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Vulcan  ……………….. 
 

 

 

 

 

Rok produkcji:           ………………….. 
 
Numer fabryczny:      ………………….. 

 

 

 

 
U W A G A : Ponieważ maszyna może być modernizowana wskutek wprowadzania ulepszeń 
technicznych, dokumentacja techniczno-ruchowa jest systematycznie aktualizowana przez 
producenta i odpowiada tylko temu egzemplarzowi, do którego jest dołączona, zgodnie z 
numerem fabrycznym urządzenia. 
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1, NAZWA I ADRES PRODUCENTA 

 

 

Urządzenie zostało w całości wykonane przez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcji niniejszgo kotła warzelnego stanowią 

własność firmy A&J. Kopiowanie urządzenia w całości lub elementach, bez uzyskania 

zgody firmy P.P.U.H. A&J Sc jest prawnie zabronione. 

 

Wszelkie sugestie dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzenia, można zgłaszać w 

dziale technicznym firmy. 

 

Firma A&J zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie całego 

kraju. Awarie należy zgłaszać  w serwisie pod numerami telefonu podanymi wyżej lub 

pocztą elektroniczną pod adresem serwis@aij.com.pl  

    

 

 

 

 

A&J spółka z o.o. 

41-947 Piekary Śląskie 

Ul.Szmaragdowa 15/II/11 

biuro@aij.com.pl                          www.aij.com.pl 

+48 32 2800451,    +48 32 2809906,    +48 32 2803290 

 

mailto:biuro@aij.com.pl
http://www.aij.com.pl/
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2, INFORMACJE UMIESZCZONE NA   TABLICZCE 

ZNAMIONOWEJ 

 

Urządzenie przed dopuszczeniem do obrotu, zostało zaopatrzone w tabliczkę 

znamionową, trwale przymocowaną w widocznym miejscu do korpusu urządzenia. 

Usuwanie lub zamiana tabliczki znamionowej, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w 

jej treści jest bezwzględnie zakazane.  

 

 
 

Tabliczka zawiera następujące informacje :  

 

Rodzaj informacji Treść informacji 

Adres producenta A&J sp.z o.o. 

 41-947 Piekary Śląskie 

ul.Szmaragdowa 15/II/11 

Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi 

dyrektywami Unii Europejskiej 

Oznaczenie CE 

Typ urządzenia Oznaczenie typu np. Vulcan-400  

Numer seryjny Nadawany przez producenta dla danego 

egzemplarza urządzenia 

Zasilanie 400 V 

Moc Maksymalna moc elektryczna urządzenia 

Stopień ochrony Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529:200   
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3 ,     D E K L A R A C J A  Z G O D N O Ś C I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

…………………………………….. 

(miejscowość i data wystawienia) 

 

 

………………………………..................... 

    (pieczęć i podpis właściciela lub                         

kierownika firmy dokonującej oceny) 
 

Nazwa:                  Kocioł warzelny 
Typ/Model:          Vulcan 
Rok produkcji:       
Nr fabryczny:        
 

Została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z postanowieniami 
dyrektyw: 
Dyrektywa Nr   2006/95/WE  - (wdrożona przez)   Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Transpozycja dyrektywy UE nr 2006/95 - niskonapięciowa). 

Oraz z normami zharmonizowanymi 
PN-EN 60204-1:201 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn 

- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60529:200   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 61310-3:200 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i 

sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące 
umiejscowienia i działania elementów sterowniczych 

PN-EN 61140:200  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

  
Dyrektywa 2004/108/WE     - (wdrożona przez)     Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556). 
 
oraz że wyrób spełnia zawarte w nich zasadnicze wymagania    
Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez zgody producenta. 

   
 
 
 
                                                                                                                 
 

                                                                                             Data i podpis osoby upoważnionej 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
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4,    CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY PAŃSTWOWEGO 

ZAKŁADU HIGIENY 
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5,    ZASTOSOWANE GATUNKI STALI KWASOODPORNEJ  

 

Skrócony opis stali 
 
 
AISI 304/304L stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części 

wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody 
naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych 

AISI 316/316L/316Ti stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z 
jonami chlorku 

AISI 321 stosowane na wymienniki ciepła, w elementach narażonych na działanie agresywnych 
środków konserwujących, na urządzenia pracujące w temperaturze 200°C 

AISI 309 stosowane na części mechaniczne, pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, obróbka 
cieplna po spawaniu nie wymagana, podgrzewanie przy spawaniu 

AISI 310 stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do 
1150°C 

AISI 314 stosowane na silnie obciążone mechanicznie części urządzeń pracujące w wysokich 
temperaturach, konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji 

AISI 303 o poprawionej skrawalności, stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i 
chemicznego oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w 
środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów 
organicznych i nieorganicznych 

 
 
Normy i własności mechaniczne 

Pn AISI DIN EUR 

Rm Re A 
HR

B 
- 

N/mm² 
N/mm

² 
% - - 

OH18N9 304 
1.430

1 
X5CrNi18 10 

540/68

0 
195 

4

5 
88 austenit 

OOH18N10 304L 
1.430

6 
X2CrNi18 10 

520/66

0 
175 

4

5 
88 austenit 

OH18N10T 321 
1.454

1 
X6CrNiTi1810 

540/68

0 
205 

4

0 
88 austenit 

H17N13M2T 316 
1.440

1 
X5CrNiMo17 12 

540/68

0 
205 

4

0 
95 austenit 

OOH17N14M

2 
316L 

1.440

4 
X2CrNiMo17 13 

520/66

0 
195 

4

0 
95 austenit 

H18N10MT 
316T

i 

1.457

1 

X10CrNiMoTi18 

12 

540/68

0 
215 

4

0 
95 austenit 

H17 430 
1.401

6 
X6Cr17 

440/59

0 
255 

2

2 
88 ferryt 

- 303 
1.430

5 
Y1Cr18Ni9 

500/70

0 
230 

3

5 
60 austenit 

H20N12S2 309 
1.482

8 
X15CrNiSi20-14 

500/75

0 
230 

3

0 
95 austenit 

H23N13 309S 
1.483

3 
X7CrNi23-14 

500/75

0 
210 

2

6 
95 austenit 
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H25N20S2 310 
1.484

2 
X6CrNi2520 

540/68

0 
225 

4

0 
95 austenit 

H25N20S2 314 
1.484

2 
X6CrNi2520  

540/68

0 
225 

4

0 
95 austenit 

- - 
1.446

2 
- 

680/88

0 
450 

2

5 
105 

austenit-ferryt 

DUPLEX 

- 439 
1.451

0 
X3CrTi17 

430/63

0 
205 

2

2 
- ferryt 

- 441 
1.450

9 
X2CrTiNb18 

430/63

0 
250 

2

0 
- ferryt 

  

 

Normy i skład chemiczny 

Pn AISI DIN EUR 

C Mn P S Si Cr Ni Mo 
 

% % % % % % % % % 

max 
ma

x 
max max 

     

OH18N9 304 1.4301 
X5CrNi18 

10 
0,07 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 17/19 09/11 - - 

OOH18N10 304L 1.4306 
X2CrNi18 

10 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 

10/12,

5 
- - 

OH18N10T 321 1.4541 
X6CrNiTi18

10 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 9/11 - 

Ti=5%C<0,

7 

H17N13M2T 316 1.4401 
X5CrNiMo1

7 12 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 11/14 

2,0/2,

5 

Ti=5%C<0,

7 

OOH17N14

M2 
316L 1.4404 

X2CrNiMo1

7 13 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 12/15 

2,0/2,

5 
- 

H18N10MT 
316

Ti 
1.4571 

X10CrNiMo

Ti18 12 
0,10 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/20 9/11 

1,5/2,

2  

Ti=5%C=0,

8 

H17 430 1.4016 X6Cr17 0,10 0,8 
0,04

0 
0,03 0,8 16/18 0,6 -  - 

- 303 1.4305 Y1Cr18Ni9 
≤0,1

5 

≤2,

0 

0,20

0 

≤0,1

5 
≤1,0 17/19 8/10 ≤0,5 - 

H20N12S2 309 1.4828 
X15CrNiSi2

0-14 
0,20 2,0 

0,04

5 
0,03 

1,5/2,

0 
19/21 11/13 - - 

H23N13 
309

S 
1.4833 

X7CrNi23-

14 
0,15 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 22/24 12/14 - W<0,5 

H25N20S2 310 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 2/3 24/27 18/21 -  - 

H25N20S2 314 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 ≤3,0 24/27 18/21 -  W<0,5 

 
- 1.4462 

 
0,03 1,5 -  -  0,6 22,5 5,5 3,0 N=0,13 

- 439 1.4510 X3CrTi17 0,05 1,0 
0,04

0 

0,01

5 
1,0 16/18 - - Ti<0,8 

- 441 1.4509 
X2CrTiNb1

8 
0,03 1,0 

0,04

0 

0,01

5 
1,0 

17,5/18,

5 
- - 

Ti0,1-0,6; 

Nb<1,0 

* skład chemiczny na podstawie normy PN-H/86020;PN-H/86022 
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6,    OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA 
 
 
Kocioł warzelny elektryczny typ  KP  400  -   1000  jest  przeznaczony  do  gotowania   i 
podgrzewania wyrobów spożywczych, zgodnie z wymogami technologicznymi. 

 
 
Dane charakterystyczne 
 

Pojemność użytkowa kotła dm3 300 – 1000 L 

Moc grzewcza kW KW-300 KW-400 KW-500 KW-600 KW-800 KW-1000 

20 22 26 26 32 40 

Moc elektryczna kW 1 

Moc zainstalowana (całkowita) kW KW-300 KW-400 KW-500 KW-600 KW-800 KW-1000 

21 23 27 27 33 41 

Napięcie  sterowania        V 12 

Rodzaj paliwa   Prąd elektryczny 

Maksymalna temperatura 
pracy                          

°C 120 

Ilość oleju w płaszczu 
olejowym  

L KW-300 KW-400 KW-500 KW-600 KW-800 KW-1000 

100 150 200 200 250 300 

 
 
Wymiary urządzenia: 
 

 Gabaryty misy [mm] Gabaryty zewnętrzne [mm] 

Pojemność Długość Szerokość Głębokość Długość Szerokość Wysokość 

200 L 
 

600 600 600 1200 850 1080 

600 600 600 1100 1000 1080 

300 L 300 L 800 700 600 1300 1100 

400 L 400 L 1000 700 600 1500 1100 

500 L 500 L 1000 850 600 1500 1250 

600 L 600 L 1000 1000 600 1500 1400 

800 L 800 L 1400 1000 600 1900 1400 

1000 L 1000 L 1700 1000 600 2200 1400 
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Konstrukcja urządzenia 
 
Zbiornik główny [1]  jest zasadniczym elementem kotła warzelnego, w którym odbywa się 
proces obróbki termicznej. Wykonany jest z blachy kwasoodpornej, i otulony płaszczem 
wypełnionym olejem grzewczym. W górnej części misy znajduje się dopływ wody, oraz uchwyty 
służące do zawieszenia kijów wędzarniczych. W ścianie czołowej misy, w miejscu połączenia z 
dnem, umieszczono zawór spustowy [2] o średnicy 2”. Specjalnie wyprofilowane dno misy 
zapewnia całkowity wypływ wody ze zbiornika głównego kotła. 
Przestrzeń [3] pomiędzy zbiornikiem głównym a blachami osłonowymi wypełnia wełna 
mineralna, która stanowi izolację termiczną. Odpowiednia grubość warstwy izolacyjnej oraz jej 
parametry zapewniają bardzo powolne obniżanie się temperatury wewnątrz kotła, a tym 
samym małe straty ciepła. 
Misa kotła zamykana jest za pomocą dwuściennej pokrywy [4] wykonanej ze stali 
kwasoodpornej z doszczelniającą uszczelką silikonową. Wewnątrz pokrywy umieszczono 
odpowietrznik, który w chwili obniżenia ciśnienia zabezpiecza przed przyssaniem pokrywy do 
obudowy. 
Pokrywa otwierana jest ręcznie. Czynność otwierania pokrywy wspomagana jest przez jeden lub 
dwa (w zależności od wielkości kotła) siłowniki [5] , które jednocześnie zabezpieczają przed 
niekontrolowanym jej zamknięciem. 
Wewnątrz kotła znajduje się płaszcz olejowy, którym otulona jest misa kotła. W dolnej części 
płaszcza olejowego zanurzone są grzałki elektryczne[7], które podgrzewają olej grzewczy, a ten 
z kolei oddaje temperaturę wodzie znajdującej się w misie kotła. Przeniesienie ciepła za pomocą 
elementu pośredniego, którym jest olej grzewczy, zabezpiecza przed przypaleniem wsadu 
znajdującego się w komorze głównej kotła. Z płaszcza olejowego wyprowadzono przewód do 
odprowadzenia nadmiaru oleju [9]. Przewód ten w momencie dostarczenia kotła jest 
zaślepiony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

UWAGA 
Przed uruchomieniem kotła, zdjąć zaślepkę 

zamykającą przewód nadmiaru oleju. 
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Wyposażenie elektryczne 
 
W skład wyposażenia elektrycznego wchodzą: 
 
Na ścianie czołowej kotła umieszczono sterownik mikroprocesorowy  INDU-50 , który steruje w 
zadany przez operatora sposób, procesem obróbki termicznej w kotle.  
W płaszczu olejowym umieszczone są grzałki elektryczne. 
Aparatura elektryczna umieszczona jest w skrzynce rozdzielczej usytuowanej w obudowie. 
Skrzynka rozdzielcza zabezpieczona jest zamkiem. Klucz do skrzynki rozdzielczej zostaje 
przekazany użytkownikowi wraz z protokołem uruchomienia urządzenia. 
Cała instalacja odłączana jest za pomocą wyłącznika głównego. 
Ostatnim elementem wyposażenia kotła jest nastawny czujnik temperatury (czujnik batonu), 
jest on wyprowadzony do misy kotła za pomocą przewodu odpornego na podwyższoną 
temperaturę. 
 
Zestawienie części eksploatacyjnych 

L.p Nazwa urządzenia Typ 

1 Grzałki RG-1  ,  RG-20  Giersch 

2 Siłownik Kotły 300-600L 2x  Delphi 600N 
Kotły 800-1000L 2x Delphi 800N 

3 Czujnik temperatury PT-100 

4 Olej grzewczy Iterm 
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7,    INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
 
Przygotowanie do uruchomienia 
 
Kocioł do klienta dostarczany jest w stanie kompletnym zmontowanym. 

 
Składowanie. 
Kocioł winien być składowany w suchym pomieszczeniu, zapewniającym ochronę przed 
wpływami atmosferycznymi i normalne warunki składowania (temperatura, wilgotność 
powietrza). Po przekroczeniu okresu trwałości ochrony czasowej składowany kocioł należy 
rozkonserwować i zakonserwować od nowa. 
 
Przystosowanie do transportu. 
Kocioł bez opakowania. 
Do miejscowego przemieszczania kotła u użytkownika można używać  wózków, podnośników 
widłowych, dźwigników lub ciągników stosując zawiesia linowe zaczepione do nogi kotła. 
Naroża kotła w miejscu przylegania zawiesi należy zabezpieczyć przed otarciem, np. 
drewnianymi podkładkami. 
 
Kwalifikacje obsługi 
Zaleca się powierzenie prac za pomocą urządzeń dźwigowo - transportowych tylko 
upoważnionym pracownikom o niezbędnych kwalifikacjach i doświadczeniu 
 
Stanowisko pracy 
Miejsce zainstalowania kotła powinno zapewniać wygodne i bezpieczne warunki pracy. 
Stan powierzchni powinien 

- nie wykazywać nierówności i pęknięć 
- umożliwiać jej dokładne czyszczenie, zmywanie i dezynfekcję 
- wykluczać możliwość poślizgnięć i potknięć 
- przenosić obciążenie wynoszące 0,01 Mpa 

 
Zasilanie w wodę pitną 
Do stanowiska pracy należy doprowadzić instalację wody pitnej zakończoną tak, aby można 
było dokonać jej podłączenia do kotła wyposażonego w króciec zakończony gwintem G ½. 
 
Zasilanie w energię elektryczną 
Przewody doprowadzające energię elektryczną powinny być tak poprowadzone, aby nie 
stwarzały niebezpieczeństwa potknięcia się i upadku operatora. Z tego powodu zaleca się 
podwieszanie ruchomych przewodów za pomocą uchwytów lub taśm kablowych. 
 
Uwaga!!! 
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami przez osobę 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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Odprowadzenie ścieków 
Na stanowisku pracy należy przewidzieć kratkę ściekową umożliwiającą odprowadzenie płynów 
poprodukcyjnych oraz płynów czyszczących, dezynfekujących i płuczących do kanalizacji 
(oczyszczalnika ścieków). 
 
 
Warunki środowiskowe 
Za normalne warunki środowiskowe, w których elementy pracują bez zakłóceń, uznaje się: 

- temperatura otoczenia nie niższa niż 0°C i nie wyższa niż 40°C, 
- wilgotność względna powietrza nieprzekraczająca 50 % przy temperaturze 40°C i 
odpowiednio 70 % przy temperaturze 20°C. 

 
Uwaga!!! 
Spadek temperatury poniżej 0°C może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia. 
 
 
Wytyczne dotyczące montażu 

1. Kocioł należy rozpakować, a wewnętrzne jego powierzchnie umyć wodą o 
temperaturze 30°C z dodatkiem środków myjących. 

2. Instalację wody pitnej należy podłączyć do króćca G1/2” a skrzynkę sterowniczą 
podłączyć do przyłącza stacjonarnego. 

3. Po zainstalowaniu kotła należy sprawdzić stan rezystancji izolacji układu elektrycznego 
oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. 

 
Uwaga!!! 
Przed dopuszczeniem kotła  do eksploatacji, użytkownik ma obowiązek wykonać pomiary izolacji 
układu elektrycznego. 
 
 
Poziomowanie 
Kocioł należy przed uruchomieniem wypoziomować. Do tego celu służą stopki o regulowanej 
wysokości. Poziomowanie wykonuje się przykładając poziomicę do płaszczyzn wierzchnich 
kołnierza obudowy kotła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Odchyłka od poziomu 
nie powinna przekraczać 8 mm na 1m. Zaleca się zachować niewielkie pochylenia w kierunku 
zaworu spustowego. 
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Użytkowanie 
 
Obsługa układu sterowania 
 
Układ sterowania kotła zrealizowany został na bazie sterownika mikroprocesorowego INDU-50 
firmy MIKSTER. 

                                                            
 
Sterownik po podłączeniu czujników temperatury (standardowo PT-100) i załączeniu zasilania 
uruchamia się automatycznie. Po wyświetleniu napisu powitalnego wyświetlana jest kolejno: 
aktualna godzina i minuta, pomiar na kanale 1, pomiar na kanale 2. 
W przypadku wyświetlania trzech poziomych kresek na wyświetlaczu sterownik sygnalizuje brak 
lub uszkodzenie elementu pomiarowego. 
Pionowe kreski po lewej stronie wyświetlanej wartości mierzonej sygnalizują stan pracy 
regulatora: wysterowanie wyjścia sygnalizuje zapalenie się diody. Diody na klawiszach 
sygnalizują stan pracy sterownika. Możliwe sygnalizowane tryby pracy to AUTOSTART, START, 
INFO i tryb EDYCJA. 
W trybie STOP po zakończeniu trybu START na wyświetlaczu zamiast godziny i minuty 
wyświetlany jest napis    STOP 
UWAGA: W przypadku zaniku zasilania sterownik zapamiętuje aktualny tryb pracy i po 
ponownym jego zasileniu wraca do tego trybu pracy (chyba ze minął czas zadany w komórce 
SF48 Setup). 
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Tryb EDIT - zmiana wartości zadanych 
 
Aby przejść w tryb edycji parametrów zadanych procesu należy jednorazowo nacisnąć klawisz  

   Wejście w tryb edycji sygnalizowane jest pulsowaniem diody na klawiszu  
 

Klawiszami    dokonuje się korekty parametru. Zatwierdzenie i przejście o jedno pole 

edycyjne klawiszem .  Wyjście z trybu edycji po ponownym naciśnięciu  
 
Parametrami zadanymi są kolejno: 

 czas trwania trybu START (ilość godzin: ilość minut) 

 temperatura zadana dla regulatora pracującego na podstawie kanału pomiarowego 1 

 temperatura zadana dla regulatora pracującego na podstawie kanału pomiarowego 2 
 
 

UWAGA: Temperaturę zadaną dla regulatora pracującego na podstawie kanału pomiarowego 
3 ustawia się w SETUP (komórka SF38). 
 
 
Tryb INFO 

Jednorazowe naciśnięcie klawisza   spowoduje wyświetlenie informacji w zależności od 
trybu pracy sterownika: 
 
Dla trybu AUTOSTART 
W zależności od parametru ustawionego w komórce SF47 Setup:  
Przy wyborze HMD - godzina, minuta startu procesu z podaniem opóźnienia dobowego  
Przy wyborze HM - ilość godzin i minut do startu procesu 
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Następne informacje są jednakowe dla wszystkich trybów: 

 pomiar na kanale 3 (Ad-3); pomiar na kanale 2 - gdy wyliczana jest liczba pasteryzacyjna 

 temperatura zadana dla regulatora 1 i regulatora 2 

 aktualna data 

 aktualny czas 

Zmiana informacji na następną (poprzednia) realizowane jest klawiszami  . 
 
 
Tryb AUTOSTART 

Przyciśnięcie klawisz  spowoduje przejście do edycji parametrów tego trybu. 
Są możliwe dwa tryby zadawania momentu AUTOSTARTU sterownika: 
1 .Uruchomienie o określonej godzinie i minucie z możliwością zadania dodatkowo opóźnienia 
dobowego (F47 SETUP - HMD). 
2. Uruchomienie po odliczeniu określonej liczby godzin i minut (F47 SETUP - HM) 

Naciśnięcie klawisza  w trakcie edycji powoduje rozpoczęcie trybu oczekiwania na START 
(AUTOSTARTU).  

Aby wyłączyć tryb AUTOSTART należy ponownie nacisnąć klawisz  
Istnieje możliwość natychmiastowego przejścia z trybu AUTOSTART do START. W tym celu 

należy nacisnąć jednokrotnie klawisz . 
 
 
Tryb START 

Rozpoczęcie oraz zakończenie trybu START następuje po naciśnięciu klawisza  
Dla typowych ustawień sterownika po przejściu w tryb START zostają aktywowane wszystkie 
regulatory oraz zostaje rozpoczęte odliczanie czasu procesu. Na wyświetlaczu jest wyświetlona 
ilość godzin i minut jakie pozostały do zakończenia procesu. 
 
W zależności od ustawień w SETUP możliwe są różne warunki zakończenia procesu np: 

 odliczenie czasu procesu  

 uzyskanie odpowiedniej temperatury w batonie  

 uzyskanie zadanej liczby pasteryzacyjnej 
Zakończenie procesu sygnalizowane jest wewnętrznym sygnalizatorem dźwiękowym oraz 
wysterowanie poprzez wyjścia przekaźnikowe REL5. 

Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy należy nacisnąć klawisz  
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FUNKCJE SERWISOWE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA 
 

Nr komórki Opis 

UFO Ustawienia zegara czasu rzeczywistego. 

Klawiszem przechodzi się do następnego parametru. 
UF1 Zmiana kodu dostępu do funkcji użytkownika 

Zakres 0..999 
Dla wartości 0 - wyłączone sprawdzanie kodu dostępu 

UF2 Informacja o aktualnej wersji oprogramowania 

UF3 Włączenie /wyłączenie kliku klawiatury  
OFF - wyłączenie  
ON - włączenie 

 
 

Aby wejść w tryb użytkownika należy nacisnąć i trzymać klawisz , następnie nacisnąć i 

trzymać klawisz  
Powyższe funkcje są dostępne po podaniu kodu dostępu. 
W celu wyłączenia sprawdzania kodu dostępu należy jego wartość ustawić na zero. 
Standardowo kod dostępu do funkcji serwisowych dostępnych dla użytkownika jest wyłączony. 
 
 
 
 
 
ALARMY 
Sterownik INDU 50 sygnalizuje 11 zdarzeń alarmowych: 
Err 1 Uszkodzenie lub brak elementu pomiarowego na kanale 1 
Err 2 Uszkodzenie lub brak elementu pomiarowego na kanale 2 
Err 3 Uszkodzenie lub brak elementu pomiarowego na kanale 3 
Err 4 Przekroczona dopuszczalna MAX temperatura na kanale 1 
Err 5 Przekroczona dopuszczalna MAX temperatura na kanale 2 
Err 6 Przekroczona dopuszczalna MAX temperatura na kanale 3 
Err 7 Przekroczona dopuszczalna MIN temperatura na kanale 1 
Err 8 Przekroczona dopuszczalna MIN temperatura na kanale 2 
Err 9 Przekroczona dopuszczalna MIN temperatura na kanale 3 
Err 10 Alarm wejścia kontrolnego 1 (zależy od ustawienia SETUP komórka SF69) 
Err 11 Alarm wejścia kontrolnego 2 (zależy od ustawienia SETUP komórka SF70) 
W celu aktywowania alarmów należy w pierwszej kolejności dobrać czas do zadziałania alarmu 
[sekundy] w SETUP (komórki SF71 ..SF73), a następnie aktywować wybrane alarmy w SETUP 
(komórki SF60..SF70). 

Wystąpienie Alarmu należy potwierdzić klawiszem  Jeżeli przyczyna wystąpienia alarmu nie 
została usunięta sterownik po upływie czasu opóźnienia ponownie zasygnalizuje alarm. 
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Przygotowanie, przebieg i zakończenie pracy  
 
Czynności przed rozpoczęciem pracy 
 
1. Sprawdzić czy stanowisko pracy w odległości 0,75 m. od kotła nie jest zastawione zbędnymi 
przedmiotami 
2. Sprawdzić czy zawór spustowy jest zamknięty, 
3. Sprawdzić czy do króćca jest podłączony przewód doprowadzający wodę pitną, 
4. Sprawdzić stan, drożność i szczelność przewodów wodnych 
5. Sprawdzić czy skrzynka sterownicza jest podłączona do przyłącza stacjonarnego 
6. Sprawdzić działanie elementów sterowniczych. 
 
Czynności podczas pracy 
 
1. Napełnić kocioł płynem do właściwego poziomu /miernik bagnetowy/, 
2. Załadować wsad do kotła, używając czerpaka siatkowego lub układając kije, 
3. Zaprogramować i uruchomić pracę kotła - - w myśl wskazań zawartych w części „obsługa 
układu sterowania” 
 
 
 
Uwaga: 
Kocioł posiada dodatkowe, niezależne zabezpieczenie temperaturowe. Wszelkie manipulacje 
przy zabezpieczeniach są ZAKAZANE 
 
Czynności po zakończeniu pracy. 
 
* Wyładować gotowy wsad z kotła, używając czerpaka siatkowego lub wyjmując kije z 
zawieszonym wsadem 
* Otworzyć zawór spustowy i wypuścić gorący płyn z kotła do kratki ściekowej. 
* Wymyć gruntownie wnętrze misy kotła 
* Oczyścić czujnik temperatury batonu  
* Odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym 
 
Rozpoznawanie i usuwanie usterek 
Jakiekolwiek niesprawne działanie elementów kotła należy zgłaszać do serwisu producenta, lub 
uprawnionych służb utrzymania ruchu. Zdjęcie osłon i wykonywanie jakichkolwiek napraw 
wymaga bezwzględnie odłączenia napięcia zasilania i  zamknięcia dopływu paliwa. 
 
 
 
Niedozwolone sposoby użytkowania  
 
Bezpieczeństwo użytkowania danej maszyny jest zawsze pojęciem nadrzędnym, a zależy ono od 
wielu czynników. 
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Na zadawalający poziom bezpieczeństwa pracy mają wpływ nie tylko rozwiązania konstrukcyjne 
i techniczne środki bezpieczeństwa zastosowane przez producenta w kotle warzelnym, lecz 
także ścisłe przestrzeganie przez użytkownika zaleceń producenta, co do zasad użytkowania 
kotła, przestrzeganie ogólnych warunków BHP oraz kwalifikacje operatorów i warunki pracy. 
 
Do nieprawidłowych warunków pracy zalicza się: 
 
1. Dopuszczenie do obsługi kotła operatorów, którzy nie mają wystarczających kwalifikacji i nie 
zostali odpowiednio przeszkoleni. Program szkolenia powinien uwzględniać potencjalne 
zagrożenia, zastosowane techniczne środki bezpieczeństwa i warunki pracy określone w 
niniejszej instrukcji. 
2. Dopuszczenie do usuwania usterek, przeprowadzania napraw oraz dokonywania zabiegów 
konserwacyjnych osób nieupoważnionych. 
3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych i przeprowadzania napraw bez odcięcia dopływu 
energii i zabezpieczenia przed przypadkowym jej przyłączeniem. 
4. Dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia, gdyż 
mogą one mieć wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa lub pojawienie się nowych 
zagrożeń. 
 
Środki ochrony indywidualnej. 
 
Operatorzy kotła powinni być wyposażeni w wysokie buty gumowe, nieprzemakalne fartuchy 
ochronne oraz w pozostałe środki ochrony indywidualnej - zgodnie z wymogami norm i 
przepisów wewnątrzzakładowych. 
 
 
 
 
 
Kwalifikacje operatorów 
 
Operatorzy kotła warzelnego powinni mieć wystarczające przygotowanie zawodowe i muszą 
przejść szkolenie stanowiskowe obejmujące: 
1. Budowę, działanie i obsługę kotła 
2. Potencjalne zagrożenia i zastosowane środki bezpieczeństwa, które eliminują lub ograniczają 
te zagrożenia. 
3. Rozpoznawanie usterek i niesprawności. 
4. Upoważnieni do tego pracownicy powinni ponadto zostać zaznajomieni: 
- ze sposobami usuwania usterek, 
- z przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, okresowych przeglądów i 
przeprowadzaniem napraw. 
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Utrzymanie ruchu urządzenia  
 
Sprawne i niezawodne działanie urządzenia zależy w dużej mierze od regularnego 
wykonywania czynności konserwacyjnych, właściwej eksploatacji oraz usuwania 
zauważonych usterek podczas okresowych przeglądów lub w przypadku ich stwierdzenia. 
 
Konserwacja 
 

L.
p 

Zalecane Częstotliwość Wykonujący 

Czynności Środki 

1 Sprzątanie i porządkowanie 
stanowiska pracy. 

Woda ze środkami 
myjącymi 

Codziennie Obsługa 

2 Mycie i czyszczenie kotła. Woda ze środkami 
myjącymi 

Codziennie Obsługa 

 
Okresowe przeglądy 
 
 
 

Lp Przedmiot przeglądu  Postać usterki Częstotliwość 
przeglądów 

Wykonujący 

Stanowisko pracy 

 
1 

 
Stan powierzchni   
podłoża. 

Wyrwy, nierówności i ubytki 
powierzchni 

 
Raz na rok 

Obsługa 

Zbyt duże zanieczyszczenie 

 
2 

 
Pomiar instalacji 
elektrycznej 

Słaby stan izolacji Zgodnie z 
przepisami 
ogólnymi 

Uprawniony 
elektryk Brak uziemienia/zerowania 

Zespoły i elementy mechaniczne  

3 Zawór odpowietrzający 
w pokrywie 

Niedrożność zaworu 
odpowietrzającego 

Codziennie Obsługa 

4 Zawór spustowy Nieszczelność zaworu Codziennie Obsługa 

5 Siłowniki przy pokrywie Siłowniki nie trzymają Codziennie Obsługa 

6 
Uszczelka silikonowa 
pokrywy 

Sprawdzić ciągłość 
elastyczność i zamocowanie  

Raz w tygodniu Obsługa 

Układ elektryczny.  

7 Przewody zewnętrzne 
elementy sterownia i 
zabezpieczeń 
elektrycznych 

Ślady uszkodzenia izolacji Codziennie Obsługa 

8 Kalibracja czujników 
temperatury 

Przeprowadzić kalibrację Co 6 m-cy Obsługa 

9 
Przewody wewnętrzne Ślady uszkodzenia izolacji 

Co 6 m-cy Uprawniony 
elektryk 



 

                                                            
 

                          Kocioł warzelny-elektryczny  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 22   
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela    

 

 

 

10. 
Połączenia zaciskowe 
przewodów siłowych 
i sterowniczych 

Rozluźnienia przewodów na 
zaciskach, szczególnie w 
obwodach siłowych 

Co 6 m-cy 
Uprawniony 
elektryk 

11 

Stan rezystancji izolacji 
układu elektrycznego 
oraz skuteczności 
ochrony 
przeciwporażeniowej 
dodatkowej 

Uszkodzenia aparatury 
łączeniowej i sterowniczej. 

Po każdej 
wymianie 
jakiegokolwiek 
aparatu 
łączeniowego 
lub 
sterowniczego 
w układzie 
elektrycznym. 

Uprawniony 
elektryk 

12 

Badanie stanu 
rezystancji układu 
elektrycznego oraz 
skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej 

 

Okresowo 
zgodnie z 
przepisami 
energetycznymi 
o eksploatacji i 
nie rzadziej niż 
raz w roku. 

Uprawniony 
elektryk 

Układ grzewczy 

13 Stan wymiennika 
Duże zabrudzenie, 
zniekształcenia 
powierzchni pęknięcia. 

Co 6 m-cy 
Uprawnione 
służby utrzymania 
ruchu 

14 
Układ paliwowy i 
automatyka palnika 

Zabrudzenie filtrów, 
zużycie dysz i 
elektrod 
zapłonowych. 

Co 6 m-cy 

Uprawnione 
służby utrzymania 
ruchu 

15 Olej grzewczy 
Duże zabrudzenie oleju 
grzewczego w płaszczu kotła 

Co 12 m-cy 
Uprawnione 
służby utrzymania 
ruchu 

 

 

Uwaga .  W okresie gwarancyjnym co 3 miesiące zlecić służbom technicznym 
producenta , lub innego uprawnionego podmiotu, przeprowadzenie 
kompleksowego przeglądu urządzenia. Wykonanie przeglądu należy potwierdzić 
w załączonej do DTR karcie przeglądów. 
 
Systematyczne wykonywanie przeglądów okresowych, jest warunkiem utrzymania 
gwarancji. 
Zaleca się kontynuowanie przeglądów okresowych również po okresie 
gwarancyjnym. 
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8,    OSZACOWANIE ZAGROŻEŃ 
 
Podstawowe zagrożenia występujące  podczas  użytkowania  kotła warzelnego obejmują: 
- zagrożenie biologiczne, 
- niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego, 
- zagrożenie mechaniczne, 
- niebezpieczeństwo poparzenia gorącymi płynami i parą. 
W celu wyeliminowania tych zagrożeń zastosowano następujące techniczne środki 
bezpieczeństwa: 
 
Zagrożenia biologiczne 
 
-  elementy mające kontakt z wkładem wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 
dającej się łatwo czyścić, dezynfekować i płukać 
-   elementy łączone są poprzez spawanie, a w konstrukcji wyeliminowano występujące 
krawędzie i trudnodostępne wnęki, które sprzyjają zaleganiu resztek poprodukcyjnych 
-  wszędzie, gdzie było to wskazane i możliwe zastosowano duże promienie przejść 
-   zapewniono łatwy wypływ płynów poprodukcyjnych z kotła oraz płynów czyszczących 
dezynfekujących i płuczących. 
 
 
 
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. 
 
Kocioł należy do urządzeń, w których występuje drugi stopień niebezpieczeństwa 
porażeniowego. W związku z tym zastosowano w nim ochronę podstawową w postaci izolacji 
części czynnych o rezystancji i wytrzymałości elektrycznej wymaganej przez obowiązujące 
przepisy i normy, a aparatura łączeniowa i sterownicza jest umieszczona w obudowie 
zapewniającej stopień ochrony IP 55. Ochronę dodatkową przed porażeniem pośrednim 
stanowi połączenie zacisków ochronnych PE z przewodem ochronno - neutralnym PEN w sieci 
zasilającej typu TN-C lub przewodem ochronnym PE w sieci typu TN-S za pomocą przyłącza 
stacjonarnego.  
Zaleca się przyłączenie, przez służby techniczne operatora, dodatkowego przewodu 
uziemiającego do obudowy kotła 

 

 

Uwaga!!! 
Wszelkie prace konserwacyjne do wykonania których wymagane jest zdjęcie 
osłon zabezpieczających należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu zasilania 
wyłącznikiem głównym. 
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Zagrożenie mechaniczne. 
 
Zagrożenie urazowe o charakterze mechanicznym stwarza możliwość opadnięcia pokrywy kotła. 
Przeprowadzanie bieżącej kontroli siłowników zamontowanych przy pokrywie, ogranicza to 
niebezpieczeństwo do minimum. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia siłownika, należy 
wyłączyć kocioł z eksploatacji, i wymienić uszkodzony siłownik na sprawny. 
 
 
Niebezpieczeństwo poparzenia płynami i parą. 
 
Zagrożenie poparzenia operatora stwarzają gorące płyny wypuszczane z kotła, gorąca para 
wydostająca się z kotła w trakcie procesu grzania oraz sam kocioł jako urządzenie wytwarzające 
ciepło. 
W celu wyeliminowania tych zagrożeń zastosowano następujące techniczne środki 
bezpieczeństwa: 
- do zaworu spustowego zastosowano kolanko kierujące płyny w dół, 
- pokrywa wyposażona jest w odsądzany i wydłużony uchwyt do jej podnoszenia 
- kocioł jest tak wyizolowany, że temperatura osłon nie przekracza 45° C. 
 

 
UWAGA  wszelkie usterki i uszkodzenia urządzenia oraz powstałe zagrożenia, należy 
natychmiast zgłaszać osobom lub służbom do tego powołanym. KATEGORYCZNIE ZABRANIA 
SIĘ eksploatacji urządzenia niesprawnego, oraz pracującego w warunkach powodujących 
zagrożenie bezpieczeństwa. 
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9,    PROTOKÓŁ ODBIORU ZEROWEGO 

 

   KARTA PRZEGLĄDU ZEROWEGO 
KOCIOŁ WARZELNY 

 

 

TYP  

KOTŁA 

KW-300 KW-400 KW-500 KW-600 KW-800 KW-1000 

 

Przed kontrolą techniczną urządzenia, należy bezwzględnie zapoznać się z całością treści Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowej. Elementy które nie zostały zamontowane przez producenta z uwagi na transport, należy 

zainstalować zgodnie z informacjami o konstrukcji, oraz bezpośrednimi wskazaniami producenta. W przypadku 

jakichkolwiek niejasności odnoszących się do instalacji niezamontowanych elementów,  należy bezwzględnie 

skontaktować się z producentem. Wszelkie informacje dotyczące ustawień i regulacji przed pierwszym 

uruchomieniem, zostały umieszczone w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Podczas instalacji i użytkowania 

należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące zagrożeń wyszczególnione w DTR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura kontroli (punkty oznaczone symbolem       , kolejność wg numeracji.) 

 
Nr punktu 

kontrolnego 

Punkt do 

sprawdzenia 

Procedura kontroli Wynik prawidłowy Zgodność kontroli  

(Tak/Nie) 

1  Sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostawy Zgodnie z zamówieniem i DTR  

2  Sprawdzić zgodność przedmiotu z  DTR Zgodnie z zamówieniem i DTR  

3  Sprawdzić zgodność informacji na tabliczce znamionowej Zgodnie z zamówieniem i DTR  

4  Sprawdzić stan osłon i zabezpieczeń, oraz przewodów 

elektrycznych i elementów sterowniczych urządzenia 

Zgodnie z DTR  

5  Napełnić misę kotła wodą  Zgodnie z DTR  

6  Załączyć dopływ prądu wyłącznikiem głównym  Zgodnie z DTR  

7  Ustawić na sterowniku wymaganą temperaturę wody Zgodnie z DTR  

8  Uruchomić tryb pracy kotła Zgodnie z DTR  

9  Sprawdzić stan ogrzewania po osiągnięciu zadanej 

temperatury 

Ogrzewanie zostało wyłączone  

10  Ustawić sterownik na czas automatycznego załączenia Zgodnie z DTR  

11  Sprawdzić automatyczne załączenie w zadanym czasie Ogrzewanie zostało załączone  

12  Sprawdzić na sterowniku temperaturę oleju grzewczego Max 130 0C  

13   Ustawić pokrywę kotła w stanie „otwarte” Pokrywa nie opada  

14  Ustawić pokrywę kotła w stan „zamknięte” Pokrywa opada łagodnie  

15  Wyłączyć zasilanie kotła wyłącznikiem głównym Zgodnie z DTR  

16  Wypuścić wodę z misy kotła Misa pozostaje pusta, bez 

pozostałości wody 

 

 

 

 

 

             …………………………                                                                                            ………………… 

               Data przeglądu                                                                                                                 Podpis 

UWAGA 

PODCZAS PRZEPROWADZANIA PONIŻSZYCH TESTÓW, NALEŻY ZACHOWAĆ 

SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. 

WSZELKIE OSTRZEŻENIA UMIESZCZONE W DTR, MAJĄ ZASTOSOWANIE W TEJ 

PROCEDURZE 
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10,    PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 
 

 

 

Urządzenie:   Kocioł warzelny elektryczny 
 

 
 
 

1. Dane techniczne zgodne z paszportem. 
2. W stanie kompletnym, pełnosprawnym i gotowym do pracy w 

warunkach zgodnych z DTR 
3. Przeprowadzono szczegółowe szkolenie załogi dotyczące  

- obsługi sterowania 
- obsługi bieżącej oraz konserwacji urządzenia 

4. Użytkownik przyjmuje urządzenie i nie wnosi żadnych roszczeń 
co do jakości, sposobu wykonania oraz ilości zapewnionej w 
zamówieniu 

5. Użytkownik zapoznał się z warunkami gwarancji oraz otrzymał 
pełny zestaw dokumentacji 

6. Uwagi 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel A&J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkownik 

Właściciel lub osoba upoważniona 

 

Typ:  KW 

Nr.seryjny:   

Rok budowy:   
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11,    PROTOKÓŁ ROZRUCHOWY  
 

 

Typ urządzenia : Kocioł warzelny - elektryczny 
Numer seryjny:  
Rok budowy 
 
W dniu ………………… przeprowadzono rozruch kotła warzelnego 
 
Zakres rozruchu obejmował: 

1. Ustawienie urządzenia 
2. Podłączenie urządzenia 
3. Rozruch technologiczny 
4. Szkolenie załogi w zakresie: 

- obsługi sterowania  
- bieżącej obsługi oraz konserwacji urządzenia 
 
 
Użytkownik przyjmuje urządzenie do eksploatacji bez zastrzeżeń 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonujący rozruch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmujący do eksploatacji 
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12,    GWARANCJA 
 

 
 

Karta gwarancyjna 
 

 
1. Gwarancja obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty rozruchu urządzenia 
2. Części zamienne dostarczone w czasie trwania gwarancji nie są objęte oddzielną 

gwarancją, ale włączone do oryginalnej gwarancji 
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z gwarancji jest korzystanie z oryginalnych części 

polecanych przez producenta, oraz nie dokonywanie żadnych przeróbek. 
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek wadliwej obsługi, instalacji. 

Gwarant nie odpowiada również za ewentualne uszkodzenia spowodowane zasilaniem 
urządzeń innym niż 230V -5%  lub  +10%  (na jednej fazie), nieodpowiedniej 
częstotliwości (innej niż 50Hz). 

5. Producent zobowiązuje się do uzgodnienia w ciągu 14 dni, od daty zgłoszenia przez 
użytkownika, wyrobu do naprawy, sposobu i czasu naprawy, jak również bezpłatnej 
naprawy lub wymiany w terminie realnie najkrótszym części, które uległy uszkodzeniu z 
winy wad materiału lub błędów wykonania. 

6. Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wyrób jest eksploatowany zgodnie 
z dokumentacją techniczno-ruchową, a ujawniona wada powstała z przyczyn tkwiących 
w rzeczy sprzedanej. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu także w przypadku: 
- niewłaściwej obsługi 
- niewłaściwego przechowywania i konserwacji 
- dokonywania napraw przez osoby lub zakłady nieuprawnione 

 

Typ urządzenia Kocioł warzelny 

Numer fabryczny  

Data sprzedaży  

Data rozruchu  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć i podpis Sprzedającego 

 
Oświadczam że zapoznałem się z warunkami 

udzielonej gwarancji 
 

 
 
 

Czytelny podpis Nabywcy 
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13,    KARTA SERWISOWA 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW I NAPRAW SERWISOWYCH 

 DATA 
DOKONUJĄCY 

PRZEGLĄDU 
WYKONANE PRACE 

1 

   

2 

   

3 

   

4 
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5 

   

6 

   

7 

   

8 
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14,    INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP 

 
INSTRUKCJA BHP 

PRZY OBSŁUDZE ELEKTRYCZNEGO KOTŁA WARZELNEGO 
 
Uwagi ogólne 
1. Pracownicy obsługujący kocioł warzelny elektryczny powinni: 

• Być dokładnie zapoznani z instrukcją obsługi kotła. 
• Mieć dobry stan zdrowia, potwierdzony właściwym orzeczeniem lekarskim oraz 

posiadać aktualne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 
• Posiadać kwalifikacje z zakresu podstawowych zagadnień higieny. 
• Zostać przeszkoleni w ramach szkolenia z zakresu bhp. 

2. Przystępując do pracy, pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy oraz wyposażony w 
odzież i obuwie robocze spełniające warunki sanitarne oraz środki ochrony indywidualnej, 
posiadające wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklaracje zgodności z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania w Polsce. 
 
Podstawowe warunki bezpiecznej pracy 
1. Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą kotłów warzelnych 
elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych pracowników (po wyłączeniu 
urządzeń spod napięcia). 
2. Urządzenia grzejne zasilane prądem elektrycznym powinny mieć konstrukcję odpowiadającą, 
co najmniej I klasie ochrony przed porażeniem elektrycznym. 
3. W przypadku ustawienia urządzenia w pobliżu ścian, przegród itp. zaleca się, aby były one 
wykonane z materiałów niepalnych albo były zabezpieczone niepalnym, izolującym 
cieplnie materiałem. 
4. Kotły warzelne mogą być użytkowane po uzyskaniu decyzji organu dozoru technicznego 
dopuszczającej je do eksploatacji. 
5. Kotły powinny być skonstruowane tak, aby w warunkach normalnej eksploatacji przelewanie 
się cieczy nie wypływało ujemnie na izolację. 
6. Kotły warzelne wyposażone w kurek do napełniania lub czyszczenia powinny być tak 
skonstruowane, aby woda wypływająca z kurka nie mogła zetknąć się z częściami będącymi 
pod napięciem. 
7. Kotły wyposażone w kurki czerpalne lub zawory spustowe powinny być skonstruowane, aby 
ich niezamierzone otwarcie było niemożliwe. 
8. Zakład obowiązany jest ustalić okres pracy każdego kotła warzelnego (ilość gotowań), po 
którym powinien nastąpić przegląd techniczny osprzętu, ścian i pokrywy kotła. 
9. Zbiornik kotła powinien mieć oznaczony dopuszczalny poziom cieczy. 
10. Kotły warzelne z płaszczem grzejnym, w którym czynnik grzejny jest pod ciśnieniem 
wyższym od atmosferycznego, powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa 
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zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. 
11. Zawory bezpieczeństwa powinny mieć taką konstrukcję i usytuowanie, aby ich zadziałanie 
nie powodowało niebezpieczeństwa dla obsługi kotła i otoczenia (struga pary przy jego 
otwieraniu nie może być skierowana na pracownika obsługującego kocioł). 
12. Zawory bezpieczeństwa w kotle powinny być bieżąco konserwowane i badane. 
13. Ciśnienie podczas pracy kotła nie powinno przekraczać ciśnienia znamionowego. 
14. Pokrywy kotła przymocowane na stałe powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 
opadaniem. 
15. Kotły (nieprzechylne) powinny mieć urządzenie do spustu cieczy wraz z częściami stałymi o 
średnicy do 15 mm ze zbiornika warzelnego do podstawionego naczynia. 
16. Nad kotłem warzelnym powinny być zainstalowane okapy wentylacyjne lub kratki. 
17. Posadzka w rejonie urządzenia powinna być niepoślizgowa i łatwo zmywalna. 
 
Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy 
Przed przystąpieniem do obsługi kotła warzelnego elektrycznego należy: 
1. Sprawdzić stan wyłączników i przewodów elektrycznych. 
2. Sprawdzić aktualność ustawienia zaworów zasilających i zaworów bezpieczeństwa. 
3. Sprawdzić stan wyłączników i przewodów odprowadzających wodę. 
4. Sprawdzić i uzupełnić poziom wody w łaźni wodnej. 
5. Usunąć zbędne przedmioty i materiały utrudniające obsługiwanie kotła. 
 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania pracy 
Pracownik obsługujący elektryczny kocioł warzelny powinien: 
1. Przy napełnianiu kotła warzelnego pozostawić wolną przestrzeń o wysokości, co najmniej 10 
cm pomiędzy poziomem zawartości a górną krawędzią kotła. 
2. Zwracać uwagę w czasie gotowania na wskazania manometru i w zależności od tego  
regulować intensywność nagrzewania. 
3. W razie wykazania przez manometr przekroczenia dopuszczalnego roboczego ciśnienia 
(oznaczonego czerwoną kreską), urządzenie grzejne kotła warzelnego powinno być 
niezwłocznie wyłączone. 
4. Dbać, aby podłoga na stanowisku roboczym była sucha, 
równa i niezatarasowana. 
5. Nie dopuszczać do pracy przy kotle osób nieupoważnionych przez przełożonych. 
6. Nie oddalać się od stanowiska w czasie eksploatacji urządzenia. 
 
Czynności zabronione 
Pracownikom zabrania się: 
1. Lekceważenia zaleceń bezpiecznej obsługi kotła podanych przez producenta w DTR. 
2. Korzystania z niesprawnego urządzenia. 
3. Dokonywania napraw czy konserwacji urządzenia podczas jego pracy. 
4. Samodzielnego zrywana plomb z zaworów bezpieczeństwa, redukcyjnych oraz z 
manometrów. 
5. Opróżniania zbiornika kotła bez uprzedniego odcięcia źródła ciepła. 
6. Zwiększania intensywności ogrzewania kotła, jeżeli manometr wykazuje przekroczenie 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
7. Dopuszczania do pracy przy urządzeniu osób nieupoważnionych przez przełożonych. 
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Czynności po zakończeniu pracy 
Po zakończeniu pracy pracownik powinien: 
1. Odłączyć urządzenie od źródła napięcia. 
2. Dokładnie umyć kocioł. 
3. Oczyścić i zmyć posadzkę na stanowisku pracy. 
4. Upewnić się, czy pozostawiony kocioł nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 
5. Odzież roboczą impregnowaną i środki ochrony indywidualnej oczyścić i wymyć. 
 
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
1. Zaistniałe awarie i inne nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłosić przełożonemu. 
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu, a 
stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek, i nie dopuszczać 
osób niepowołanych do miejsca wypadku. 
3. W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien 
być zapoznany każdy pracownik. 
4. W innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i w razie potrzeby właściwe 
służby ratownicze. 
 
Uwagi końcowe 
1. Należy przestrzegać wszystkie zasady i przepisy podane wyżej, gdyż za ich nie stosowanie 
można ulec wypadkowi oraz być pociągniętym do odpowiedzialności. 
2. Należy wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji niewymienionych w wyżej podanej instrukcji, 
należy zwrócić się do swojego bezpośredniego przełożonego o instruktaż dodatkowy. 

 


