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UWAGA !
Producent  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian 
konstrukcyjnych,  wynikających  z  postępu  technicznego,  bez 
wcześniejszego powiadamiania zainteresowanych.
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KUPONY  REKLAMACYJNE

I. UWAGI OGÓLNE

1. Przed  przystąpieniem  do  instalowania  kotła  należy  się  dokładnie 

zapoznać z dokumentacją techniczno-ruchową.

2. Kocioł i  instalację ogrzewania wodnego systemu otwartego należy 

zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 

3. Maksymalna temperatura wody w kotle nie może przekraczać 100°C 

w związku z czym kocioł należy do grupy kotłów niskotemperaturowych i 

nie musi być zgłaszany do rejestracji w Rejonowym Dozorze Technicznym 

pod  warunkiem,  że  zostanie  odpowiednio  zabezpieczony  przed 

możliwością przekroczenia granicznej temperatury.

4. Zgodnie  z  przepisami  Dozoru  Technicznego  DT/KW/63  pkt  3.2. 

warunek  nie  przekroczenia  granicznej  temperatury  jest  spełniony  jeżeli 

kocioł  posiada zabezpieczenie  odpowiadające  wymaganiom normy PN-

91/B-02413 np.  otwarte  naczynie  wzbiorcze.  Odpowietrzenie  instalacji 

wykonać należy zgodnie z normą     PN-91/B-02420.
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II. OPIS TECHNICZNY

Kocioł typu KZ-2 przeznaczony jest do ogrzewania wody w instalacjach 

centralnego  ogrzewania.  Jest  to  kocioł  z  górnym  spalaniem  o  budowie 

członowej.  Odprowadzenie  spalin górne przy pomocy czopucha o średnicy 

zewnętrznej wylotu 150 mm. Kotły produkowane są w pięciu wielkościach. 

Kocioł  można  instalować  na  max.  ciśnienie  robocze  0,4  MPa  (~  4  atm) 

temperatura  podczas  pracy  nie  powinna  przekraczać  100°C.  Nominalne 

wydajności podane w tabelce dotyczą opalania koksem o wartości opałowej 

25 MJ/kg (~ 6000 kcal/kg) — sortyment orzech I lub orzech II.

Przy  opalaniu  koksem o  wartości  opałowej  niższej  lub  koksem o  wyższej 

ziarnistości, kocioł nie osiągnie zakładanego okresu stałopalności.

Przy  opalaniu  koksem o  innej  niż  zakładana ziarnistość  i  niższej  wartości 

opałowej kocioł może nie osiągnąć przewidzianej  wydajności znamionowej. 

Rys.1. Budowa żeliwnego kotła KZ- 2
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1.człon przedni,  2. człon pośredni, 3. człon środkowy, 4. człon tylny, 5. korpus czopucha,   6. 
przepustnica spalin, 7. płytka wyczystna, 8. drzwiczki paleniskowe,  9. przesłona powietrzna, 
10. drzwiczki  popielnikowe,  11. pokrywa  uchylna,  12. śruba  regulacyjna,    13. pokrywa 
otworów  wyczystnych,  14. rączka  drzwiczek,  15.  miarkownik,  16. zawór  spustowy,  17. 
termometr+ manometr, 18. złączka, 19. ruszt, 20. izolacja termiczna, 21. płaszcz osłonowy.
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Wybrane parametry kotła KZ-2

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Parametry kotła Rodzaj paliwa Miano
Typ kotła

KZ2-4 KZ2-5 KZ2-6 KZ2-7 KZ2-8

Moc cieplna 
nominalna 

Koks kW 9,5 12,5 15,5 18,5 20,6
koks+węgiel kW 9,8 12,9 16 19,1 21,5

drewno opałowe
liściaste kW 8,1 10,7 13,2 15,8 16,8

Zużycie paliwa 
wartość średnia

Koks kg/h 1,81 2,2 2,6 3,1 3,66
koks+węgiel kg/h 1,83 2,21 2,7 3,2 3,69

drewno opałowe
liściaste kg/h 3,27 4 4,73 5,46 6,99

Pojemność wodna dm3 33 38,5 44 49 54,5
Wymagany ciąg kominowy Pa 14 17 20 23 26

Sprawność kotła % 77
Maksymalna temperatura wody oC 100

Masa kotła bez wody kg 212 248 283 324 356
Dopuszczalne ciśnienie robocze MPa < 0,4

Zakres regulacji mocy kotła % 30 - 100

Wymiary
szerokość mm 464
wysokość mm 900
długość mm 467 567 667 767 867
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3.1. Paliwo
Podstawowym  paliwem  jest  koks  przemysłowo-opałowy  sortymentu 

orzech I lub orzech II o wielkości ziarna 20-40mm wg PN-86/C-02050/06, a 

paliwem zastępczym mieszanka w stosunku masowym 1:1 koksu wg normy 

j.w. i  węgla kamiennego do celów energetycznych orzech I lub II wg normy 

PN-82/G/97001-3. Paliwa  należy spalać w stanie suchym. Zawartość wilgoci 

w paliwie  nie  może przekraczać  7%. Spalając koks mokry nie osiągniemy 

wydajności znamionowej chociaż pozostałe warunki (ciąg, ziarnistość koksu, 

wartość opałowa) zostaną dotrzymane. Pewna ilość ciepła zamiast ogrzewać 

wodę  układu  grzewczego  będzie  pochłaniana  na  odparowanie  wilgoci 

zawartej  w koksie.  Nie należy używać koksu o wielkości  ziaren poniżej  20 

mm, ponieważ będzie on przesypywał się przez ruszt do popielnika i zwiększy 

stratę niecałkowitego spalania.

Dopuszcza się palenie drewnem opałowym, liściastym o zawartości  wilgoci 

nie większym niż 20% .

Uwaga!  Zabrania  się,  pod  groźbą utraty gwarancji  spalania  w kotle 
odpadów  żywicopochodnych  zarówno  z  żywic  naturalnych  jak  i 
sztucznych,  wszelkiego  rodzaju  śmieci  z  tworzyw  sztucznych  tj. 
plastikowych  butelek,  tkanin  i  opakowań  z  zawartością  materiałów 
syntetycznych  oraz  odpadów  drewna  zawierających  substancje 
żywiczne naturalne lub sztuczne,  lepiszcza,  farby,  kleje itp.  (np.  płyty 
pilśniowe, płyty powlekane sztucznym fornirem). Eksploatacja kotła w 

temperaturze  poniżej  60°C  powoduje  intensyfikację  wytrącania 
substancji smolistych ze spalanego paliwa, a co za tym idzie zarastanie 
wymiennika  kotła  i  przewodu  kominowego  złogami  smoły.  Co  w 
następstwie  może  prowadzić  do  niebezpiecznego   zapłonu  sadzy  w 
kominie.

3.2. Napełnianie wodą
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Z  dotychczas  przeprowadzonych  badań  jak  również  z  doświadczeń 

praktycznych wynika, że do napełnienia kotła i instalacji pracującej bez strat lub 

ze stratami wody bardzo nieznacznymi można używać wody surowej o ile jej 

twardość nie przekracza 10°n. Jeżeli  woda surowa ma większą twardość niż 

w/w powinna być uzdatniona chemicznie lub termicznie.  W przypadku gdy w 

instalacji, są znaczne ubytki wody wymagające częstego uzupełniania, twardość 

wody  powinna  wynosić  1-3°n.,  czyli  max 30 mg CaO w litrze  wody.  Należy 

napełniać  układ  wodą  poprzez  otwarty  kurek  spustowy  poz.11  rys.3,  przy 

otwartych zaworach grzejnikowych poz.10 i zamkniętym zaworze odcinającym 

poz.3. Napełnianie układu wodą przeprowadzać do chwili przelania się wody z 

naczynia wzbiorczego poprzez rurę przelewową do zlewu poz.9. Po napełnieniu 

układu  wodą  należy  zamknąć  kurek  spustowy  poz.11  rys.3.  Wymagania 

dotyczące wody ustalono w normie PN-93/C-04607.

3.3. Rozpalanie kotła      

Przed  rozpaleniem  należy  sprawdzić,  czy  kocioł  oraz  cała  instalacja  jest 

szczelna  i  sprawna  oraz  czy  znajduje  się  w  niej  dostateczna  ilość  wody. 

Następnie  otworzyć  całkowicie  przepustnicę  spalin  poz.6  w  czopuchu  poz.5 

rys.1  i  pokrywę  uchylną  w  drzwiczkach  popielnikowych  poz.11  rys.1  oraz 

odsłonić  otwory  powietrznej  przesłony  poz.9  rys.1  przez  obrót   płytki 

wziernikowej na drzwiczkach paleniskowych poz.8  rys.1.

Rozpalanie kotła należy przeprowadzić w następujący sposób: rozłożyć na 

ruszcie kilka kawałków drewna i zapalić. Po rozpaleniu drewna należy nasypać 

cienką warstwę koksu, około 15 cm. Po rozpaleniu koksu do tego stopnia by w 

kotle był tylko żar, należy całkowicie napełnić komorę paleniskową koksem. W 

chwili  gdy  płomień  ogarnie  całą  warstwę  koksu,  kocioł  uważa  się  wtedy  za 

całkowicie  rozpalony.  Zamykamy  przesłonę  w  drzwiczkach  paleniskowych  a 

przepustnice w drzwiczkach popielnikowych i czopuchu regulujemy na żądaną 

wydajność  kotła  zależnie  od  temperatury  zewnętrznej  budynku.  W wypadku 

słabego ciągu przy rozpalaniu rozniecić ogień w czopuchu.

3.4. Palenie w kotle
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Koks do kotła należy zasypywać okresowo. Okresu zasypywania, nie należy 

wydłużać aby czas rozpalania się świeżej warstwy paliwa, nie był zbyt długi i nie 

następował zbyt duży spadek temperatury wody w instalacji c.o. 

 Po zasypaniu paliwa należy otworzyć przesłonę w drzwiczkach palenisko-

wych i zamknąć ją dopiero wtedy, kiedy płomień obejmie całą warstwę koksu. 

Podczas palenia przesłona w drzwiczkach paleniskowych winna być zamknięta, 

natomiast  przepustnicę  spalin  wyregulować  ostatecznie  w  zależności  od 

temperatury zewnętrznej  i wymaganej wydajności  kotła. W przypadku spadku 

temperatury  w  kotle,  przy  jednoczesnym  słabym  naświetleniu  popielnika  - 

należy oczyścić ruszt.

 Czyszczenie rusztu należy przeprowadzać przy zamkniętej zasłonie paleniska i 

otwartej przepustnicy spalin w czopuchu. 

Ruszt należy czyścić przesuwając łomem po ruszcie przez całą długość kotła, 

należy  podważyć  płaty  żużla  zalegającego  ruszt  i  wydobyć  na powierzchnię 

koksu oraz spulchnić warstwę koksu ułatwiając tym samym przesypywanie się 

popiołu do popielnika.

Czynności  te  należy  wykonywać,  starannie  i  szybko,  aby  nie  powodować 

zbytniego wychłodzenia kotła i przegrzewania łomu. 

Żużel usuwać przy mocno obniżonym płomieniu poprzez drzwiczki popielnikowe 

lub paleniskowe przy pomocy przegarniacza. 

Popiół  z  popielnika  usuwać  przynajmniej  raz  dziennie.  Należy  pamiętać  o 

szczelnym  zamknięciu  drzwiczek  popielnikowych  i  utrzymaniu  w  czystości 

całego stanowiska roboczego.

Użytkownik obowiązany jest sprawdzić:

- temperaturę wskazywaną przez termometr zamontowany w kotle,

- stan wody w instalacji grzewczej,

oraz  unikać  przeciążenia  kotła,  gdyż  jest  to  powodem  nieekonomicznego 

spalania -mniejsza sprawność cieplna kotła.

3.5. Regulacja spalania
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Regulację zgrubną palenia a tym samym wydajności kotła należy przeprowadzić 

poprzez  odpowiednie  ustawienie  przepustnicy  spalin  znajdującej  się  w 

czopuchu.

Regulację dokładną dokonuje się przy pomocy przepustnicy powietrza poz.11 

rys.1  umieszczonej  w  drzwiczkach  popielnikowych  przez  odpowiednie  jej 

otwarcie.  Do tego celu służy śruba regulacyjna poz.12 rys.1,  którą wkręcając 

powodujemy otwieranie przepustnicy a wykręcając zamykanie.

UWAGA !

Do regulacji  dokładnej  kotła można stosować również różnego rodzaju urzą-

dzenia  automatyczne,  z  których  najczęściej  stosowanym  jest  miarkownik 

spalania poz.15.rys.1.  

3.6. Remonty kotłów KZ-2

W  czasie  eksploatacji  kotła  mogą  nastąpić  uszkodzenia  części  na  skutek 

normalnego zużycia lub też uszkodzeń mechanicznych. Części  żeliwnych jak 

również  różnego  rodzaju  uszczelek  nie  naprawia  się  a remonty  polegają  na 

wymianie uszkodzonych elementów. 

3.7. Czyszczenie kotła

Utrzymanie kanałów spalinowych kotła w należytej czystości, ma duży wpływ na 

jego  sprawność  i  wydajność,  ponieważ  sadze  osadzające  się  na  ściankach 

tworzą izolację utrudniającą prawidłowe przenikanie ciepła do wody. 

Dokładne czyszczenie kotła należy przeprowadzać co 7 do 14 dni w zależności 

od rodzaju paliwa i stopnia zanieczyszczenia.

Kanały dymne czyści się przy użyciu szczotki drucianej  rys.2 poprzez otwory 

pod przykrywką poz.13.rys.1, znajdującą się pod płaszczem przednim górnym 

kotła. Drzwiczki i przepustnica powietrza powinny być zamknięte. Przepustnica 

spalin w czopuchu powinna być otwarta na maksimum a kotłownia dostatecznie 

wentylowana.  Po  oczyszczeniu  kanałów  dymnych  należy  oczyścić  wnętrze 

komory po otwarciu drzwiczek paleniskowych. Po wyczyszczeniu kotła należy 

pamiętać  o  dokładnym  uszczelnieniu,  gdyż  nieszczelności  pogarszają 

sprawność  kotła,  a  ponadto  zwiększają  zapotrzebowanie  ciągu  i  pogarszają 
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palenie. Wskazane jest, aby podczas tej czynności w kotłowni były dwie osoby. 

Czysty kocioł  — ekonomiczniejsza eksploatacja.

3.8. Programowe zatrzymanie kotła

Przed zakończeniem palenia należy przerwać zasilanie  kotła paliwem. Po 

dopaleniu  się  paliwa  w  komorze  paleniskowej  należy  otworzyć  wszystkie 

drzwiczki  oraz  odchylić  max.  przepustnicę  czopucha  celem  szybszego 

wystudzenia kotła. Następnie należy usunąć żużel i popiół oraz oczyścić ściany 

komory paleniskowej  ruszt, kanały spalinowe i czopuch.

Na okres  letniej  przerwy  nie  należy  spuszczać  wody  z  kotła  i  instalacji  c.o. 

Spuszczanie wody powoduje intensywniejszą korozję, wysychanie pakunków i 

późniejsze przecieki.

Napełniając instalację wprowadzamy z nową wodą dodatkowe ilości kamienia 

kotłowego.

Spuszczenie  wody  może  nastąpić  tylko  w  wyjątkowych  wypadkach  np. 

zamierzone zabiegi remontowe instalacji, pozostawienie nieczynnej instalacji w 

okresie mrozów itp. 

Przy  odstawieniu  kotła  na  okres  dłuższy  (kilka  miesięcy)  należy  w  celu 

związania  wilgoci  osadzającej  się  wewnątrz  na  ściankach  kotła  umieścić 

woreczki z żelem krzemionkowym lub nielasowane wapno. Wszystkie drzwiczki 

i  przepustnice  szczelnie  zamknąć.  Ścianki  wewnętrzne  kotła  konserwować 

pastą grafitową.

 3.9. Zaburzenia w pracy kotła
Niedostateczna wydajność  kotła przy prawidłowo zaprojektowanej  i  wyko-

nanej instalacji  c.o. 

Przyczyny tego niedomagania są następujące:

1) Niedostateczny ciąg kominowy — spowodowany :

a) Nieszczelnościami w kominie, czopucha lub przestrzeni spalinowej kotła. 

W tym przypadku         należy usunąć nieszczelności,

b)  Mała wysokość komina — nie zaleca się stosowania kominów niższych 
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niż 8 m,

 c)  Mały przekrój kanału komina — nie zaleca się stosowanie mniejszych 

przekrojów niż 14x20cm,

d) Zakończenie komina poniżej najwyższej kalenicy dachu — powinien być 

0,5 m wyższy od najwyższej kalenicy dachu,

e) Zbyt duże opory przepływu spalin w kominie (tzw. opory własne komina) 

uzależnione od  sposobu  wykonania  ścian  wewnętrznych  w  kominie 

(chropowate lub wygładzone).

2) Niska wartość opałowa paliwa - należy spalać przy wyższych wydajnościach 

lepsze paliwo.

3) Niewłaściwe dozowanie powietrza pod ruszt - należy właściwie wyregulować 

dopływ powietrza przepustnicą.

4) Zanieczyszczenie powierzchni  kanałów dymnych - należy oczyścić kanały 

dymne w kotle, czopuchu i kominie.

5)  Brak  dopływu  świeżego  powietrza  do  kotłowni  -  należy  otworzyć  prze-

pustnice kanału nawiewnego lub okno.

3.10. BHP przy obsłudze kotła
Przy obsłudze kotła należy przestrzegać następujących zaleceń :

— nie stawać na przeciwko wziernika,

— do obserwowania paleniska nakładać okulary ochronne,

— wszelkie prace przy obsłudze paleniska wykonywać w rękawicach i oku-

larach ochronnych,

— przy otwieraniu zaworów nie szarpać i nie uderzać gwałtownie w klucz lub 

dźwignię,

— podczas czyszczenia kotła dobrze przewietrzyć kotłownię,

— czyszczenie  w  czasie  pracy  kotła  wykonywać  przy  max.  ciągu  komi-

nowym i pozamykanych drzwiczkach.

Zagotowanie  się  wody  w  instalacji  — należy  natychmiast  wygarnąć  ogień  i 

wystudzić kocioł, (nie wolno zalewać wodą ognia w kotle). Ustalić, przyczyny.

IV. MONTAŻ KOTŁA
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 4.1. Podłączenie kotła do instalacji c.o.
 Pierwszą czynnością po ustawieniu kotła na stanowisku pracy jest podłączenie 

do  instalacji  c.o.  należy  je  wykonać  przy  pomocy  rur  2”.  Końce  rur  należy 

nagwintować uszczelnić pakułami i minią, następnie  wkręcić do korpusu kotła. 

4.2. Podłączenie kotła do komina.
Czopuch  kotła  należy  połączyć   z  przewodem  kominowym  rurą  o  średnicy 

wewnętrznej  150  mm  wykonaną  z  materiału  niepalnego,  odpornego  na 

pęknięcia i  deformację w temperaturach do 5OO°C ułożoną ze spadkiem w 

kierunku kotła wynoszącym min. 1 : 10. Otwór czopucha w kotle znajduje się na 

wysokości  667  mm.  W  kanałach  odprowadzających  spaliny  należy  unikać 

ostrych  zakrętów  szczególnie  po  wewnętrznej  stronie  skrętu.  Wskazane  są 

łagodne łuki. Przewód spalinowy łączący kocioł z kominem powinien być jak 

najkrótszy i bardzo starannie uszczelniony kitem kotłowym na połączeniach z 

czopuchem i kominem. Nieszczelności powodują zwiększenie zapotrzebowania 

ciągu kominowego.  

V. ZASADY INSTALOWANIA I DOBORU KOTŁÓW KZ2

5.1. Kotłownia
Kocioł winien być zainstalowany w pomieszczeniu przeznaczonym na kot-

łownię,  które powinno  odpowiadać   wymaganiom określonym w normie  PN-

91/B-02411.

 Fundament pod kocioł powinien być wypoziomowany, zabezpieczony kra-

wężnikami stalowymi i wystawać min. 50 mm nad poziom podłogi. 

Podłoga powinna być ognioodporną i wytrzymała na nagłe zmiany temperatury 

oraz  na  uderzania  i  wykonana  ze  spadkiem  1%  w  kierunku  studzienki 

ściekowej.  Pomieszczenie winno być zabezpieczone przed przenikaniem wód 

gruntowych. Drzwi wejściowe winny być stalowe lub drewniane obite blachą, o 

szerokości co najmniej 80 cm i otwierane na zewnątrz pomieszczenia. 

Drzwi  od  zewnątrz  pomieszczenia  powinny  mieć  zamknięcie  bezklamkowe, 

otwierające się z kotłowni, pod naciskiem. 
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Wentylacja kotłowni winna mieć kanał nawiewny zapewniający dostarczenie 

potrzebnego  do  spalania  powietrza  oraz  kanał  wywiewny,  zapewniający 

przewietrzenie  kotłowni  z  gazów,  które  mogą  powstawać  w  czasie  palenia, 

czyszczenia i załadunku kotła. 

Kanał  nawiewny  —  kotłownia  winna  mieć  kanał  nawiewny  o  przekroju  nie 

mniejszym niż 22x21cm. 

Otwór  wylotowy  z  kanału  nawiewnego  (otwór  w kotłowni)  powinien  mieć 

wolny  przekrój  równy  przekrojowi  kanału  i  znajdować  się  w  tylnej  części 

kotłowni.

 W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować się urządzenie do 

regulacji  przepływu  powietrza,  nie  pozwalające  na  zmniejszenie  przekroju 

kanału względnie otworu więcej niż do 1/5.

 Kanał wywiewny winien mieć wlot pod sufitem względnie pod dachem kotłowni, 

wyprowadzony ponad dach i umieszczony, o ile to jest możliwe obok komina. 

Przekrój  poprzeczny  tego  kanału  nie  powinien  być  mniejszy  niż  14X14  cm. 

Otwór  wlotowy  do  kanału  wywiewnego  powinien  mieć  wolny  przekrój  równy 

przekrojowi kanału. 

Kanał  wywiewny  i  otwór  wlotowy  do  niego  nie  mogą  mieć  urządzeń  do 

zamykania.  Stosowanie  wentylacji  wyciągowej  mechanicznej  w  kotłowni  z 

kominem o ciągu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

W kotłowni winny znajdować się: zlew oraz wodociągowy zawór czerpany ze 

złączką  i  wężem  lub  ręczna  pompka  w  przypadku  braku  wodociągów.  W 

podłodze winna być wykonana studzienka ściekowa. 

Schody  prowadzące  do  kotłowni  winny  mieć  minimalną  szerokość  1  m, 

wykonane z materiału niepalnego, zaopatrzone w poręcze. Nachylenie schodów 

winno być mniejsze lub równe 

19  :  25.  Jeśli  instaluje  się  kocioł  w  pomieszczeniu  o  innym  przeznaczeniu 

(korytarz,  piwnica,  kuchnia  itp.)  to  pomieszczenie to  powinno   w  miarę 

możliwości spełniać również podstawowe wymagania opisane wyżej.

5.2. Komin
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Każdy kocioł winien mieć własny przewód kominowy. Nie można podłączać 

kotłów  do  przewodów,  do  których  są  już  podłączone  inne  urządzenia  jak: 

kuchnie,  piece  pokojowe,  urządzenia  pralnicze  itp.  Komin  winien  być 

bezwzględnie szczelny i wewnątrz gładki. Należy unikać kominów, w ścianach 

zewnętrznych  budynku ze względu na wychładzanie się spalin.  Jeśli  warunki 

wymagają poprowadzenia przewodów kominowych w ścianach zewnętrznych, 

należy  je  dobrze  zaizolować  cieplnie.  Zwracać  uwagę  na  szczelność  w 

przegrodach  pomiędzy  różnymi  kanałami  kominowymi  i  wentylacyjnymi 

prowadzonymi obok siebie, na szczelne zamknięcie drzwiczek wyczystnych, jak 

również na zabezpieczenie kanałów spalinowych przed ich zawilgoceniem.

Wszelkie,  nawet  drobne  nieszczelności  powodują  zassanie  z  atmosfery 

zimnego  powietrza,  obniżenie  temperatury  spalin  oraz  zwiększenie  ilości 

odprowadzanych przez komin gazów. Obydwa czynniki obniżają efektywny ciąg 

w kotle i zmniejszają jego wydajność. Podobnie wpływa woda dostająca się do 

kanałów spalinowych, która na skutek podgrzania spalinami odparowuje.

Dobór  komina  winien  zapewniać  w kotle  dostateczny  ciąg,  gwarantujący 

osiągnięcie nominalnej wydajności kotła, lecz jednocześnie ciąg nie może być 

duży,  gdyż  wtedy  trudno  prowadzić  kocioł  na  małych  wydajnościach  i  łatwo 

przeciąża się go; co prowadzi do nadmiernego rozchodu paliwa i zmniejszenia 

sprawności  kotła.W dokumentacji techniczno - ruchowej podajemy wymagany 

ciąg  kominowy  dla  każdej  wielkości  kotła.  Jest  to  ciąg,  jaki  powinno  się 

zapewniać  w skrzynce czopucha.  Przy  tym ciągu kocioł  uzyskuje  wydajność 

nominalną.

Siłę ciągu komina liczy się ze wzoru :

( ) 8,9P ⋅⋅−= Hγγ spalpows

w którym:
Ps — siła ciągu komina w [Pa]
H  — wysokość komina w [m]
γpow  — ciężar właściwy powietrza [kg/m3] 
γspal — ciężar właściwy spalin [kg/m3] 

Dla kotła przeznaczonego do centralnego ogrzewania wydajność nominalną 
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kotła,  a  więc  i  ciąg  wymagany  staramy  się  uzyskać  dla  temperatur 

zewnętrznych, określonych w PN-74/B-02403.

Dla warunków klimatycznych —18°C  γpow  wynosi  1.38 [kg/m3], temperatura 

spalin  w  kotle  przy  wydajności  nominalnej  wynosi  200°C,  a  przy  tej 

temperaturze ciężar właściwy spalin γspal wynosi  0,78 [kg/m3]

Podane przez wytwórcę zapotrzebowanie ciągu „Z" winno być równe sile 

ciągu komina pomniejszonej o opory własne czopucha „E”.

     EPZ s −=
Należy  pamiętać,  że  opory  własne  komina  są  tym  większe,  im  więcej  jest 

załamań,  miejscowych  zwężeń,  im  mniejsza  jest  grubość  ścian  i  większa 

nieszczelność.

W dobrze  zbudowanym  kominie opory  wewnętrzne,  jak  podaje literatura  nie 

powinny przekraczać 25% siły ciągu komina.

Przekrój kanału komina można sprawdzić ze wzoru :

][25 2cm
H
QF ⋅=

gdzie: 

F — przekrój kanału komina [cm2]

Q — wydajność w [kW]

H — wysokość komina w [m]

Nie zaleca się stosowania kominów mniejszych niż 14x20 cm, nawet jeśli z 

obliczeń  wynika  mniejszy  przekrój.  W  kominach  o  kanałach  prostokątnych 

długość  dłuższego  boku  kanału  winna  być  mniejsza  od  1,5  długości  boku 

krótszego.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  dobrze  dobrany  komin  zapewnia 

nominalną wydajność kotła przy temperaturach zewnętrznych najniższych, przy 

temperaturach wyższych różnica w ciężarze właściwym powietrza i spalin jest 

mniejsza, przez co ciąg jest mniejszy i kocioł uzyskuje mniejszą wydajność.

Przy pracy kotła  w instalacjach centralnego ogrzewania  jest  to korzystne 
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zjawisko,  ponieważ  występuje  tu  w  pewnym  stopniu  samoregulacja.  Jeśli 

natomiast  instaluje  się  kocioł  do  innych  celów niż  centralne  ogrzewanie  np. 

pranie,  ogrodnictwo,  wtedy  przy  obliczeniach  wysokości  komina  należy 

uwzględnić  to,  że  pełną  wydajność  kotła  chce  się  uzyskać  przy  mniejszej 

różnicy  temperatury  spalin  i  powietrza.  Przytoczony  tu  sposób  obliczenia 

wysokości komina jest sposobem mało dokładnym — nie uwzględnia wpływów 

klimatycznych,  siły  i  kierunku  wiatru,  zaburzeń  miejscowych  wynikających  z 

ukształtowania terenu i innych.

5.3. Dobór kotła
Parametrem,  wg  którego  powinno  się  dobierać  kocioł  jest  jego  nominalna 

wydajność cieplna podawana przez wytwórcę, która powinna być większa niż 

zapotrzebowanie ciepła do ogrzania danego obiektu.

Zapotrzebowanie ciepła winno być określone z obliczenia strat ciepła przez 

poszczególne przegrody pomieszczenia (ściany, okna, drzwi) z uwzględnieniem 

potrzeb wentylacji i warunków lokalnych zgodnie z normą PN-74/B-03406. 
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KARTA GWARANCYJNA
Dla niskotemperaturowego żeliwnego kotła koksowego c.o.

Typ kotła  KZ 2   nr fabr. ................................        rok produkcji ........2005

Moc cieplna ..................kW

1. Kotły są objęte gwarancją producenta wynoszącą 36 miesięcy, liczonych od daty 

zakupu.  Producent  zapewnia  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  oraz  pełną 

gamę części zamiennych. Gwarancja na żeliwny korpus kotła wydłuża się do 10 

lat  przy  spełnieniu  wymagań  określonych  w  DTR  oraz  obowiązkowym 

przeprowadzaniu corocznych płatnych przeglądów kotła.

2. Gwarancja  w  szczególności  obejmuje  jakość  użytych  materiałów,  jakość 

wykonania  oraz  właściwe  parametry  eksploatacyjne.  Parametry  eksploatacyjne 

gwarantujemy  pod  warunkiem  prawidłowego  montażu  i  ustawienia  kotła, 

prawidłowego podłączenia kotła do układu c.o. i instalacji  kominowej zgodnie z 

Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

3. Prawidłowość montażu i  podłączenia kotła winna być  udokumentowana wypeł-

nionym przez uprawnionego montera poświadczeniem.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wad zawinionych przez pro-

ducenta prosimy o przesłanie na nasz adres kuponu reklamacyjnego z podaniem 

opisu stwierdzonych usterek oraz daty zakupu i numeru fabrycznego kotła. 

5. Naprawa zostanie wykonana przez serwis fabryczny lub autoryzowany w ciągu 14 

dni od daty otrzymania reklamacji. Okres gwarancji zostanie powiększony o czas 

trwania  naprawy,  który  będzie  liczony  od  daty  wysłania  reklamacji  do  daty 

usunięcia usterki.

6.  Wymiana kotła  może nastąpić,  jeżeli  producent  uzna,  że  naprawa w miejscu 

użytkowania jest niemożliwa, względnie nieopłacalna ekonomicznie.

7. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- stwierdzenia  eksploatacji  i  obsługi  niezgodnej  z  wymaganiami  zawartymi  w 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,

- w przypadku zainstalowania kotła w instalacji ciśnieniowej,

- w przypadku uruchomienia kotła  bez dostatecznej ilości wody,
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- w przypadku z byt małego przekroju komina i ciągu kominowego,

- w przypadku uszkodzeń z powodu niewłaściwego transportu w tym transportu 

do kotłowni, oraz innych przyczyn niezależnych od producenta, 

- gdy montaż i podłączenie kotła zostało wykonane przez osobę nie posiadającą 

wymaganych uprawnień,

- gdy bez uprzedniego uzgodnienia z producentem dokonano samowolnych 

przeróbek kotła

- gdy w karcie gwarancyjnej zostały dokonane samowolne zmiany wpisów.

8. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej  ko-

szty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości.

9.   Karta  gwarancyjna  jest  ważna  po  dokonaniu  wpisu  przez  instalatora 

dokonującego      podłączenia i uruchomienia.

10. Karta  gwarancyjna  jest  ważna  po  dokładnym  jej  wypełnieniu  i  opieczętowaniu 

przez jednostkę handlową.

11. Karta  gwarancyjna  jest  jedynym  dokumentem  uprawniającym  klienta  do 

bezpłatnej obsługi serwisowej w okresie  gwarancji.
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Data wysyłki kotła z zakładu
................................................

Pieczęć i podpis pracownika
Działu Kontroli Jakości

.............................................................

Pieczęć , data i podpis sprzedawcy
.......................................................
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KUPON REKLAMACYJNY 
NR 3

............................................ 
Data zgłoszenia reklamacji

........................................................... 
Data uznania usterki

............................................
Podpis pracownika serwisu

............................................

........
         Pieczęć producenta lub
          autoryzowanego serwisu

K U P O N  R E K L A M A C Y J N Y  N R  3

 kocioł .......................................Nr fabr. .................................................

 zakupiony w dniu ....................................................................wykazuje

następujące usterki..................................................................................

.................................................................................................................
 
w związku z powyższym proszę o przysłanie serwisu w celu dokonania
 oględzin kotła oraz naprawy.
Dokładny adres użytkownika : .................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Data

KUPON REKLAMACYJNY 
NR 2

............................................ 
Data zgłoszenia reklamacji

........................................................... 
Data uznania usterki

............................................
Podpis pracownika serwisu

............................................

........
         Pieczęć producenta lub
          autoryzowanego serwisu

K U P O N  R E K L A M A C Y J N Y  N R  2

 kocioł .......................................Nr fabr. .................................................

 zakupiony w dniu ....................................................................wykazuje

następujące usterki..................................................................................

.................................................................................................................
 
w związku z powyższym proszę o przysłanie serwisu w celu dokonania
 oględzin kotła oraz naprawy.
Dokładny adres użytkownika : .................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Data

KUPON REKLAMACYJNY 
NR 1

............................................ 
Data zgłoszenia reklamacji

........................................................... 
Data uznania usterki

............................................
Podpis pracownika serwisu

............................................

........
         Pieczęć producenta lub
          autoryzowanego serwisu

K U P O N  R E K L A M A C Y J N Y  N R  1

 kocioł .......................................Nr fabr. .................................................

 zakupiony w dniu ....................................................................wykazuje

następujące usterki..................................................................................

.................................................................................................................
 
w związku z powyższym proszę o przysłanie serwisu w celu dokonania
 oględzin kotła oraz naprawy.
Dokładny adres użytkownika : .................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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KUPON REKLAMACYJNY 
NR 3

............................................ 
Data zgłoszenia reklamacji

........................................................... 
Data uznania usterki

............................................
Podpis pracownika serwisu

............................................

........
         Pieczęć producenta lub
          autoryzowanego serwisu
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