
 

 

 

  

ZAKŁAD PRODUKCJI KOTŁÓW „PAL-EKO”                                     VIOLETTA GRZESIAK 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa 
Kocioł centralnego ogrzewania                                           

opalany biomasą BIO PAL 
 

 

 

UWAGA!                                                                                                                                                                                         
-Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła grozi jego poważnym uszkodzeniem i niebezpieczeństwem dla 
użytkownika                                                                                                                                                                                  
-Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien zażądać od inwestora zabezpieczenia kotła w układzie 
otwartym wg:91/B-02413                                                                                                                                                             
-Stosowanie zabezpieczeń w układzie zamkniętym   SUROWO ZABRONIONE 
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1. Wstęp 
1.1. Informacje ogólne 
 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa kotów centralnego ogrzewania opalanych słomą typu 
BIO PAL przeznaczona jest dla użytkowników tych kotłów. Może stanowić podstawę 
wykonywania projektów obliczeń symulacyjnych związanych z zastosowaniem w/w/ kotłów 
jedynie przez uprawnione do tych czynności osoby. Dokładne zapoznanie się z DTR, w której 
zawarte są info dotyczące budowy , instalacji i sposobu użytkowania kotłów jest konieczne dla 
prawidłowego i bezpiecznego ich funkcjonowania.  
Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy  

a. zapoznać się z DTR 
b. Sprawdzić kompletność dostawy, dane z tabliczki znamionowej porównując z kartą 

gwarancyjną 
c. sprawdzić czy kocioł w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu 

 
ZAKŁÓCENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY KOTŁA POWSTAŁE W 
WYNIKU NIEZNAJOMOŚCI DTR NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI 
W szczególności: -stosowania niewłaściwego paliwa( rodzaj, wartość opałowa, 
wilgoć) 
-zabezpieczenie kotła niezgodnie z PN-91/B-02413 
-braku systematycznego czyszczenia i konserwacji kotła 
-uszkodzenia mechaniczne ceramiki  
-nieprawidłowa wentylacja kotłowni 
-zastosowanie niewłaściwych zbiorników akumulacyjnych 
 
1.2 Charakterystyka kotła BIO PAL 
Kotły BIO PAL to nowa generacja kotłów wsadowych opalanych słomą rzepakową zbóż oraz 
odpadów zielarskich. Budowa kotła pozwala na umieszczenie w komorze spalania baloty lub 
kostki słomy i zastosowania przeciwprądowego systemu spalania. Spalanie odbywa się 
warstwowo od góry, w wyniku wielopunktowego doprowadzenia powietrza pierwotnego do 
komory spalania ora powietrza wtórnego w strefę wypływu spalin do wymiennika ciepła. 
Takie rozwiązanie doprowadzania powietrza wtórnego oraz ceramiki w komorze nawrotnej 
powoduje dopalanie gazów i redukcje tlenku węgla w spalinach. W kotle zastosowano 
dwuciągowy wymiennik ciepła przez co uzyskuje się odpowiednie temperatury spalin, a 
zmiana kierunku ich przepływu i spadek prędkości powoduje osadzenie się pyłów w 
komorach nawrotnych, co z kolei zmniejsza się emisję pyłów do atmosfery. Proces spalania 
sterowany jest za pomocą mikroprocesowego sterownika, który posiada możliwość 
wprowadzenia odpowiednich nastaw temperatur spalania przez co uzyskuje się optymalne 
parametry spalania. 
 
Kotły BIO PAL są kotłami niskotemperaturowymi i nie podlegają warunkom 
dozoru technicznego. 
 
UWAGA! 
Kotły należy zabezpieczyć wg PN-91 /B-02413. Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo.  
Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
 
Zabrania się stosowania zabezpieczeń kotłów w układzie zamkniętym z 
naczyniem wzbiorczym przeponowymi. 
 
Koty spełniają wymagania DYREKTYW UE w zakresie bezpieczeństwa wyrób 
potwierdzone deklaracją „CE” 
 
Zgodnie z rozporządzeniem MpiG 22.07.2004 roku kotły poddano procedurze oceny 
zgodności badań projektu WE-moduł B1. 
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Kotły posiadają świadectwa wydane przez: 
1. ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

(Ustawa „Prawo Energetyczne” z 10.04.97, Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
14.05.2001) 

2. ŚWIADECTWO BADAŃ ENERGETYCZNO- EMISYJNYCH (zgodne z Kryteriami 
emisji „na znak bezpieczeństwa ekologicznego” wg WOŚiR w Katowicach 

3. ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI ne RN/32/04 (zgodnie z normami PN-EN 303 5 
sprawność energetyczna i granicznych wartości emisji. 

 
1.3. Specyfikacja dostawy 
Kocioł centralnego ogrzewania BIO PAL dostarczone jest w stanie zmontowanym waz z 
pokrywą paleniska, komorą nawrotną, czopuchem, kolektorem powietrz oraz izolacją 
termiczną. Integralną częścią kotła są urządzenia sterujące z dmuchawą oraz osprzęt i 
wyposażenie wedle zamówienia odbiorcy. 
 
1.4. Paliwo 
Paliwem dla kotła BIO PAL jest słoma podstawowych zbóż, rzepaku i odpadów zielarskich. 
Słoma stosowana jako paliwo musi spełniać określenie wymagania technologiczne, które do 
tej pory w Polsce nie zostały znormalizowane. 
O jakości słomy jako materiału energetycznego decyduje przede wszystkim : -wartość 
opałowa, -wilgotność, -stopień związania. Wartość opałowa słomy zależy od rodzaju rośliny 
(rys1.) i jej stopień wilgoci. Duża wilgotność znacznie wpływa na zakłócenie procesu spalania 
objawiającego się zmniejszeniem wydajności kotła i podwyższeniem emisji spalin.  
Stopień zwiędnięcia powoduje usuwanie szkodliwych związków mających negatywny wpływ 
na proces spalania i korozje elementów kotła. Cechą charakterystyczna takiej słomy jest jej 
szary kolor. Dla kotłów BIO PAL należy stosować opał o wartości opałowej 15MJ/kg i max 
wilgotności 12%. 
Słoma zbierana za pomocą pras formowana jest różnego rodzaju kostki i bebe. Najczęściej 
stosowanymi formatami są kostki o wymiarach 0.4x0.4x0.8 m o masie 8-12kg oraz 
wielogabaretowe typu „heston” lub bebe o średnicy 1,2-1,6 m i długości 1-1,4 m o masie 150-
250 kg. Gęstość sprasowanej słomy wynosi 100-150 kg/m3 .  
Należy zwrócić szczególną uwagę na stopień sprasowania czy jej gęstość, która wpływa na 
długość procesu spalania. Stosowanie kostek/balotów o w/w wymiarach , lecz o małej 
gęstości może spowodować obniżenie spalania nawet o połowę i jednocześnie zwiększa się 
częstotliwość załadunków. Pojemność komór spalania została tak dobrana aby czas spalania 
wynosił 2h. 
 
UWAGA! 
Stosowanie mokrego paliwa powoduje nie tylko obniżenie wydajności kotła ale wydzielanie 
się substancji smolistych osadzających się na ściankach i powodujących obniżenie sprawności 
kotła oraz jego uszkodzenie. 
Uszkodzenia i niewłaściwa praca kotła powstaje w wyniku małej wartości 
opałowej, gęstości paliwa oraz dużej wilgotności nie podlega reklamacji. 
 
Rysunek 1. Zależność wartości opałowej od wilgoci 
 
RYSUKEK 
 
 
2. Przeznaczenie kotłów BIO PAL 
 
Kotły grzewcze BIO PAL opalane słomą przeznaczone są do podgrzewania wody do 
temperatury nie przekraczającej 100°C. Znajdują one zastosowanie w instalacjach 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zasilając w energię cieplną gospodarstwa 
rolne, szklarnie, przedsiębiorstwa i obiekty mieszkalne. Szczególnie w zabudowie wiejskiej, 
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gdzie stanowią gdzie stanowią alternatywę dla kotłów węglowych, olejowych i gazowych ze 
względu na koszty eksploatacji. Kotły opalane słomą są specyficznym rodzajem kotłów 
wsadowych, w których występuje okresowe spalanie całego wsadu paliwa, w stosunkowo 
krótkim czasie. Dlatego wymagają zastosowanie układu kocioł-zbiornik akumulacyjny, w 
którym magazynowany jest nadmiar energii cieplnej, niewykorzystanej dla celów grzewczych.  
Mimo że, eksploatacja kotła nie wymaga ciągłej obsługi jednak wymagany 
jest ciągły nadzór przez przeszkoloną obsługę, która sprowadza się do kontroli 
prawidłowości działania układu sterowania i pracy kotła , zgodnie z 
warunkami i wymaganiami zawartymi w DTR. 
 
3. Dobór kotła do instalacji 
 
W celu prawidłowego dobru kotła , należy uwzględnić obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła w 
skutek strat przez przenikanie, ciepło na potrzeby wentylacji i ciepłej wody użytkowej oraz w 
przypadku ogrzewania obiektów wielo-metrażowych straty wynikające z przepływu ciepła. 
Podstawą prawidłowego doboru kotła jest bilans cieplny obiektu, sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi normami. Szczególne znaczenie ma prawidłowe określenie strat ciepła przez 
przenikanie, które zależy od stopnia termoizolacji budynku, oraz zapotrzebowanie an ciepło 
wentylacji.  
Szacunkowe zaopatrzenie ciepła dla pomieszczeń przy wysokości 2,5 m wynosi: 

• q=100-110W/m2 - dla budynków nieocieplonych ze standardową stolarką budowlaną 
• q=70-80W/m2 --dla budynków ocieplonych izolacją termiczną ( ściany,stropy,drzwi) 

 
 
Przy doborze wielkości kotła opalanego słomą poza bilansem cieplnym, należy uwzględnić 
częstotliwość jego obsługi. 
 
3.1. Współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym 
 
Specyfikacja procesu spalania w kotłach wsadowych oraz zapewnienie ciągłości dostawy 
eergii cieplnej do instalacji odbiorczych wymaga stosowania elementu pośredniego pomiędzy 
kotłem a odbiornikiem ciepła: zbiornik. Tego typu zbiornik akumulacyjny gromadzi 
nadwyżkę energii w czasie pracy kotła, którą przekazuje do instalacji w okresie przerw w 
procesie spalania. W praktyce akumulatorem ciepła jest bardzo dobrze izolowany termicznie 
zbiornik, którego szacunkową pojemność można obliczyć wedle wzoru poniżej: 
 
 

V=
E

1,163x(Tp−Tk)
 

 
gdzie : V - pojemność zbiornika (m3) 
E - ilość zgromadzonej energii cieplnej (kWh) 
Tp - Temperatura początkowa wody w zbiorniku ( po jego naładowaniu)(°C) 
Tk - Temperatura końcowa wody w zbiorniku ( przed kolejnym ładowaniem)  
 
 
Zalecana warstwa izolacji zbiornika to 200 mm wełny mineralnej z powłoką z 
blachy ocynkowej lub aluminiowej. Doskonałym rozwiązaniem jest mata 
lamelowa LM2 lub pianka poliu 
 
3.2.Zasady doboru zbiornika akumulacyjnego  
 
Zbiornik akumulacyjny powinien być tak dobrany aby jego minimalna pojemność cieplna 
zapewniała: 
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• odbiór całkowitej ilości energii wyprodukowanej przez kocioł lub kotły w jednym 
cyklu palenia przy temperaturze pracy układu kocioł- zbiornik 90/70°C 

• ciągłą dostawę energii do instalacji odbiorczej w okresach pomiędzy kolejnymi 
rozpaleniami przy temperaturach pracy kocioł-instalacja 70/55°C 

 
Minimalna pojemność zbiornika ( podana w tabeli nr 1 i 2) nie gwarantuje rozwiązania 
problemu w układzie jakości paliwa, eksploatacji i obsługi kotła oraz wielkości kotłowni. 
Powyższe uwarunkowania należy rozpatrzeć indywidualnie, w których należy uwzględnić: 

• ilość załadunku w ciągu dnia 
• wilgotność paliwa i masę jednego załadunku 
• moc kotła i warunki lokalowe kotłowni 
• czas obsługi kotła 

Jakość i ilość załadowanego paliwa bezpośrednio wpływa na ilość generowanej energii i czasu 
spalania, co z kolei decyduje o ilości załadunków i rozpaleń w ciągu doby. Dlatego należy 
przyjmować inne kryteria dla małych domowych kotłowni i dużych kotłowni przemysłowych. 

a. Dla kotłowni indywidualnych należy przyjąć około 2-3 załadunki z przerwami 8-12 h 
co powoduje przewymiarowanie kotła i zbiornika w stosunku dla bilansu cieplnego z 
korzyścią w układzie komfortu obsługi 

b. dla dużych kotłów wymagana jest pełna zawodowa obsługa, częstość załadunku 
można zwiększyć do co 3-5 h i dobrać odpowiednio mniejsze kotły ze zbiornikami, co 
jest związane z kosztem inwestycji. Kształt zbiornika , w zasadzie może byś dowolny z 
uwzględnieniem warunków kotłowni. Najkorzystniejsze ze względu na rozkład 
temperatur jest zbiornik walcowy, pionowy przy wysokości ok 2-3 miększej niż 
średnica. Można stosować kilka zbiorników połączonej ze sobą pod warunkiem 
zapewnienia wymaganej pojemności.  

UWAGA 
 
Z uwagi na specyfikację doboru zbiornika akumulacyjnego, należy je projektować wg 
indywidualnych potrzeb i wymagań użytkowania. 
Wielkość podana w DTR należy traktować jako szacunkowe (obliczone dla różnicy 
temperatur 30°C i czasu spalania 2-2,5 h). 
Ze względu na dużą pojemność własną kotły BIO PAL również można uwzględnić jako część 
zbiornika. 
 
4. Budowa i dane techniczne kotła 
 
Kocioł typu BIO PAL wykonane są w wersji spawanej. Zasadniczymi elementami są: komora 
spalania i wymienni ciepła. Komora spalania-( załadowcza) -w zależności od wielkości kotła 
wykonana jest jako prostopadłościan lub walc. Nad komorą umieszczony jest wymiennik 
ciepła wykonany z dwóch ciągów płomienników. Pomiędzy komorą spalania a pierwszym 
ciągiem płomienników znajduje się wewnętrzna nawrotna. Pierwszy i drugi ciąg łączy komorę 
nawrotną umieszczona z przodu kotła. Drugi ciąg płomieniówek łączy komorę nawrotną z 
tyłu kotła. Komora paleniska przykrywana jest izolowana termicznie płytą. BIO PAL 
wyposażony jest w wentylator, który poprzez kolektor doprowadza powietrze pierwotne do 
komory spalania i powietrze wtórne w strefę wewnętrznej komory spalania. Korpus kotła 
posiada izolację cieplną osłonięta blachą. W celu uzyskania optymalnych parametrów 
spalania, pracę kotła nadzoruje sterownik, który reguluje dopływ powietrza w zależności od 
temperatury spalin i wody w kotle ( opis sterownika pkt.9). 
Małe kotły do 100 kW są jedno-ciągowe i posiadają standardowo cylindryczną komorę 
spalania ( na życzenie klienta komora może być wykonana jako prostopadłościan.  
Małe kotły do 100 kW są jednociągowe i posiadają standardowo cylindryczną komorę 
spalania ( na życzenie klienta komora może być wykonana jako prostopadłościan.  
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5.Zasady projektowania i wykonania kotłowni. 
 
Projektowanie kotłowni, a szczególnie specyfik kotłowni na słomę jest zajęciem wymagającym 
doświadczenia, odpowiedzialności, praktyki inżynierskiej, przestrzegania zasad dyrektyw 
unijnych w zakresie procedur przygotowania inwestycji budowlano- montażowej, a przede 
wszystkim- ze względu na znaczące nakłady finansowe- uważnej analizy techniczno 
ekonomicznej przedsięwzięcia. Lokalizacja kotłowni wymaga stosunkowo dużej powierzchni 
zabudowy ze względu na konieczność uwzględnienia miejsca i powierzchni na kocioł, zbiornik 
akumulacyjny, ,magazyn słomy, specjalne wymogi bezpieczeństwa pożarowego i możliwość 
transportu paliwa. Z powagi na powyższe, istotne ma umiejętne i efektywne zaplanowanie 
całej inwestycji szczególnie w zakresue określenia mocy obiektu, jego technologii, 
zagospodarowanie terenu i optymalizacji rozmieszczenia urządzeń w ciągu technologicznym. 
Z tego względu zasada jest lokalizacja jednego większego obiektu lub kilka mniejszych. 
Słoma- jako paliwo , wymaga zastosowania bezpiecznych układów magazynowych i 
transportu paliwa. Dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa konieczne jest zachowanie sfer 
bezpieczeństwa oraz określonych zasad wykonania magazynów. 
 
6. Wyposażenie instalacji grzewczej 
 
Instalacje z kotłami typu BIO PAL poza kotłami i zbiornikami powinny być wyposażone w 
następujące elementy: 

• układ kocioł- akumulator , należy stosować pompę obiegową ( ładująca) oraz zawór 
trójdrożny, który zapewnia utrzymanie temperatury wody wychodzącej z kotła na 
wymaganym poziomie 90°C, ze względu na zgromadzenie największej ilości energii w 
zbiornikach. Zadaniem zaworu jest również utrzymanie bezpiecznej temperatury 
powrotu minimum 50°C 

Ze względu na gwarancję ochrona niskotemperaturowej kotłowni bezpieczniej jest 
zastosowanie zamiast zaworu trójdrożnego tzw. pompy kotłowej (pomieszana), obliczonej 
wedle podanych wzór. 

• W układzie zbiornik akumulacyjny- instalacja C.O. podobnie jak w poprzednim 
układzie należy również zastosować pompę ( lub pompy) oraz zawór mieszający, który 
reguluje temperaturę wody w instalacji do istniejących potrzeb, zapewniając pełne 
wykorzystanie możliwości akumulacyjnego zasobnika ciepła. 

• System kontroli temperatury wody w zbiorniku akumulacyjnym na różnych 
poziomach w celu określenia pozostałej do wykorzystania energii cieplnej i czasu 
rozpalania kotła. 

• Przy króćcach zasilania i powrotu zbiornika należy zastosować dodatkowy zawór 
obejściowy( układ baypas), który umożliwia w razie konieczności odłączenie zbiornika 
od 
instalacji i bezpośrednie podłączenie kotła z układem  

•  
Przykładowy schemat montażowy instalacji grzewczej w zastosowaniem kotła opalanego 
słomą typu BIO PAL (rys 4) 
 
UWAGA !!! 
 
Wielkość pomp w zakresie jej wydajności należy dobierać w oparciu o wzór: 
 

𝑀 =
3600xQ

1000xCxΔT
lub 𝑀 = 0,86𝑥

𝑄

∆𝑇
                                                                          gdzie: 

Q-moc kotła/ obiektu grzewczego [kW] 
M-wydajność pompy [] 
C- ciepło właściwe wody równe 4, 19  

ΔT- różnica temperatur zasilania i powrotu °C którą należy przyjąć: 
ΔT-15±20 dla obiektów grzewczych 
ΔT- 30°C dla układu pomieszani 
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7.1. Transport kotła 
 
Podnoszenie i opuszczanie kotła powinno odbywać się przy pomocy podnośników 
mechanicznych lub dźwigów z wykorzystaniem przyspawanych do konstrukcji kotła 
uchwytów. Przy przewożeniu kotła należy zabezpieczyć go przed przesunięciem i 
przechyleniem na platformie pojazdu, za pomocą pasów , klinów. Kocioł należy 
transportować w pozycji pionowej. Ze względu na wysokość kotła, należy go transportować za 
pomocą transportera nikopodwoziowego.  
 
7.2. Ustawienie kotła w pomieszczeniu kotłowni 
 
Kocioł BIO PAL nie wymaga fundamentów, dopuszcza się możliwość ustawienia go 
bezpośrednio na posadzce, która powinna być dokładnie wypoziomowana. Zaleca się 
ustawianie kotła na postumencie ok 5- 10 cm powyżej posadzki. Powinno się brać pod uwagę 
wytrzymałość podłoża oraz warunki ochrony p-poż. Ustawienie kotła powinno uwzględniać 
możliwość swobodnego dokonywania czyszczenia obiektu. Pomieszczenie, w którym znajduje 
się kocioł powinno mieć dwa punkty wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 15 x15 cm ( 
dotyczy małych kotłów, przy większych, otwory powinny zostać dopasowane wedle 
panującego wzoru. Otwory powinny znajdować się pod sufitem i przy samej posadzce, 
dodatkowo zabezpieczone siatką stalową.  
Warunkowo dopuszcza się zastosowanie instalacji wyciągowej pod warunkiem wykonania 
sprzężonej z nią mechanicznej instalacji nawiewowej o wydajności kompensującej ilość 
powietrza wywiewanego zgodnie z normą PN/87/B-02411. 
 
7.3. Podłączenie kotła do komina 
 
Czopuch kotła należy podłączyć do komina za pomocą profilu stalowego o przekroju i 
kształcie identycznym jak czopuch. Należy zwrócić uwagę na szczelność połączeń przewodu 
kominowego i czopucha. Połączenie powinno mieć spadek w kierunku kotła. Izolacja 
termiczna układu odprowadzania spalin poprawia ciąg kominowy. Istotny wpływ na prace 
kotła lub zespół kotłów ma właściwa wysokość i przekrój przewodu kominowego. Niewłaściwe 
wymiary przewodu kominowego mogą być przyczyną zaburzeń w pracy kotła. Podstawowe 
wielkości ciągu komina dla poszczególnych typów kotłów podano w tabeli 1 i 2. W celu 
szacunkowego doboru komina należy posłużyć się wzorem: 
 
 
 
gdzie: 
Q- moc cieplna jednego/wielu zestawów kotłów podłączonych do jednego przewodu 
komina[kW] 
h- wysokość komina mierzona od poziomu płomiennicy do wykotu [m] 
 
UWAGA!!! 
 
Ze względu na specyfikę spalania słomy, wymaga się stosowanie kominów 
izolowanych cieplnie wykonane ze stali kwasoodpornej, wolnostojących lub 
wkładów ceramicznych. Te pierwsze , wymagają fundamentu, mogą być 
przytwierdzone do ściany, muru lub specjalnej konstrukcji stalowej. Każdy 
rodzaj komina powinien być wyprowadzony minimum 1,5 m nad najwyższą 
krawędź dachu. 
W celu prawidłowej pracy kotła, a w szczególności zapewnienia odpowiedniego 
odprowadzania spalin, przekrój komina obliczony wedle powyższego wzoru 
powinien być zwiększony o 20%. Spowodowane jest to brakiem właściwego 
wygrzania komina ze względu na cykliczną prace kotła. 
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Podane wymiary tyczące się wielkości komina mają charakter szacunkowy i nie 
uwzględniają kilku istotnych czynników tj. ukształtowanie terenu oraz warunki 
zabudowy wokół kotłowni dlatego producent wymaga projektu komina dla 
każdego obiektu co ma na celu zagwarantować prawidłową i bezpieczną pracę 
kotła. 
 
7.4. Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania 
 
Zgodnie z zasadami wyposażenia instalacji z kotłami opalanymi na słomę, wymaga się 
wykonanie projektu technologicznego kotłowni, szczególnie dla dużych i rozbudowanych 
obiektów. NA podstawie projektu należy dokonać prawidłowego połączenia kotła ze 
zbiornikiem i instalacją c.o. , a w szczególności wykonanie czynności: 

1. podłączenie rur zasilających z instalacją c.o. w miejscu do tego przeznaczonym 
2. podłączenie rury powrotu j.w  
3. połączyć urządzenie sterujące z dmuchawą do kotła 
4. podłączyć rury układu bezpieczeństwa zgodnie z PN  
5. napełnić instalację c.o. wodą aż do momentu uzyskania ciągłego przelewu z rury 

sygnalizacyjnej 
6. sprawdzić działanie urządzenia sterującego i prawidłowe wykonanie instalacji 

elektrycznej 
7. wykonać przyłącze kotła di przewodu kominowego 

 
UWAGA!!! 
 
Wykona instalacja grzewcza musi spełniać wymogi Polskich Norm” PN-91/B-
02413 i dotyczących ją zabezpieczenia urządzeń ogrzewań wodnych systemu 
otwartego oraz naczyń wzbiorczych. 
 
Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających to: 

1. naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności minimalnej 4-7 % całej objętości 
instalacji centralnego ogrzewania 

2. rura bezpieczeństwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła 
3. rura bwzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa, odprowadzająca a także cyrkulacyjna, 

pozwalająca na stałe utrzymywanie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach 
bezpieczeństwa niedopuszczalnie jest stosowanie zaworów i zasuw. Rura powinna być 
na całej długości wolna od przewężeń i ostrych załamań. 

W przypadku niemożności poprowadzenia rur bezpieczeństwa w jak najkrótszy i bezpieczny 
sposób do naczynia, sposób ich prowadzenia i średnica powinny być zgodne z PN 91/B02413. 
 
UWAGA!!! 
W przypadku zastosowania w kotłowni dwóch lub więcej kotłów , każdy z nich 
powinien posiadać zabezpieczenie zgodne z normami PN, przy jednoczesnym 
bezwzględnym przestrzeganiu zasad ciepłochłonności układu bezpieczeństwa. 
 
Przykładowy schemat zabezpieczeń przedstawiona na rysunku 5 
W tabeli 1,2 zawarte są średnice nominalne, średnice zewnętrzne rur( bezpieczeństwa i 
wzbiorczej)wymaganych jako nominalne , w zależności od mocy cieplnej kotła centralnego 
ogrzewania.  
 
8. Instrukcja obsługi i eksploatacji kotłów BIO PAL 
 
8.1. Napełnianie wodą 
 
Przed przystąpieniem do rozpalania w kotle należy napełnić instalację wodną. Woda do 
instalacji grzewczej musi być czysta z zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych, powinna 
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charakteryzować się parametrami zgodnymi z PN-85/C-04601. W przypadku wystąpienia 
stałych ubytków wody,który świadczy o przecieku wody w instalacji lub kotle, należy 
bezwzględnie zlokalizować i naprawić.  
Wymaganą jakość wody zapewniają inhibitory dostarczanej na życzenie klienta, które dodane 
do zładu wody kotłowej będą przeciwdziałać powstawaniu kamienia kotłowego( szkodliwy dla 
całej instalacji). 
W celu celu sprawdzenia czy instalacja została całkowicie wypełniona wodą należy na kilka 
sekund odkręcić zawór przelotowy na rurze sygnalizacyjnej. Stały, nieprzerwany pływ wody 
informuje o całkowity napełnieniu instalacji. Ewentualne uzupełnienie wody powinno się 
odbywać podczas przerwy pracy kotła. 
 
UWAGA!!! 
Dopuszczanie wody w czasie pracy kotła jest niedopuszczalne 
 
8.2. Rozpalanie i prawidłowa praca kotłowni 
 
Przed rozpaleniem kotła należy sprawdzić czy instalacja C.O. jest drożna i prawidłowo 
napełniona wodą, czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w układzie. Do oczyszczonej z popiołu 
komory palenia należy załadować słomę w postaci beli kub kostek. W przypadku paliwa 
kostkowanego należy umieścić je równomiernie i siano w komorze spalania. Nieregularne 
ułożenie paliwa zakłucić może proces spalania i powodować może nieprawidłową prace kotła. 
Paliwo należy tak ułożyć aby można było swobodnie zamknąć drzwi kotła.. Zabrania się 
dociskania i dopychania paliwa pokrywą gdyż powoduje to uszkodzenie izolacji termicznej, 
Nie należy również pokrywy od strony izolacji podpierać czy uderzać narzędziami obsługi. 
Uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznego naruszenia nie podlegają reklamacji. Po 
załadowaniu paliwa, drzwi należy uchylić na odcinek 20-30 cm i ostrożnie podpalić materiał 
umieszczony w komorze. Po chwili należy drzwi zamknąć, dokładnie docisnąć za pomocą śrub 
regulacyjnych i włączyć sterownik, który dalej automatycznie reguluje prace kotła. 
UWAGA!!! 

1. Producent wymaga i zastrzega sobie prawo do pierwszego rozpalenia 
kotła o mocy nominalnej powyżej 100kW 

2. Podczas pierwszego rozpalenia przedstawiciele producenta przeszkalają 
odpowiedzialnego za koordynacje kotła pracownika. Szkolenie obejmuje 
prawidłową obsługę i jego bezpieczną eksploatację.  

3. Pierwsze rozpalenie kotła po jego montażu lub po przerwie letniej, 
wymaga zastosowania kilku załadunków bezpośrednio jeden po drugim w 
celu ogrzania zgromadzonej wody w zbiorniku do temperatur otoczenia 
lub wymaganej 90°C. Nie spełnienie tego warunku jest często wynikiem 
nieporozumienia w zakresie kwestionowanej wydajności kotła 
sugerowanego przez użytkownika czy inwestora.  

4. Przed kolejnym doładowaniem kotła należy sprawdzić czy materiał się 
dopalił, dokładnie wyczyścić z resztek i ponownie przygotować kocioł do 
jego rozpalenia. Doładowanie paliwa bez wykonania powyższych 
czynności jest niedopuszczalne. 

5. Przy rozpalaniu zimnego kotła może wystąpić zjawisko skraplania się 
pary wodnej na ścianach kotła tzw „pocenie się”, dającej złudzenie, że 
kocioł przecieka. Jest to zjawisko naturalne, ustępujące po mocnym 
rozgrzaniu się pieca. 

 
 
8.3. Konserwacja i czyszczenie kotławni2 
 
Do tego typu kotłów należy ściśle przestrzegać warunków czyszczenia i konserwacji kotła. 

• Konserwacja bieżąca (codzienna): ma na celu usunięcie powstałych usterek 
powstałych w czasie eksploatacji kotła, np. usunięcie nieszczelności po stronie spalin, 
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pokrywy paleniska, komory nawrotnej. Każdorazowo przed ponownym załadunkiem 
paliwa należy oczyścić palenisko, otwory odprowadzające powietrze. 

• Konserwacja okresowa: to kompleksowe sprawdzenie kotła, szczególnie 
wyczyszczenie płomiennicy, płomieniówek, komór nawrotnych, czopucha. Ponadto 
nleży dokonać inspekcji połączeń kołnierzowych, gwintowych, izolacji cieplnej kotła i 
zbiornika, armatury, wentylatora i sterownika 

 
UWAGA!!! 
 
Konserwacja okresowa powinna być wykonywana 2-3 w ciągu miesiąca.  
Należy prowadzić szczegółową ewidencje uszkodzeń. Takie działanie pozwala 
na przedłużenie żywotności całej instalacji grzewczej. 
 
8.4. Awaryjne zatrzymanie kotła 
 
W przypadku stanów awaryjnych, takich jak: przekroczenie temperatury 100°C, wzrost 
ciśnienia, stwierdzenie nagłego pęknięcia rur, grzejników zaworów itp. należy: 

1. awaryjne wygaszanie kotła należy wykonywać zawsze w asekuracji drugiej osoby 
2. wyłączyć sterownik od głównego zasilania 
3. ostrożnie sprawdzić ilość niewypalonego paliwa ( używając w tym celu rękawic i 

okularów ochronnych 

4. ostrożnie otworzyć pokrywę komory nawrotnej 
5. w przypadku małej ilości palącego się materiału dopuszczalne jest zasypanie go 

suchym piaskiem, jednak wedle norm p-poż słomę należy całkowicie wygasić za 
pomocą gaśnicy umieszczonej niedaleko kotła 

6. w przypadku stwierdzenia dużego ryzyka i niebezpieczeństwa należy niezwłocznie 
zawiadomić odpowiednie służby  

 
7. stwierdzić przyczynę awarii, wykonać jej naprawę a następnie po uprzednim 

dokładnym sprawdzeniu naprawionych szkód ponownie uruchomić instalację 
8. przed ponownym rozruchem kocioł należy dokładnie wyczyścić  

 
UWAGA!!! 
Zabrania się wygaszania pieca przy pomocy wody. 
 
8.5. Wyłączenie kotła 
 
Po zakończeniu sezonu grzewczego należy doprowadzić do całkowitego wypalenia się ładunku 
, usunąć popiół z komory paleniskowej. Kocioł należy dokładnie oczyścić wykonać 
konserwację okresową.  
Na czas postoju nie należy spuszczać wody ze instalacji, chyba że jest to niezbędne do prac 
remontowych.  
W trakcie długiego postoju , zaleca się zostawić kocioł z otwartymi włazami w celu opóźnienia 
„starzenia się” produktu. 
 
9. Opis działania sterownika 
 
System sterowania kotłów BIO PAL zbudowany został w oparciu o mikroprocesorowy 
sterownik programowy, umożliwiający optymalne sterowanie pracą kotła. Sterownik 
zapewnia pełną automatykę podczas procesu spalania, monitorowanie temperatury, 
wyświetlanie tekstowych komunikatorów. 
Szczegółowe informację dotyczące układu sterowania zawiera instrukcja obsługi 
sterownika, która jest integralną częścią DTR 
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10. Uwagi końcowe 
 
W przypadku odstępstw od podanych w tabeli parametrów szczególnie przy zwiększonej 
wartości opałowej paliwa lub ciągu kominowego, może nastąpić wzrost temp. Spali i 
obniżenie sprawności cieplnej. W tej sytuacji należy wyposażyć płomieniówki w 
zawirowywyacze spalin, pod warunkiem kontaktu i uzgodnienia z producentem 
Do kotłów o mocy <300kW, przewiduje się przyszłościowo usuwanie mechniczne popiołu z 
komory spalania  
 
 
 
Tab 3. Wielkość rur zabezpieczających  
 
 

WIELKOŚCI RUR ZABEZPIECZAJĄCYCH KOCIOŁ W UKŁADZIE OTWARTYM (PN-

91/B-02413) 

Moc cieplna kotła[kW]* Rura bezpieczeństwa [mm] 

Rura 

wzbiorcza 

[mm]  

Powyżej Do 

Średnica 

nominalna [mm] 

Średnica 

wewnętrzna 

[mm] 

Średnica 

nominalna 

[mm] 

Średnica 

wewnętrzna[mm] 

- 40 25 27,2 25 27,2 

40 85 32 35,9   
85 140 40 41,8   
140 280 50 53 32 35,9 

280 325 65 68,8   
325 510   40 41,8 

510 615   50 53 

615 1000 80 80   
1000 1040 100 105,3   
1040 2210   65 68,8 

2210 2275 - -   
2275 3685 - - 80 80 

3685 8160 - - 100 105,3 

 

 

* Dla rur wzbiorczej- moc cieplna źródła ciepła 
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WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI  

KOTŁÓW TYPU: „BIO PAL” (wywiesić) 

 

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji kotłów jest wykonanie 

instalacji zgodnie z PN-91/B-02413. Ponadto należy przestrzegać następujących zasad 

:  

1. Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej 

poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.  

2. Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy. 

3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawać na wprost odsłanianego otworu lecz z boku. 

W momencie uruchamiania wentylatora nie otwierać drzwiczek rewizyjnych.  

4. Utrzymywać porządek w kotłowni, gdzie nie powinny znajdować się żadne 

przedmioty nie związane z obsługą kotłów.  

5. Przy pracach przy kotle używać oświetlenia o zasilaniu nie większym niż 24V.  

6. Dbać o dobry stan techniczny kotła i związanej z nim instalacji CO, a w 

szczególności o szczelność drzwiczek i instalacji odprowadzenia spalin. 

7. Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.  

8. W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby 

spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, 

gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji CO, może prowadzić do bardzo 

poważnych zniszczeń. W przypadku koniecznych przerw spuścić wodę z 

kotła. 

9. Napełnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi być prowadzone 

ostrożnie. Napełnianie instalacji w tym okresie musi być dokonywane wodą gorącą, 

tak , aby nie doprowadzić do zamarznięcia wody w instalacji w czasie napełniania.  

UWAGA!!  

Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w 

instalacji CO, a w szczególności układzie bezpieczeństwa kotła, należy 

sprawdzić drożność układu. W przypadku braku drożności, rozpalanie 

kotła jest zabronione. 

10. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy użyciu takich środków jak benzyna, 

nafta i inne środki łatwopalne i wybuchowe.  

11. Nie zbliżać się z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w 

czasie postoju wentylatora lub tuż po jego włączeniu się, gdyż nie spalony gaz grozi 

wybuchem. 

ZABRANIA SIĘ DOPUSZCZANIA ZIMNEJ WODY DO ROZGRZANEGO 

KOTŁA ZABRANIA SIĘ ZALEWANIA PALENISKA WODĄ 
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