wylotowei; < 110 0C

Spełnia
I04,2oC

Badania funkcionalne systemów szvbko wvłaczalnvch lzgodnie z pnk. 5.I4l :

Nagła awaria odprowadzenia ciepła:
- maksvmalnv wzrost temDeratury wodv wvlotowei: < 110 0C

Spełnia
94,2 0C

Zanik napięcia:
- maksynalny wzrost temperatury wody wylotowej; < 110 0C

- maks}łnalna koncentracja CO; ś 5,0 %

Spełnia
81,3 0C

CO:O.36o/o

ilrl

14. PN-EN 303-5

Pkt 4.3.8,4

Flltllrap,

Podczas badń wg 5,15 zabezpieczający wl,rniennik ciepła lub inre vządzenia do
odprowadzania ciepła nadmiarowego powinny zapewniŃ, by maksymalna tempefatura
wody w kotle grzewczyn nie przekaczńa lLO oC.

W t}łn celu stosuje się termiczne zabezpieczenie odpĘwu, np. termicme zabezpieczenie
odpĘwu ,,STW Typ Th" wg EN 14597 wraz z zńudowanym w kotle grzewcą,rn
wyniennikiem ciepła. Jako wymiennik ciepła może byó zastosowany pojemnościowy albo
przepĘwowy podgzęwacz wody, jeżeli będzie on tak zabudowany i usltuowany, aby
mógł odprowadzić ciepło nadmiarowe bez stosowania kolejnych urządzeń pomocniczych i
bęz zasilania energią obcą Zabudowany na stałe przepływowy podgrzęwacz wody nie
powinien być wykorzysĘwany jŃo uątkowy podgrzewacz wody lecz wyłącznie jako
zabeąieczaląsy wlłniennik ciepła, Prócz tego powinny być spełnione następujące
warunki:
-termicme zabezpieczenie odpĘrvu i w}łniennik ciepła powinny byó dostosowane do
konstrukcyjnych i cieplnych właściwości kotła grzewczego a w przypadku awarii powinny
być w stanie bezpiecmie odprowadzió maksymalną moc cieplną względnie przy
częściowym wyłączeniu resztkowe obciążenie cieplne;
-jeżeli jako wyniennik ciepła zastosowano zasobnik ciepłej wody, to powinien on być tak
zaprojełtowany, by spełniał powyższo warunki przy jego maksynalnej temperaturze
roboczej;
-termiczne zńezpieczenie odp§rłu powinno być zainstalowane przy wymierrrriku ciepła
sfuząqłn wyłącmie do odprowadzania ciepła w razie awarii przed wlotem wody
chłodzącej do wyniennika ciepła.
Nie wyklucza się stosowania innych rozwiązan spełniających wyżej podane fuŃcje i
standudy zabezpieczeń. Zasadniczojednak dopuszcza się stosowanie wszystkich urządzeń
odprowadzających ciepło nadmiarowe tylko w:
-kotłach gzewczych bez wyłączalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do
l00 kW
-kotłach gnewczych z częściowo wyłączalnym systemem spalania o resźkowej mocy
łirdli do l00 kW.

Nie dotyczy
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LABORATORIUM BADAŃ KOTŁOW I URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-23IŁódż, ul. Dostawcza 1.

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

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr ewidencvinv: 423l1B-LG

strona: 11

Stron: 13

CeĄrfikat akredytacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 z automatycznym podawaniem paliwa.

Lp. Punkty normy Wymagania/ Dane Producenta

Ocena wymagań
Spełnienia/l.{ie

spełnia/ Nie dotyczy/
Nie oceniono
wrnik badania

1 2 3 4
Badania funkcionalne urzadzenia odnrowadzaiącego ciepło nadmiarowe (doĘczy
systemów częściowo wyłączalnych lub systemów nie wyłączalnych) lzgodnie z pL1. 5.15/:
- maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej < 110 0C

- maksymalnakoncetracjaCO; ś 5,0 %

Nie dotyczy

15, PN-EN 303_5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

16.
PN_EN 303-5
Pkt 4.4.1
Tablica7

postanowienia ogólne:
Spełnienie następujących wyrnąń ciepĘch nńezy wykazaó podczas badń

wykonywanych przy spalaniu paliw do badań zestawionych w Tablicy 7.
Paliwa do badń naleĄ tak wybrać, aby odpowiadĄ paliwom dopuszczonlłn do spalania
w kotle grzewcą,rn.
Uwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogą zależeć od rodzaju paliwa.
W wlłnaganiach doĘczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy. Aby spełnió Ęłnagania jednej z klas naleĄ spełnió
wszystkie wynąania doĘczące sprawności cieplnej i granicmych wartości emisji
zanie czy szczsń dla tei klasv.

Spełnia

|,7.
PN-EN 303-5
Plł4.4.2
Rysunek 1

sprawność cienlna kotła:
Sprawnośó cieplna kotła przy nominalnej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5,10, nie

powinna byó mniejsza od sprawności określonej wzorem podanym na Rysunku 1 dla
odpowiedniej klasy.
D|a kotłów o nominalnei mocv cieolnei orzekaczająsei 100 kW ustala się wymaganą

Wyniki badań:
Qt: l2,4 kW
ry:92,2%o

Sprawność wymagana:

ĄnomruS>73,56 %o

l|nouruł>82,19 %o

1nonruS>88,09 %o

Spełnia

klasa 5

sprawnośćdlaklasy4-84%adlaklasy5-897o.Dlakotłówklas},3onominalnejmocy
cieplnej przekracza_iące_i 300 kW ustala się wl,łnaganą sprawnośc na 82 %.
Klasa 5, Q < 100 kW:

,tt< - 87 +log Q (w procentach)

Klasa 4. Q < 100 kW:

łK - 80 +2log Q (w procentach)

Klasa 3, Q < 300 kW:

łK :67+ 6|og Q (w procentach)

gdzie 4x sprawność cieplna kotła w procentach a Q moc cieplna w kilowatach,
Uwaga l : Q oznacza albo nominalną moc cieplną Ą albo minimalną moc cieplną
uzyskiwaną przy pracy ciągłej Qn in,

Uwaga2: W niektórych krajach ustala się sprawność cieplną w za|eżnoścl od ciepła
spalania paliwa.

Nominalna moc cieplna: deklaracja producenta; QN: I2 kVl/
K|asa kotła: deklaracia producenta; klasa 5

18. PN-EN 303-5
Pkt 4.4.3

Temperatura spalin wvlotowvch:
Dla kotłów gtzewczych, w których temperatufa spalin wylotowych przy nominalnej mocy
cieplnej przel<racza temperafurę otoczenia o mniej niz 160 K, producent powinien podać
informacje dotyczą§ę wykonania kominą w celu zapobiegania moźliwości osadzaniu się
sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin.
Deklaracia producenta:

Spełnia
109,6 K

Informacje doĘczące
wykonania komina
w instrukcji obsługi

l9. PN_EN 303-5
Pk 4.4.4

ciag spalin:
Producent powinien podać minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidłowej
pracy. Jeżeli producent nie podał żadnych informacji, to obowiązują wartości wg
EN 13384-1 :2002+ M:2008, Tablica B.2.
Deklaracia producenta: 0,12 mban

Spełnia
0,10 mbar

20. PN-EN 303-5
Pkt 4,4,5

stałonalnośó:
Podana przez producenta stałopalność kotłów grzewczych zasilanych paliwem ręcmie przy
nominalnej mocy cieplnej przy jednyn zasypie paliwa powinna w;łlosió co najmniej:
- 2 h przy spalaniu paliw biogenicznych i innych paliw stĄch,
- 4hprzy spalaniu paliw kopalnych.
Deklaracia producenta: --.---, h.

Nie dotyczy

21. PN-EN 303-5
Plł 4.4.6

Minimalna moc cieplna:
Minimalna moc cieplna kotłów grzewczych zasilanych paliwem automatycmie powinna
wlłrosió najwyżej 30 % nominalnej mocy cieplnej. Nastawy powinny być wykonywane
automatycmie pnez urządzenie regulacyjne.
Regulacja doprowadzania paliwa i doprowadzania powie1lrza może byó ciągła lub
przerywana.

Deklaracia producenta: regulacia ciągła ii.i;-

Spełnia
Q-i":2,5 kW

21,1%QN

Zakilf,ti Badań
Urząd,zeń EĄergetyczn

Laboratorl{m - AB n8:
Ptycznych
AB 087



LABORAT,ORIUM BADAŃ KOTLOW l URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

93-ż3lŁódż, ul. Dostawcza 1,

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

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr ewidencyiny: 423l18-LG

Strona: 12

Stron: l3
Certyfikat akedytacji PCA

Nr AB 087
Badania kotła grzewczego EKOMINI12 z automatycznym podawaniem paliwa.

Lp. Punkty normy Wymagania/ Danę Producęnta

Ocenawymagń
Spełnienia/l.{ie

spełnia/ Nie doĘczy/
Nie oceniono
wrłrik badania

1 2 _, 4
Minimalna moc cieplnaptzy pracy ciągłej kotłów grzewczych zasilanych paliwem ręcmie
i przeznaczonych do eksploatacji z zasobnikiem ciepła, może być większa niż 30 Yo
nominalnej mocy cieplnej, W takim pr4padku, w informacjach technicmych producent
kotła powinien podaójak można odprowadzió wltworzoną ilość ciepła.
Badania kotła grzęwazęgo zasilanego paliwem ręcznie prq obciązeniu częściowym nie są
konieczne wówczas, gdy producent w}rynaga żeby kocioł grzęwczy był na stałe połączony
z zasobnikiem ciepła.
Wielkośó zasobnika ciepła dla kotłów, w których dopuszcza się spalanie wielu paliw ustala
się dla tego paliwa, które wymaga największego zasobnika.
Najmniejsza pojemnośó zasobnika ciepła wyrosi 300 l.
Deklaracja producenta:,.,--.-.. litłól,

Nie doĘcry

ż2.
PN-EN 303-5
PI<t 4.4.7
Tablica 6

Graniczne wartości emisii zanieczyszczeń:
Spalanie po\Minno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas
pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej
mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną w
czasie badań wg 5.7, 5.9 i 5.10 emisia nie przekacza wańości podanych w Tablicy 6.

Przy mocy nominalnej

Przy opalaniu węglem kamiennym:
EmisjaCO (wyrikbadń) |)2mglm3
Emisja OGC (wyrik badń) 14 mglm3
Emisiapvfu (wvnikbadń) 24 me1m3

klasa 5
klasa 5

klasa 5

Przy mocy minimalnej

Przy opalaniu węglem kamiennym:
Emisja CO (wynik badan) 267 mglm3
Emisja OGC (wynik badan) 8 mglm3
Emisiapvłu (wvnikbadń) 17 ms^lŃ

klasa 5

klasa 5

klasą 5*
Klasa kotła wg tablicy 6 - klasa 5 /w całym zakresie obciąźeń cieplnych/
Deklaracja producenta: klasa 5
* Norma PN/EN 303-5:2012 nie klasyJikuje granicznych emisji pyłu dla mocy obniżonej.
pomiary emisji pyłów plzy obniżonym obciqżeniu wykonano metodq gławimetrycznq
Uąyskane wielkości emisji pyłu porównano z grunicznymi wartościami podanymi w tabeli
nr 6 PN-EN 303-5:2012 iak dla moc"y nominalnei

klasa 5

23.

oGÓLNA ocENA wy|[IKÓw BADAŃ KoTŁA:
o kocioł opalany węglem kamiennym soń. Gk II spełnia wymagania klasy 5 w zakresie

śprawności cieplnej i emisji zaniecTyszczeń gazorych normy PN-EN 303-5: 2012.
. producent badanego kotła na podstawie przeprowadzonych badań, zobowiązany jest do

uaktualnienia i/lub uzupełnienia deklaracji,zawarĘch w oznakowaniu kotła i dokumentacji
dostarczanei wraz z kotłem / ws. pkt. 4.2.1.1,7 i 8 normy PN-EN 303-5: 2012 l.

* * * P oza zakr ęsem akredltacj i

6. INFORMACJE KoŃCoWE.
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań dotycząwyłączńe badanego ęgzęmplaruakotła

Ępu Ekomini 12 o deklarowanej mocy znamionowej 12 kW z dostarczonym wyposźLzeniem,
vłyłącznie przy opalaniu węglem kamiennym sort Gk llwyszczególnionym w pkt. 3.2.

Uwaga: Wymagania dotvczace bezpieczeństwa (punkt 4.3) zawańe w punktach: 4.3.1;
4.3.3: 4.3.4; 4.3.5l normv PN-EN 303-5: 2012 oraz ocena rvzyka i badania funkcionalne
bezpieczeństwa zgodnie z punktem 5.1,6 normv PN-EN 303-5: 201,2.

l
INSTYTUT EIĘRGETYKI

Zaklad BlEań
Urządzeń Ener{|tycznych

Lgboratorium ."AB 087



Producent powinien przeprowadzió ocenę ryzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzględnia się
działania siĘ v,ryższej. Ocena ryzyka powinna byó sprawdzona przęz ńezależnąjednostkę pod
względem kompletności, poprawności i wiarygodności.
W przypadku konieczności przeprowadzania badń unryeŁniających obowiązują warunki

zawartę w punktach: 5.16.1; 5.16.2;5.16.3; 5.16.4;5.16.5 nonny PN-EN 303-5: 2aI2.

7.

1.

LITERATURA I DOKUMENTY
PN-EN 303-5: 2012 Kotły grzęwczę na paliwa stałe z ręcznym i automa§cznp zasypem
paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
InstrŃcja Obsługi (DTR). Montń, Użytkowanie, Konserwacja. Ekomini 12.
Regulator kotła TECHNIX ARGOS PID. InstrŃcja obsługi i montażu.
Dokumentacja konstrukcyjna kotła Ekomini 12.

KONIEC SPRAWOZDANIA

2.
J.

4.

LABoRAToRIulrł BeneŃ KoTŁoW t unz4ozEŃ
GRZEWCZYCH

93ą3lŁódż, ul. Dostawcza l.
Tel./ fax. (042) 6 40 03 04

SPRAWOZDANIP, Z SADAŃ

Nr ewidencyiny: 423/I8-LG

Strona: 13

Stron: 13

Certyfikat akredytacj i PCA
Nr AB 087

Badania kotła grzewczego EKOMINI 12 z altomatycznym podawaniem paliwa.


