
Instrukcja eksploatacji                        
Vitomax 200 HW
Typ M236 i M234

Olejowo-gazowy kocioł wodny wysokotemperaturowy 

Kocioł trójci�gowy 
jako wytwornica wody gor�cej 
o dopuszczlnym ci�nieniu 16 bar
o temperaturze progowej do 185oC

����UWAGA! 
Dokładne informacje dotycz�ce parametrów technicznych 
urz�dze� znajduj� si� w „Danych technicznych”. 
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Dane techniczne

Typ M236

55004300380029002250200015501400litryPojemno�� wodna kotła 
85007200590049004100350028002700kg16 bar
78006500540044003600320025502400kg13 bar
70005700490039003150280023002100kg10 bar
65005300460037503000260021501950kg8 bar
60004900430035002900250020001800kg6,5 bar

Kocioł z izolacj� ciepln� dla
nadci�nienia dopuszczalnego

Ci��ar całkowity 

31502650245022002250220019401760mmDługo�� komory spalania
910830800700670630605580mm�rednica komory spalania

14001300130013001200120012001200mmSzeroko��
39003600320030002800270025002300mmDługo��

Fundament

3737373737373737mmWysoko�� dzwi�kochłonnych
podkładek pod kocioł (z obci��eniem)

25502380230021302050195018801830mmWysoko�� całkowita 
22502080200018301750165015801530mmSzeroko�� całkowita
41603830349032403020297026902510mmDługo�� całkowita

Wymiary całkowite

690
6,9

550
5,5

680
6,8

650
6,5

600
6

550
5,5

470
4,7

350
3,5

Pa
mbar

Opór przepływu po stronie spalin
185185185185185185185185oC16 bar
175175175175175175175175oC13 bar
165165165165165165165165oC10 bar
155155155155155155155155oC8 bar
145145145145145145145145oC6,5 bar

Dop. temperatura na zasilaniu *2 
(= temperatura progowa) 
dla dop. nadci�nienia roboczego

CE-0035Oznakowanie CE 
według wytycznej dla urz�dze�
ci�nieniowych

2295
2350

1725
1765

1440
1470

1075
1100

860
880

720
735

540
550

410
420

kW
kW

Znamionowe obci��enie cieplne*1

dla nadci�nienia dopuszczalnego 
6,5 bar
16 bar

209015701310980785655490375kWZnamionowa moc cieplna

W trójci�gowym kotle Vitomax 200
HW przepływ spalin jest poziomy
(dzi�ki poziomej konstrukcji kotła),
przy czym pierwszy nawrót spalin
nast�puje w tylnej cz��ci kotła,
pomi�dzy płomienic� (pierwszy
ci�g) a pierwsz� sekcj�
płomieniówek (drugi ci�g). Drugi
nawrót spalin wystepuje w
przedniej cz��ci kotła, pomi�dzy
pierwsz� a drug� sekcj�
płomieniówek (trzeci ci�g), po
przj�ciu której spaliny poprzez
czopuch wydostaj� si� na zewn�trz
kotła w kierunku komina.

Kotły wodne wysokotemperaturowe
nale�y wyposa�y� zgodnie z
przepisami TRD 402 i ew.
dodatkowo zgodnie z TRD 602,
603 lub 604.

Podstawowe (niezb�dne)
wyposa�enie kotła powinno
zawiera�:
� Zawór bezpiecze�stwa
� Regulator temperatury 

(1 lub 2 szt.)
� Termostat bezpiecze�stwa
� Presostat MAX ci�nienia wody
� Presostat MIN ci�nienia wody

� Regulator temperatury wody na
kró�cu powrotnym

� Manometr z zaworem
kontrolnym oraz z jednym
dodatkowym przył�czem

� Ogranicznik poziomu wody
� Zawór odmulaj�cy

���� Miejsce monta�u w/w
urz�dze� patrz: „Dane
techniczne“ oraz „Instrukcja
monta�u“

Charakterystyka techniczna
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Typ M234

250025002500230023002300200020002000180018001700mmSzeroko��
770075007500680068006300610056005400520050004800mmDługo��

Fundament

373737373737373737373737mmWysoko�� dzwi�kochłonnych
podkładek pod kocioł (z obci��eniem)

430042004200395039503750355034003350320030802900mmWysoko�� całkowita 
385037503750355035503350315030002950280026802500mmSzeroko�� całkowita
818079807980714071406730657061305720553052505020mmDługo�� całkowita

Wymiary całkowite

1350
13,5

1300
13,0

1250
12,5

1200
12,0

1150
11,5

1100
11,0

1050
10,5

1000
10,0

950
9,5

900
9,0

850
8,5

800
8,0

Pa
mbar

Opór przepływu po stronie spalin
185185185185185185185185185185185185oC16 bar
175175175175175175175175175175175175oC13 bar
165165165165165165165165165165165165oC10 bar
155155155155155155155155155155155155oC8 bar
145145145145145145145145145145145145oC6,5 bar

Dop. temperatura na zasilaniu *2 
(= temperatura progowa) 
dla dop. nadci�nienia roboczego

CE-0035Oznakowanie CE 
według wytycznej dla urz�dze�
ci�nieniowych

15380
15730

14290
14610

13190
13480

11540
11800

10220
10450

8790
8990

7140
7300

5710
5840

5050
5170

4390
4490

3630
3710

2860
2920

kW
kW

Znamionowe obci��enie cieplne*1

dla nadci�nienia dopuszczalnego 
6,5 bar
16 bar

1400013000120001050093008000650052004600400033002600kWZnamionowa moc cieplna

3,352,551,951,401,100,950,750,60m3Pojemno�� cz��ci spalinowej
Komora spalania i ci�gi spalin

448448348348298298248248�red. zew.
∅ mm

Króciec spalin
179513501130840678565423323kg/h 16 bar
176013201105825662550412316kg/h 6,5 bar

- przy minimalnej mocy cieplnej *5

dla dop. nadci�nienia roboczego

359027002255168013551130845645kg/h 16 bar
352026452210165013251105825632kg/h 6,5 bar

- przy znamionowej mocy cieplnej
dla dop. nadci�nienia roboczego

- Masowe nat��enie przepływu

Maks. 30 K powy�ej �redniej temperatury wody w kotleoC- przy minimalnej mocy cieplnej *5
Maks. 60 K powy�ej �redniej temperatury wody w kotleoC- przy znamionowej mocy cieplnej

- Temperatura

Spaliny *4
3225252020202020PN 40 DN16 bar
3232252520202020PN 40 DN13 bar
4032322525202020PN 40 DN10 bar
4040323225252020PN 40 DN8 bar
5040403232252520PN 40 DN6,5 bar

Kró�ce zaworu bezpiecze�stwa dla
dop. nadci�nienia roboczego

150125125200100806565PN 40 DNZasilanie i powrót kotła *3

Przył�cza kotła

*1 Warto�ci po�rednie dla innych ci�nie� nale�y zinterpolowa�. 
*2 Maksymalnie osi�galna temperatura na zasilaniu jest o ok. 15K nizsza od dopuszczalnej temperatury na zasilaniu (=
teperatury progowej).
*3 Srednice znamionowe s� zaprojektowane dla ró�nicy temperatury wynosz�cej 20K. Przy róznicach temperatur znacznie
odbiegaj�cych od podanych mo�liwe jest dostarcznie elemnetów o odmiennych �rednicach znamionowych.
*4 Warto�ci obliczeniowe do projektowania instalacji spalinowej wg normy DIN 4705 (dla kotłów bez wymaganego ci�nienia
tłoczenia), przy znmionowej mocy cieplnej, w odniesieniu do 13,0% CO2 przy zastosowaniu oleju opałowego lekkiego i 10,0%
przy zastosowaniu gazu ziemnego. 
*5 50% znamionowej mocy cieplnej. Minimalna moc zale�y od palnika. Warto�ci odbiegaj�ce od podanych mo�na obliczy�
przez interpolacj�.
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26,825,525,520,720,715,710,49,,38,686,75,4m3Pojemno�� cz��ci spalinowej
Komora spalania i ci�gi spalin

12101110111010101010910810810710710610610�red. zew.
∅ mm

Króciec spalin
120701121010340905079206895560044803965345028402240kg/h 16 bar
118001096010110885078406740548043803880337027802190kg/h 6,5 bar

- przy minimalnej mocy
cieplnej *5 dla dop.
nadci�nienia roboczego

2387022150204501790015840137901120089607930689056904480kg/h 16 bar
2361021920202301770015680134801096087657755674055604380kg/h 6,5 bar

- przy znamionowej mocy
cieplnej dla dop. nadci�nienia
roboczego

- Masowe nat��enie przepływu

Maks. 30 K powy�ej �redniej temperatury wody w kotleoC- przy minimalnej mocy
cieplnej *5

Maks. 60 K powy�ej �redniej temperatury wody w kotleoC- przy znamionowej mocy
cieplnej

- Temperatura
Spaliny *4

808080656565655050404032PN 40 DN16 bar
1008080808065655050504040PN 40 DN13 bar
100100100808080806565505040PN 40 DN10 bar
10010010010010080806565655050PN 40 DN8 bar
150150125100100100808080656550PN 40 DN6,5 bar

Króciec pary dla nadci�nienia
dopuszczalnego

350350350300300300250200200200200150PN 25 DNZasilanie i powrót kotła *3
Przył�cza kotła

464004120041200329003290028000224002000018700157001400011800litryPojemno�� wodna kotła 
490004700047000365003650030000250002200020000180001500012500kg16 bar
460004450044500325003250027000225002050019000160001400011500kg13 bar
435004200042000300003000025500215001850017000148001300011000kg10 bar
405003900039000270002700023000200001700015500140001150010000kg8 bar
38500375003750025000250002100018500155001450012000108009500kg6,5 bar

Kocioł z izolacj� ciepln� dla
nadci�nienia dopuszczalnego

Ci��ar całkowity 
700068006800601560155600533549004700451042854055mmDługo�� komory spalania
14501450145014251425135012501175112510751000925mm�rednica komory spalania

*1 Warto�ci po�rednie dla innych ci�nie� nale�y zinterpolowa�. 
*2 Maksymalnie osi�galna temperatura na zasilaniu jest o ok. 15K nizsza od dopuszczalnej temperatury na zasilaniu (= teperatury progowej).
*3 Srednice znamionowe s� zaprojektowane dla ró�nicy temperatury wynosz�cej 20K. Przy róznicach temperatur znacznie odbiegaj�cych od
podanych mo�liwe jest dostarcznie elemnetów o odmiennych �rednicach znamionowych.
*4 Warto�ci obliczeniowe do projektowania instalacji spalinowej wg normy DIN 4705 (dla kotłów bez wymaganego ci�nienia tłoczenia), przy
znmionowej mocy cieplnej, w odniesieniu do 13,0% CO2 przy zastosowaniu oleju opałowego lekkiego i 10,0% przy zastosowaniu gazu
ziemnego. 
*5 50% znamionowej mocy cieplnej. Minimalna moc zale�y od palnika. Warto�ci odbiegaj�ce od podanych mo�na obliczy� przez interpolacj�.
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Przepisy bezpiecze�stwa
Nale�y  przestrzega� krajowych
przepisów bezpiecze�stwa w
zakresie eksploatacji urz�dze�
ci�nieniowych.

����Wskazówka!
Przed przyst�pieniem do czynno�ci
eksploatacyjnych nale�y starannie
przeczyta� t� 
instrukcj� oraz instrukcje obsługi
wszystkich urz�dze�
zamontowanych w kotłowni.

Prace przy urz�dzeniu
Monta�, konserwacja, naprawy
musz� by� wykonywane przez
autoryzowane firmy
(firmy instalatorskie / firmy
serwisowe).

Prace przy instalacji gazowej
mo�e wykonywa� wył�cznie
instalator, który jest do tego
upowa�niony przez zakład
gazowniczy.

Bezpieczne u�ytkowanie kotła
nie wymaga stałej obecno�ci osób
obsługuj�cych, poniewa� jest on
wyposa�ony w osprz�t
zabezpieczaj�cy i ci�nieniowy,
który powoduje wył�czenie kotła po
wyst�pieniu zakłóce�, bez
mo�liwo�ci jego uszkodzenia.

Czynno�ci obsługowe kotła
mo�e wykonywa� wył�cznie osoba
posiadaj�ca stosowne uprawnienia
eksploatacyjne zgodne z
wymaganiami URE.

Nadzór nad pracownikami
wykonuj�cymi czynno�ci
obsługowe kotła mo�e wykonywa�
wył�cznie osoba posiadaj�ca
stosowne uprawnienia dozorowe
zgodnie z wymaganiami URE.

����Wskazówka!
Przy pracach przy urz�dzeniu
nale�y odł�czy� je od napi�cia (np.
przy oddzielnym zabezpieczeniu
lub wył�cznikiem głównym) i
zabezpieczy� przed ponownym
wł�czeniem.
Zamkn�� zawór odcinaj�cy
gazu/oleju i zabezpieczy� przed
przypadkowym otwarciem.

Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa i eksploatacji

Zamontowanie odpowiedniego
palnika
Palnik musi by� dostosowany do
danej znamionowej mocy cieplnej
kotła i jego oporów przepływu po
stronie spalin (patrz dane
techniczne producenta palnika).
Materiał głowicy palnika musi by�
dostosowany do do temperatur
roboczych przynajmniej do 500oC.
Palniki specjalnej konstrukcji, np. z
rozpylaczem wiruj�cym, mog�
utrudnia� otwarcie drzwi kotła.
Dlatego przed dostaw� konieczne
jest uzgodnienie z producentem.

Olejowe palniki wentylatorowe
Palnik musi by� sprawdzony i
oznakowany wg EN 267.

Gazowe palniki wentylatorowe 
Palnik musi by� sprawdzony wg
EN 676 i zgodnie z dyrektyw�
90/396/EWG posiada� znak CE.

Regulacja palnika
Nat��enie przepływu oleju wzgl.
gazu nale�y wyregulowa�
odpowiednio do podanej
znamionowej mocy cieplnej kotła.
Monta� palnika
Na �yczenie mo�emy przygotowa�
fabrycznie płyt� palnika. Nale�y w
tym celu poda� przy zamówieniu
kotła mark� i typ palnika. W innym
przypadku u�ytkownik b�dzie
musiał sam wykona� otwór na rur�
palnika i �ruby mocuj�ce w
dostaczonej płycie �lepej.

Paliwa
Olej: olej opałowy EL wg DIN
51603
Gaz: gaz ziemny, miejski i płynny
wg instrukcji roboczej DVGW G
260/I i II wzgl. przepisów lokalnych.
Inne paliwa na zapytanie.

Zgodnie z przepisami
bezpiecze�stwa eksploatacji
wysokotemperaturowe kotły
grzewcze podlegaj� pełnemu
dozorowi. Zgodnie z wykresem
oceny zgodno�ci nr 5 z dyrektywy
UE dla urz�dze� ci�neiniowych
nale�y go zaszeregowa� do
kategorii IV.
Monta�, instalowanie i eksploatacja
wymagaj� zezwolenia odno�nych
władz. Instalacj� nale�y sprawdzi�
przed pierwszym uruchomieniem.
Co roku nale�y przeprowadza�
inspekcj� zewn�trzn�, a co 3 lata
inspekcj� wewn�trzn�.
Inspekcj� winna przeprowadza�
uznana placówka dozoru
technicznego.
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Przegl�d kotła
Przed napełnieniem kotła wod�
nale�y przeprowadzi� jego
przegl�d maj�cy na celu:
� kontrol� kotła wewnn�trz -

wyczy�ci� i usun�� ewentualne
pozostało�ci po monta�u lub
remoncie,

� kontrol� poł�cze� prdzespołów
pracuj�cych pod ci�nieniem, a
w szczególno�ci włazów, drzwi
komór nawrotnych, poł�cze�
kołnierzowych,

� kontrol� stanu zaworów -
sprawdzi� ich działanie (usun��
za�lepki zało�one na czas
transportu),

� kontrol� zaworu
bezpiecze�stwa - sprawdzi� czy
nie jest zaklinowany, czy
posiada plomb� UDT lub KJ,

� kontrol� stanu manometrów,
termometrów, automatyki oraz
urz�dze�
kontrolno-pomiarowych,

� kontrol� stanu izolacji,
� kontrol� podzespołów

współpracuj�cych z kotłem -
według zalece� w 
odpowiednich instrukcjach
obsługi i eksploatacji.

Stwierdzone usterki 
i nieprawidłowo�ci nale�y wpisa�
do dziennika ruchu kotła oraz
powiadomi� o nich kierownictwo
kotłowni.
Po wi�kszych remontach i
naprawach cz��ci i podzespołów
pracuj�cych pod ci�nieniem oraz
po dłu�szej przerwie w pracy kotła
(kilka miesi�cy), nale�y
przeprowadzi� prób� wodn�.

Napełnianie kotła i instalacji
Woda zasilaj�ca kocioł i instalacj�
powinna odpowiada� warunkom
podanym w „Wytycznych
projektowych“ dotycz�cych jako�ci
wody. Podczas napełniania,
ró�nica pomi�dzy temperatur�
wody zasilaj�cej a temperatur�
płaszcza kotła (temperatura
otoczenia) powinna by� jak
najmniejsza - nie wi�ksza ni� 30
oC. W  przypadku wi�kszych
ró�nic,  nale�y wydłu�y� czas
napełniania.

Podczas napełniania nale�y
wykona� nast�puj�ce czynno�ci:
� zamkn�� zawór spustowy,

� otworzy� zawór zasilaj�cy,
� otworzy� zawór powrotny,
� otworzy� zawór napełniaj�cy
� w czasie napełniania ci�gle

kontrolowa� poł�czenia
kołnierzowe pracuj�ce pod
ci�nieniem pod k�tem ich
szczelno�ci.

Przygotowanie do uruchomienia
Przed uruchomieniem kotła nale�y:
� skontrolowa� spełnienie

przepisów BHP i p.po�. oraz
wymaga� zawartych w instrukcji
obsługi i uruchamiania palnika
dotycz�cych instalacji paliwowej
oraz wszystkich elementów
takich jak przewody rurowe,
zawory, regulatory, pompy itd.
pod wzgl�dem szczelno�ci,

� sprawdzi� działanie s.u.w.,
� skontrolowa� instalacj�

odprowadzenia spalin - czy
spełnia przepisy p.po�.,

� sprawdzi� prawidłowo��
poł�cze� elektrycznych,

� sprawdzi� prawidłowo�� nastaw
regulatorów temperatury,

� sprawdzi� czy zawirowywacze
(je�eli s� zainstalowane) zostały
wsuni�te do oporu do kanałów
spalin (otworzy� drzwi kotłowe),

� sprawdzi�, czy czynna jest
wentylacja kotłowni,

� sprawdzi� poziom oleju lub
ci�nienie na przył�czu gazu,

� sprawdzi�, czy otwór/otwory
wyczystkowe przy wylocie
spalin zostały zamkni�te,

Ostateczn� kontrol� kotła przed
pierwszym uruchomieniem
przeprowadza kierownik kotłowni z
pracownikiem, który b�dzie
obsługiwał kocioł.

Uruchamianie kotła
Zgodnie z przepisami o kotłach,
instalacja kotłowa grupy IV mo�e
by� uruchomiona dopiero po
uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez odpowiedni urz�d oraz po jej
sprawdzeniu przez odpowiedni
oddział UDT.

Pierwsze uruchomienie 
powinien przeprowadzi�
uprawniony wykonawca instalacji. 
Warto�ci nastawcze musz� by�
odnotowane w protokole
pomiarowym podpisanym przez
wykonawc� instalacji oraz
u�ytkownika instalacji.

Kolejno�� czynno�ci przy
uruchamianiu:
� napełni� kocioł i instalacj� wod�

i odpowietrzy�,
� sprawdzi� ci�nienie w instalacji,
� otworzy� zasuw� lub

przepustnic� spalin (je�li jest na
wyposa�eniu),

� otworzy� zawory odcinaj�ce
przewody oleju lub gazu,

� kolejno zał�czy�:
� wył�cznik główny,
� wył�cznik roboczy

agregatów potrzebnych do
instalacji kotłowej,

� wył�cznik roboczy palnika
(przestrzega� przepisów
eksploatacji producenta
palnika),

� uruchomi� minimaln� moc
ciepln� kotła i powoli
podgrzewa� do
temperatury wynosz�cej
ok. 30 K poni�ej
temperatury roboczej,

� po osi�gni�ciu wymaganej
temperatury na zasilaniu
otworzy� zawór powrotny
do kotła oraz powoli zawór
zasilaj�cy kotła,

� przeł�czy� palnik na pełne
obci��enie,

� podczas podgrzewania ze stanu
zimnego (tak�e przy ponownym 
uruchomieniu po konserwacji i
czyszczeniu), przerwa�
podawanie ciepła do odbiorców,
dzi�ki czemu temperatura
punktu rosy zostanie szybko 
przekroczona,

� po osi�gni�ciu temperatury
roboczej przył�czy� po kolei
odbiorniki ciepła i przej�� na
automatyczny tryb pracy,

� po około 50 godzinach pracy
sprawdzi� szczelno�� drzwi
kotłowych i pokrywy
wyczystkowej i dokr�ci� �ruby.

W trakcie podgrzewu 
sprawdzi� funkcje wszystkich
urz�dze� regulacyjnych
i zabezpieczaj�cych, obserwowa�
przyrz�dy do pomiaru ci�nienia i
temperatury,
sprawdza� pod wzgl�dem
szczelno�ci wszystke zamkni�cia i
ewentualnie dokr�ci�.
Wszystkie zamkni�cia dokr�ci�
przy maksymalnie dopuszczalnym
nadci�nieniu roboczym.

Uruchamianie, praca i zatrzymanie kotła wraz z zatrzym. awaryjnym
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Momenty dokr�cania 
w stanie zimnym i ciepłym
przedstawiono w tabeli:

350 Nm320 x 420
M24Właz

200 Nm220 x 320
M20

Otwór
rewizyjny

100 Nm100 x 150
M16

Otwór
wyczystkowy

Moment
dokr�ceniaRozmiarZamkni�cie

Ograniczenia dotycz�ce
uruchamiania
Zabronione jest uruchamianie
wysokotemperaturowego kotła
wodnego w przypadku:
� nie przeprowadzenia odbioru

kotła przez UDT,
� wyst�powania usterek w

instalacji paliwowej lub w
palniku,

� nie przewietrzeniu kanałów
spalin,

� nie napełnieniu kotła,
� wadliwego zaworu

bezpiecze�stwa
� nieszczelno�ci w kanałach

spalinowych,
� uszkodzenia izolacji kotła,
� braku pewno�ci odno�nie

poprawnego działania armatury
zabezpieczaj�cej i wskazuj�cej,

� braku pewno�ci odno�nie
prawidłowego działania
aparatury i urz�dze� 
pomocniczych,

� zagro�enia po�arowego w
otoczeniu kotła.

Krótkotrwałe wył�czenie kotła z
ruchu
Przy krótkotrwałej przerwie w
eksploatacji, np. wył�czenie w
nocy, je�eli nie jest dozwolona
eksploatacja pod ci�nieniem i/lub
przy temperaturze roboczej bez
nadzoru, po wył�czeniu palnika
nale�y:
� zamkn�� zawór zasilaj�cy kotła,
� zamkn�� zawór wody

zasilaj�cej,
� zamkn�� zawór powrotny do

kotła.

Długotrwałe wył�czenie kotła z
ruchu
W przypadku długotrwałego
wył�czenia instalacji kotłowej
nale�y:
� Zamkn�� zawory odcinaj�ce

przewody oleju (przy zbiorniku i
fltrze) lub zamkn�� zawór
odcinaj�cy gaz.

� Wył�czy� palnik i pompy obiegu
grzewczego.

� Odł�czy� instalacj� od napi�cia
elektrycznego; np. przy
oddzielnym bezpieczniku lub
wył�czniku głównym.

��������Uwaga!
Poniewa� instalacja została
odł�czona od zasilania,
wyst�puje brak kontroli
zabezpieczenia przed
zamarzni�ciem.

� Zamkn�� wszystkie zawory.
� W przypadku

niebezpiecze�stwa
zamarzni�cia nale�y opró�ni�
kocioł i system grzewczy przez
przył�cze  opró�niaj�ce.
Otworzy� zawory odcinaj�ce 
i regulacyjne oraz
odpowietrzanie.

Po wyłaczeniu kotła z ruchu na
dłu�szy czas, zawarty w wodzie
kotłowej resztkowy tlen oraz tlen
przedostaj�cy si� do wody z
powietrza ma, przy obecno�ci
kwasu w�glowego, działanie silnie
korozyjne.

����Wskazówka!
Podczas postoju kotła dłu�szego
ni� 1 tydzie� nale�y zastosowa�
�rodki ochronne.

Awaryjne zatrzymanie kotła
Awaryjne zatrzymanie kotła
nast�puje w przypadku, gdy stan
techniczny kotła lub urz�dze�
pomocniczych grozi uszkodzeniem
kotła lub zagra�a bezpiecze�stwu
ludzi. 

����Uwaga!
Gwałtowne wychłodzenie kotła
mo�e spowodowa� pogł�bienie
skutków awarii.

Awaryjne zatrzymanie kotła
powinno nast�pi� w przypadku:
� braku reakcji zaworu

bezpiecze�stwa przy wzro�cie
ci�nienia powy�ej 
dopuszczalnego,

� stwierdzenia nieszczelno�ci
cz��ci ci�nieniowej kotła,

� stwierdzenia odkształcenia
cz��ci ci�nieniowej kotła,

� wybuchu po�aru w kotłowni lub
w otoczeniu urz�dze�
współpracuj�cych,

� wyst�pienia nieszczelno�ci
zaworu spustowego,

� awarii urz�dze�
zabezpieczaj�cych lub
regulacyjnych,

� uszkodzenia manometru,
� awarii pomp obiegowych,
� eksplozji spalin,
� nieszczelno�ci poł�cze�

kołnierzowych lub poł�cze�
spawanych cz��ci ci�nieniowej,

� niedro�no�ci przewodu
spustowego,

� awarii urz�dze� pomocniczych,
� innych zaburze�, których

usuni�cie w czasie pracy kotła
jest niemo�liwe ze wzgl�dów
technicznych lub BHP.

Wszystkie awarie kotła dotycz�ce
cz��ci ci�nieniowej kotła nale�y
zgłosi� do wła�ciwego Oddziału
Dozoru Technicznego.
Przyczyny i skutki awarii oraz
czynno�ci podj�te w celu ich
usuni�cia powinny by�
szczegółowo opisane w dzienniku
ruchu kotła.

Uruchamianie, praca i zatrzymanie kotła wraz z zatrzym. awaryjnym c.d.
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Zgodnie z rozporz�dzeniem
dotycz�cym kotłów
wysokotemperaturowych, kotły
grupy IV mog� by� uruchamiane,
dozorowane i konserwowane
jedynie przez wykwalifikowan�
osob�.

W zale�no�ci od wyposa�enia
techniczno-zabezpieczaj�cego
oraz informacji zawartych w
dokumentach dopuszczaj�cych
kocioł, nale�y sprawdza� stale, co
24 lub 72 godziny prawidłow�
eksploatacj� kotła.

Zakres kontroli 
nale�y ustali� zgodnie z TRD. 
Chemiczn� jako�� wody kotłowej i
uzupełniaj�cej nale�y sprawdza�
na bie��co wg przepisów TRD 612
i instrukcj� VdTUV 1466.

Kontrola codzienna
W zale�no�ci od wersji kotła,
postanowie� producenta oraz UDT
poni�szych kontroli nale�y
dokonywa� codziennie, lub co 24
lub co 72 godziny 
(patrz przepisy TRD 601, Ar.1,p.7):
� odmulanie kotła (tylko dla

kotłów bez układów
automatycznych, dwu- lub 
trzykrotnie otworzy� na krótko
zawór pod ci�nieniem
roboczym),

� kontrola ogranicznika
minimalnego poziomu wody
(test),

� kontrola wody zasilaj�cej i
kotłowej.

Kontrola comiesi�czna
Co miesi�c nale�y przeprowadza�
nast�puj�ce kontrole:
� kilkakrotna kontrola ci�nienia w

instalacji,
� kontrola funkcyjno�ci zaworu

bezpiecze�stwa,
� kontrola działania urz�dze�

regulacyjnych i urz�dze�
zabezpieczaj�cych,

� kontrola szczelno�ci wszystkich
przył�czy i zamkni��,

� kontrola wentylacji nawiewnej i
wywiewnej kotłowni.

Przegl�d eksploatacyjny 
(co 6 miesi�cy)
Co pół roku nale�y przeprowadzi�
nast�puj�ce kontrole (zgodnie z
przepisami TRD 602 
i TRD 604):
� kontrola wyposa�enia

bezpiecze�stwa,
� kontrola palnika,
� kontrola izolacji cieplnej po

stronie spalin na pokrywach i
drzwiach,

Wyniki codziennych,
comiesi�cznych i copółrocznych
kontroli nale�y odnotowywa� w
dzienniku kotła.

Rewizja wewn�trzna kotła
wymagana jest co 3 lata.

Po wył�czeniu kotła z ruchu 
na dłu�szy czas, zawarty w wodzie
kotłowej resztkowy tlen oraz tlen
przedostaj�cy si� do wody z
powietrza ma, przy obecno�ci
kwasu w�glowego, działanie silnie
korozyjne.
Podczas postoju kotła dłu�szego
ni� 1 tydzie� nale�y zastosowa�
�rodki ochronne.

Konserwacja strony wodnej
mo�e odbywa� si�:
-  na mokro - gdy kocioł musi by�
gotowy do eksploatacji w krótkim
czasie,
-  na sucho - zalecana przy
okresach przestoju
przekraczaj�cych 4 tygodnie oraz
gdy nie przewiduje si�
uruchomienia w krótkim czasie.

Konserwacja strony wodnej na
mokro:
Po całkowitym napełnieniu kotła
wod� nale�y pH wody kotłowej
doprowadzi� do warto�ci 9,5
poprzez dodanie do niej preparatu
alkalizuj�cego oraz �rodka
wi���cego tlen.
�rodkiem alkalizuj�cym mo�e by�
odpowiedni fosforan (np. fosforan
trójsodowy). 
Jako �rodka do wi�zania tlenu
mo�na u�y� siarczyn sodu.
Nie zaleca si� stosowania
dwusiarczynu sodu, podsiarczynu
sodu oraz kwasu siarkowego, gdy�
przy niskiej zasadowa�ci, pH mo�e
opa�� do warto�ci powoduj�cej
uszkodzenie powłok ochronnych.
Nie zaleca si� stosowania
hydrazyny.

Wymagania dotycz�ce konserwacji i kontrolii stanu kotła oraz jego
osprz�tu

����UWAGA:
Kocioł powinien by� opró�niony,
zawór zasilaj�cy zamkni�ty a
pompa zasilaj�ca wył�czona.

Ogl�dziny kontrolne korpusu
kotła wymagaj� po stronie:
� wodnej - zdemontowania

włazów kotła,
� spalinowej - otwarcia przednich

drzwi rewizyjnych,
zdemontowania zawirowywaczy 

i pokrywy rewizyjnej na komorze
zbiorczej spalin.

���� "Instrukcja monta�u kotła"

Przygotowanie kotła do bada�
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Do obowi�zków osoby
obsługuj�cej kocioł nale�y
odnotowywanie wszystkich
wymaganych informacji w
"Dzienniku ruchu kotła"

����UWAGA:
W "Dzienniku ruchu kotła" nale�y
równie� odnotowywa� odst�pstwa
od normalnej pracy

Sposób i zakres rejestracji parametrów eksploatacyjnych

W przypadku wyst�pienia
uszkodzenia, nieprawidłowo�ci lub
zakłóce� w pracy kotła, palnika lub
osprz�tu kotła, nale�y kocioł
zatrzyma� zgodnie z opisan�
procedur�, a nast�pnie zleci� ich
usuni�cie autoryzowanemu
fachowcowi (firmie serwisowej).

����UWAGA:
W przypadku wyst�pienia
nieszczelno�ci korpusu kotła.
U�ytkownik musi zleci�
wła�ciwemu 
Oddziałowi Urz�du Dozoru
Technicznego przeprowadzenie
rewizji nadzwyczajnej.

Sposób post�powania w przypadku wyst�pienia uszkodzenia,
nieprawidłowo�ci lub zakłóce� w pracy

Zabezpieczenie strony wodnej
na sucho.
Przed przyst�pieniem do
konserwacji nale�y kocioł opró�ni�,
a nast�pnie sprawdzi� czy w  
rurach wodnych nie ma zastoin
wilgoci.
Nale�y u�y� �rodka, który
pochłania wilgo� (np. bezwodny
chlorek wapnia, �el bł�kitny).
Umie�ci� w kotle �rodek
pochłaniaj�cy wilgo� i zamkn��
wszystkie otwory kotła.

�el bł�kitny:
Wymaga wymiany, gdy zabarwi si�
na czerwono. Mo�na go
zregenerowa� poprzez długotrwałe
wygrzewanie w temperaturze 180 -
200 oC.

Kocioł mo�na tak�e wysuszy�
przez naturaln� wentylacj�
otwieraj�c wszystkie otwory, pod
warunkiem, �e powietrze jest o
małej zawarto�ci wilgoci. 

Zabezpieczanie komory spalania
i powierzchni po stronie
spalinowej
Wystarczaj�cym sposobem jest
osuszenie i oczyszczenie kotła. 
(„Instrukcja obsługi i serwisu“)
Przy du�ej wilgotno�ci powietrza,
lub w pobli�u zbiorników wodnych
zaleca si� zabezpieczenie na
sucho omówione powy�ej.

Wymagania dotycz�ce konserwacji i kontrolii stanu kotła oraz jego
osprz�tu c.d.
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