
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI 
INSTALACJI KOTŁA NA BIOMASĘ

 „Energia ze źródeł odnawialnych 
= czyste powietrze w Gminie Krzczonów” 

Wstęp

Przedmiotem  instrukcji  są  zasady  postępowania  dla  prawidłowej  obsługi
i  eksploatacji  kotła  opalanego  paliwem  stałym  z  uwzględnieniem  wszystkich  jej  elementów
składowych, pracującej na potrzeby instalacji.

Instrukcja  przeznaczona  jest  dla  użytkowników  prowadzących  bezpośrednią  obsługę
i eksploatację instalacji. 

Ogólna charakterystyka instalacji

Stalowe kotły grzewcze typu HUGO KPP są przeznaczone do wodnych instalacji centralnego
ogrzewania systemu otwartego, z grawitacyjnym jak i wymuszonym obiegiem wody, posiadających
zabezpieczenia  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-91/B-02413.  Kocioł  HUGO  KPP  składa  się
z  dwóch części.  Pierwsza  część  składa się  z  kotła,  regulatora  i  palnika.  W skład  drugiej  części
wchodzi zasobnik na paliwo wraz z podajnikiem. 

Elementy instalacji



1. Korpus wodny
Wymiennik  z  płaszczem złączony  jest  kotwami,  które  ustalają  odległość  między  nimi  oraz

zapewniają sztywność tych elementów do wzrostu ustalonego ciśnienia w kotle. Palnik zamontowany
jest  w  dolnych  drzwiach  popielnikowych,  które  stanowią  wejście  do  popielnika oraz  do  komory
spalania kotła. Drzwi zostały ocieplone izolacją odporną na wysoką temperaturę i posiadają regulacje
siły  nacisku  na  uszczelkę.  Nad  komorą  paleniska  znajdują  się  poziome  kanały  spalinowe.  Spaliny
z  palnika  wpływają  do   komory   spalania,  omywają  opłomki,  następnie  wpływają  do  owalnych
płomieniówek oddając ciepło poprzez ścianki stalowe  do  wody.  Rozwiązanie  konstrukcyjne  kotła,
w  którym  zastosowano nawrót spalin  w  kanałach kotła przez umieszczenie zawirowywaczy pozwala
na  skuteczny odbiór ciepła. Kanały  konwekcyjno-nawrotne  usytuowane  są  tak, aby  czyszczenie  ich
odbywało  się  przez  drzwi  wyczystne umieszczone  z  przodu kotła  pod pokrywą.  Następnie spaliny
przepływają przez czopuch o  przekroju okrągłym  z  regulowaną przepustnicą, służącą  do  zdławienia
nadmiernego  ciągu  komina  i  zatrzymania  gorących  spalin  w  wymienniku  kotła. W  dolnej  części
czopucha znajduje  się wyczystka  do  usuwania popiołu  i  sadzy  z  czopucha. Osłony kotła mocowane
na powierzchni korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do otoczenia. 

2. Palnik
Palnik zamontowany jest  z  przodu kotła w dolnych drzwiach popielnikowych. W palniku

zabudowany jest ślimak, wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje się następny
ślimak, który przemieszcza pellet na palenisko, na którym zostaje on następnie spalony.  Proces
zapłonu  paliwa  przebiega  automatycznie.  Zastosowanie  automatycznej  zapalarki  przyczyniło
się  do  podniesienia  komfortu  obsługi  kotła,  oraz  zmniejszenia  zużycia  paliwa  przez  kocioł
(szczególne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstały podczas palenia popiół przemieszcza  się po
palenisku wskutek wypychania go przez kolejne dawki paliwa wysuwanego przez ślimak palnika. W
trakcie pracy elastyczna rura łącząca  podajnik  paliwa  z  palnikiem  jest  pusta.  Dzięki  takiemu
rozwiązaniu wyeliminowano możliwość przedostania się ognia z palnika do zasobnika paliwa.

3. Zasobnik z podajnikiem
 Obok  kotła  umieszczony  jest  stalowy  zasobnik  paliwa,  w  którym  znajduje  się  podajnik
ślimakowy składający się z rury, ślimaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez przekładnie
powoduje obrót ślimaka, który transportuje pellet z zasobnika i zsypuje go do rury palnika.

4. Regulator 
Za prawidłową pracę kotła odpowiada regulator, który może modulować moc kotła. Steruje

on pracą podajnika, wentylatora, pompy obiegowej c.o. i c.w.u.,  oraz  zapalarki.  Umożliwia
on  również:  sterowanie  siłownikiem  zaworu  mieszającego,  podłączenie  panelu  pokojowego,
czujnika pogodowego oraz modułu internetowego.



Eksploatacja i obsługa
 
1. Uruchomienie 

Aby rozpalić w kotle należy wykonać następujące czynności:
         - zasypać zasobnik pelletem,

- załączyć regulator kotła,
- przełączyć regulator na funkcję podawania do momentu, kiedy podajnik zasobnika zacznie 

przesypywać pellet (napełnić rurę podajnika),
- zamknąć drzwiczki popielnika z palnikiem,
- przełączyć regulator na funkcję rozpalania,
- po około 3 minutach nastąpi zapalenie pellet i rozpocznie się automatyczna praca palnika

i kotła,
- po uzyskaniu przez kocioł temperatury zadanej ustalić na regulatorze kotła ilość powietrza 

potrzebną do zupełnego i całkowitego spalenia porcji paliwa, tak aby zostało ono spalone
na popiół (służy do tego funkcja "Modulacja mocy" w ustawieniach kotła).

2. Uzupełnienie paliwa
Poziom napełnienia zasobnika jest zależny od pojemności zasobnika. Zasobnik należy

napełniać w sposób umożliwiający zamknięcie wieka. Pellet, to paliwo pochodzenia organicznego,
surowcem do jego wytworzenia jest biomasa pochodzenia agralnego, drzewnego, wykorzystuje się
również  odpady  tartaczne  i  meblarskie.  Pellet  w  dużej  mierze  zawdzięcza  swoje  właściwości
sposobowi wytworzenia.  Oprócz wartości  opałowej  wynikającej  bezpośrednio z jakości surowca
(najwyższe wartości opałowe osiągają pellety wytworzone z drewna bukowego i dębu), pellet
swoją strukturę i właściwości zawdzięcza sposobowi wytworzenia. Jego zwarta struktura powstaje
dzięki prasowaniu pod wysokim ciśnieniem. W wyniku tego procesu na wytłokach powstaje szklista
powłoka  czyniąc  strukturę  pelletu  zwartą  i  twardą.  To  paliwo  wymaga  jednak  specyficznych
warunków przechowywania, jest bowiem wyjątkowo higroskopijne, dlatego należy je składować
w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Pellet należy przechowywać w oryginalnych workach,
bądź luzem w specjalnie do tego celu przeznaczonych zasobnikach zapobiegających przenikaniu
wilgoci z otoczenia do paliwa. Warunki przechowywania szczegółowo określa producent paliwa.
Praca kotła w dużym stopniu uzależniona jest od jakości paliwa. Aby praca ta była bezproblemowa,
paliwo powinno spełniać poniższe wymagania:

Specyfikacja Jednostka Wartość

Średnica mm 6 ÷ 8

Długość mm 5 ÷ 40

Gęstość kg/m3 ≥ 600

Kaloryczność MJ/kg ≥ 17

Wilgotność % ≤ 12

Zawartość popiołu % ≤ 0,5

Temperatura topnienia
popiołu

°C ≥ 1200

Klasa paliwa - A1 EN 14960-2

Przy spalaniu pelletu niższych gatunków niż określony w tabeli należy liczyć się z powstawaniem
szlaki,  która  przy  pełnej  mocy  palnika  może  przyklejać  się  do  paleniska.  Może  też  wpłynąć
na zmianę wydajności cieplnej kotła w przybliżeniu proporcjonalną do zmiany wartości opałowej
paliwa.  Właściwy dobór  odpowiedniego paliwa zapewni:  bezawaryjną pracę kotła,  oszczędność
paliwa,  ograniczenie  emisji  szkodliwych  substancji,  zadowolenie  z  użytkowania  i  obsługi  kotła,
komfort cieplny.

3. Zatrzymanie pracy kotła
Zatrzymanie  pracy  kotła  następuje  przez  przerwanie  zasilania  kotła  w paliwo.  Na okres

przerwy letniej należy:
- wyczyścić  kocioł  (komorę  spalania,  kanały  opłomek,  płomieniówki)  z  popiołu  i  sadzy

i zakonserwować,
- wyczyścić czopuch i przewód kominowy,
- wyczyścić  palenisko  palnika  i  pozostawić  otwarte  drzwi  popielnikowe.  Po  przerwie  letniej

sprawdzić działanie pomp i wentylatora.



4. Czyszczenie 
Przed przystąpieniem do czyszczenia kotła należy odłączyć regulator od sieci elektrycznej,

stosować ochronę dróg oddechowych, stosować ochronę rąk. Do czyszczenia i konserwacji kotła
służą: skrobak kątowy, podgrzewacz, wycior, szczotka do płomieniówek.

5. Palenie w sytuacjach awaryjnych
Na wyposażeniu kotła znajduje się ruszt awaryjny, który składa się z ramy, drzwiczek rusztu 

oraz żeliwnych sztabek rusztu. Chcąc palić na ruszcie awaryjnym należy:
- odłączyć palnik z drzwiczek kotła,
- usunąć suche opłomki  z komory paleniska,
- zamontować ramę (z regulowaną pokrętłem klapą powietrza) na drzwiach palnika,
- wsunąć ramę rusztu awaryjnego,
- wstawić w boki ramy kątowniki zasłony rusztu,
- ułożyć ruszta na wspornikach ram ,
- wsunąć szufladę na popiół. 

6. Informacje dodatkowe 
 Przykłady usterek oraz rozwiązywanie problemów zostały przedstawione w instrukcji kotła 

rozdział 8 (strona 15).
 Dostosować  się  do  zasad  bezpieczeństwa  dotyczących  zasad  użytkowania  urządzeń  w  

pomieszczeniu  kotłowni  w  celu  ochrony  przeciwpożarowej.  Ponadto  kontrolować,  czy  
przewody kablowe nie  stykają  się  z  powierzchniami  o  wysokiej  temperaturze.  Wysoka  
temperatura może uszkodzić przewód.  

 W  pomieszczenie,  w  którym  zamontowano  instalację   użytkownik  powinien  zapewnić  
odpływ  kanalizacyjny  w  postaci  wpustu  podłogowego  oraz  wentylację  nawiewno-
wywiewną.

 Samowolna  ingerencja  w instalację,  wykonywanie  przeróbek  skutkuje  utratą  gwarancji  
na cały zestaw. 

 Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
 Przygotowana  instrukcja  nie  zastępuje  instrukcji  obsługi  urządzeń  otrzymanej  podczas  

zakupu, a jest jedynie ich uzupełnieniem. 

WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU SYSTEMU ORAZ AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ
DO URZĘDU GMINY W  KRZCZONOWIE

NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU BĘDZIE ODPŁATNE


