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Poczta „Magazynu Instalatora”:
urzàdzenia grzewcze na paliwa sta∏e

Kocio∏
na badaniach
Szanowna Redakcjo!
B´dàc producentem kot∏ów w´glowych,
z przyjemnoÊcià przeczyta∏em w „Magazynie Instalatora“ 5/2006 artyku∏ pt.
„Ekologiczne bezpieczeƒstwo“. Z przykroÊcià jednak nie mog´ zgodziç si´ z paroma sformu∏owaniami. Cytuj´: „Dla
êróde∏ o nominalnej mocy cieplnej do
1000 kW w Polsce nie obowiàzujà obecnie
˝adne akty prawne normujàce poziomy
emisji zanieczyszczeƒ do Êrodowiska.“, od
czasu wejÊcia Polski do UE obowiàzuje
nas norma PN-EN 303 - 5, która dok∏adnie okreÊla, jakie wymagania powinny spe∏niaç kot∏y w∏àcznie z granicznà
emisjà (tabela nr 7). Wprowadzony
przez IChPW „znak bezpieczeƒstwo ekologicznego“ tylko w pewnym okrojonym
temacie zajmuje si´ badaniem kot∏ów, pomija par´ bardzo wa˝nych elementów zawartych w normie PN-EN 303-5 (bezpieczeƒstwo u˝ytkowania itd.). Atest
IChPW nie jest aktem prawnym i nie mo˝e byç wymagany przy dofinansowaniu
przedsi´wzi´ç modernizacji w obszarze
niskiej emisji, „wystarczy“, ˝e producent
spe∏ni wymagania normy PN-EN 303 5, które du˝o trudniej spe∏niç ni˝ powy˝szy atest. Z drugiej strony nie dziwi´ si´
panu Zawistowskiemu, ˝e tak promuje
swój atest w koƒcu IChPW zarabia na
tym spore pieniàdze.
Janusz Lazar
Szanowny Panie!
Efektywna realizacja programów
obni˝ania „niskiej emisji“ wymaga
skutecznych narz´dzi, umo˝liwiajàcych okreÊlenie potrzeb i mo˝liwoÊci
w tym zakresie. W zwiàzku z zapotrzebowaniem na takie narz´dzia, w
latach 1995-1998 w IChPW wykonano prace, które przygotowa∏y techniczne podstawy standaryzacji procedury oceny energetyczno-emisyjnej
paliw sta∏ych i kot∏ów ma∏ej mocy
oraz opracowano za∏o˝enia projektu
systemu atestacji kot∏ów. Wybudowano odpowiednie stanowisko badawcze, wyposa˝one w wysokiej kla-
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sy aparatur´ kontrolno-pomiarowà.
Zespó∏ atestacyjny wyposa˝ono tak˝e w przewoênà aparatur´ badawczà,
umo˝liwiajàcà wykonanie badaƒ atestacyjnych w miejscu u˝ytkowania
kot∏a (w przypadku kot∏ów wi´kszej
mocy, których nie mo˝na dostarczyç
do instytutu). Opracowano metod´
kompleksowej oceny efektywnoÊci
ekologiczno-energetycznej paliwa,
kot∏a lub uk∏adu paliwo-kocio∏. Procedury badawcze stosowane w procesie atestacji uzyska∏y w 1996 r. certyfikat PCBC/PCA (aktualnie certyfikat akredytacji PCA nr AB 081).
W 1999 r. w IChPW (przy wspó∏pracy Ministerstwa Ârodowiska, Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska i Rolnictwa Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach) opracowano
kryteria energetyczno-emisyjne na
„znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“ dla kot∏ów ma∏ej mocy na paliwa
sta∏e. Opracowany system atestacji
zosta∏ wdro˝ony i pozytywnie zweryfikowany w trakcie dzia∏aƒ zwiàzanych z proekologicznymi modernizacjami kot∏owni w´glowych, wspomaganymi „szwajcarsko-polskim
funduszem dofinansowania zadaƒ z
zakresu obni˝enia zanieczyszczeƒ
powietrza na terenie województwa
Êlàskiego“, a nast´pnie bardzo szybko rozpowszechni∏ si´ na terenie ca∏ego kraju. Badania atestacyjne stanowià podstaw´ do wystawiania producentom kot∏ów Êwiadectw badania na „znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“, które dokumentujà spe∏nianie przez ich wyroby ustalonych
kryteriów. W latach 2002-2005 wykonano kilkaset badaƒ, wystawiajàc
217 Êwiadectw badania na „znak
bezpieczeƒstwa ekologicznego“ dla
poszczególnych typoszeregów kot∏ów (aktualnie IChPW wydaje ju˝
Êwiadectwa z numerami powy˝ej
260). Znaczna cz´Êç producentów

kot∏ów dobrowolnie poddaje swoje
wyroby tej atestacji, zaÊ urz´dy i instytucje dysponujàce Êrodkami pomocowymi na realizacj´ przedsi´wzi´ç proekologicznych coraz cz´Êciej wykorzystujà wyniki atestacji w
procesach decyzyjnych, co dopinguje bran˝´ produkcji kot∏ów do podnoszenia jakoÊci wyrobów.
Ogromne zainteresowanie, jakie
wzbudzi∏ ten system atestacji, wywo∏uje równie˝ wiele pytaƒ ze strony producentów i u˝ytkowników kot∏ów, a tak˝e ze strony urz´dów i instytucji bioràcych udzia∏ w programach ograniczania „niskiej emisji“.
Pytania takie nie powinny pozostawaç bez rzeczowych odpowiedzi,
gdy˝ powstaje wtedy miejsce dla
tzw. opinii powszechnej, która cz´sto jest obarczona b∏´dami wynikajàcymi z niedoinformowania, a czasem bywa formu∏owana tendencyjnie przez konkretne grupy interesów. Proponuj´ wi´c, aby potraktowaç t´ odpowiedê jako poczàtek
dyskusji, budujàcej rzetelne opinie
w przedmiotowym zakresie.
● Czy od czasu wejÊcia Polski do UE
norma PN-EN 303-5 jest obowiàzujàcym nas aktem prawnym?
Przede wszystkim, norma nie jest
aktem prawnym. Akt prawny, najogólniej mówiàc, to rezultat tworzenia lub stosowania prawa przez w∏aÊciwy organ paƒstwowy lub samorzàdowy. Dla wejÊcia w ˝ycie aktu prawnego konieczna jest jego publikacja
we w∏aÊciwym wydawnictwie. W Polsce sà to: Dziennik Ustaw RP oraz
Dziennik Urz´dowy RP Monitor Polski. Swój dziennik urz´dowy wydaje
tak˝e ka˝de ministerstwo. Dla prawa
miejscowego wydawane sà np. wojewódzkie dzienniki urz´dowe.
Akt normatywny (inaczej akt prawodawczy, akt prawotwórczy, êród∏o
prawa) to w∏adcze wyra˝enie woli
organu stanowiàcego prawo, wydane
z zachowaniem w∏aÊciwego trybu i
www.instalator.pl
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skierowane do generalnie oznaczonych adresatów. Jest to akt prawny
zawierajàcy normy prawne powszechnie obowiàzujàce (np. ustawa) lub obowiàzujàce tylko okreÊlonà grup´ adresatów (np. akt prawa
miejscowego). Akt normatywny dla
swojej wa˝noÊci wymaga, obok wydania go przez umocowany do tego
organ w przepisanym trybie, tak˝e
og∏oszenia w dzienniku urz´dowym.
Aktem normatywnym jest m.in.
konstytucja, ustawa, dekret, umowa
mi´dzynarodowa, rozporzàdzenie,
uchwa∏a, akt prawa miejscowego, zarzàdzenie.
Norma to dokument b´dàcy wynikiem normalizacji i standaryzujàcy
jak najszerzej poj´tà dzia∏alnoÊç badawczà, technologicznà, produkcyjnà, us∏ugowà. Podaje do powszechnego i sta∏ego u˝ytku sposoby post´powania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub us∏ug.
Norma mo˝e mieç albo charakter
dokumentu technicznego i wtedy
jej stosowanie jest fakultatywne al-
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bo prawno-technicznego, którego
stosowanie jest obligatoryjne.
Polska Norma to dokument nale˝àcy do zbioru norm opublikowanych i zatwierdzonych do stosowania przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosowanie norm jest dobrowolne, za wyjàtkiem tych, które odr´bnymi przepisami zosta∏y wprowadzone do obowiàzkowego stosowania. Od czasu przystàpienia Polski
do Unii Europejskiej Polskie Normy
sà tworzone przede wszystkim na
podstawie t∏umaczenia i zatwierdzania norm europejskich i Êwiatowych
ISO, przyjmujàc oznaczenie PN EN
lub PN ISO.
Polska Norma PN-EN 303-5 Kot∏y grzewcze - Cz´Êç 5: „Kot∏y
grzewcze na paliwa sta∏e z r´cznym
i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie“ nie zosta∏a wprowadzona do obowiàzkowego stosowania w Polsce ˝adnym aktem prawnym. Poddawanie wyrobów bada-

niom na zgodnoÊç z normà PN-EN
303-5 jest dobrowolne.
Aktem prawnym obowiàzujàcym
w Polsce jest natomiast Rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 4
sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U.
nr 163 poz.1584, 2003), które jednak˝e nie dotyczy êróde∏ o mocy poni˝ej 1000 kW.
● Dlaczego przy dofinansowaniu
przedsi´wzi´ç modernizacji w obszarze niskiej emisji wymagany jest
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atest IChPW na „znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“? Czy nie wystarczy, ˝e producent spe∏ni wymagania Polskiej Normy PN EN 303-5,
które du˝o trudniej spe∏niç ni˝ powy˝szy atest?
Wymagania PN-EN 303-5 w zakresie wskaêników energetyczno-emisyjnych, które sà najistotniejsze
w przedsi´wzi´ciach modernizacyjnych w obszarze niskiej emisji, nie sà
trudniejsze do spe∏nienia ni˝ kryteria IChPW na „znak bezpieczeƒstwa
ekologicznego“. Wprost przeciwnie.
Porównywanie atestu IChPW na
„znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“ i normy PN-EN 303-5 w pe∏nym
zakresie jest niemo˝liwe, gdy˝ nie
dotyczà one tych samych obszarów.
PN-EN 303-5 koncentruje si´ na
bezpieczeƒstwie u˝ytkowania kot∏ów (stosowane materia∏y, po∏àczenia, uszczelnienia, spawy itp.), zaÊ
parametry energetyczno-emisyjne
normuje w sposób ograniczony.
Atest IChPW dotyczy wy∏àcznie parametrów energetyczno-emisyjnych,
które normuje jednak˝e bardziej
szczegó∏owo ni˝ PN-EN 303-5. Kryteria energetyczno-emisyjne sformu∏owane w tych normach przedstawia tabela. Kryteria energetyczno-emisyjne na „znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“ dla kot∏ów ma∏ej mocy na paliwa sta∏e - wed∏ug
IChPW przedstawione sà w tabeli 1
w „MI“ 5/2005 str. 58.
Norma PN-EN 303-5 nie normuje
emisji tlenków azotu „NOx“ (sk∏adnik „kwaÊnych deszczów“) oraz wielopierÊcieniowych w´glowodorów
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aromatycznych „WWA“ i benzo-a-pirenu „B(a)P“ (zwiàzki rakotwórcze).
Emisj´ zanieczyszczeƒ organicznych
PN-EN 303-5 normuje w zakresie
substancji w postaci gazowej, nie
uwzgl´dniajàc emisji substancji
„smo∏owych“, które sà zdecydowanie
bardziej szkodliwe dla cz∏owieka.
Emisj´ tlenku w´gla „CO“ normuje
znacznie ∏agodniej ni˝ atest IChPW,
ustalajàc np. górnà granic´ w „klasie
1“ na poziomie 25 000 mg/m3. Jedynie wskaênik emisji py∏u jest w obu
normach okreÊlany jednakowo.
Tak˝e minimalne sprawnoÊci kot∏ów PN-EN 305-5 normuje zdecydowanie ∏agodniej. Przy nominalnej
mocy cieplnej QN nie powinny byç
one wed∏ug PN-EN 305-5 ni˝sze ni˝
podana poni˝ej ηk:
● dla klasy 3 ηk = 67 + 6 log QN
● dla klasy 2 ηk = 57 + 6 log QN
● dla klasy 1 ηk = 47 + 6 log QN

Na przyk∏ad, dla kot∏ów o mocy
nominalnej 20 kW w „klasie 1“ PN-EN 305-5 dopuszcza minimalnà
sprawnoÊç od 55%, zaÊ dla kot∏ów o
mocy nominalnej 150 kW - od 60%.
Warto zwróciç uwag´, ˝e Polska
Norma PN-EN 303-5, ustanowiona
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 kwietnia 2002 r., jest oficjalnym t∏umaczeniem europejskiej
normy EN 303-5:1999 ustanowionej
w roku 1999 (zg∏oszonej do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w listopadzie 1998 r.). W zakresie kryteriów energetyczno-emisyjnych opiera si´ ona na analizie
stanu techniki w obszarze produkcji
kot∏ów ma∏ej mocy w Unii Europejskiej w okresie przed podj´ciem
prac nad jej przygotowaniem, a wi´c
sprzed oko∏o 10 lat. W ostatnim 10leciu w Polsce nastàpi∏ tak dynamiczny rozwój konstrukcji kot∏ów i
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technik spalania paliw sta∏ych w kot∏ach ma∏ej mocy, ˝e kryteria tej normy nie przystajà ju˝ do aktualnego
poziomu techniczno-technologicznego wi´kszoÊci krajowych producentów kot∏ów. Ze wzgl´du na d∏ugotrwa∏y proces nowelizacji norm,
nie tylko norm PN EN, ale tak˝e
norm krajowych, kryteria ustalane
przez specjalistyczne instytuty badawcze zawsze b´dà bardziej aktualne i dlatego ch´tniej wykorzystywane w procesach decyzyjnych.
Celem takich systemów kryterialnych, niezale˝nie od ich autorstwa,
powinno byç wyposa˝enie decydentów w mo˝liwie najlepsze materia∏y
informacyjne, u∏atwiajàce im podj´cie optymalnych decyzji. Kryteria powinny byç ustawiane na takim poziomie, aby jednoznacznie zidentyfikowaç wyroby, które negatywnie odstajà od poziomu jakoÊci wynikajàcego z
aktualnych mo˝liwoÊci technicznych, a jednoczeÊnie nie uszczupliç
oczekiwanej przez rynek wielkoÊci
poda˝y wyrobów z tej grupy. System
atestacji na „znak bezpieczeƒstwa
ekologicznego“, dzi´ki temu, ˝e
IChPW dysponuje bogatà, uaktualnianà na bie˝àco bazà wyników badaƒ atestacyjnych kot∏ów, spe∏nia
ten cel w sposób zadowalajàcy i, jak
dotàd, lepiej od innych dost´pnych
systemów tego typu.
● Czy atest IChPW na „znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“, który nie
jest aktem prawnym, mo˝e byç wymagany przy dofinansowaniu przedsi´wzi´ç modernizacji w obszarze niskiej emisji?
Zasady i kryteria przyznawania
Êrodków pomocowych okreÊlane sà
w odpowiednich regulaminach,
ustanawianych przez upowa˝nione
instancje, które majà w tym zakresie
pe∏nà swobod´, ograniczonà jedynie
obowiàzujàcymi ramami prawnymi i
wytycznymi dawcy Êrodków. Wymagania formu∏owane w tych regulaminach, niezale˝nie od tego, czy b´dà
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one przeznaczone dla jednostki samorzàdowej, czy innej instytucji
dysponujàcej takimi funduszami,
mogà byç ustalane w oparciu o dowolne materia∏y informacyjne, wiarygodne i przystajàce merytorycznie
do celów stawianych programom
wykorzystujàcym Êrodki pomocowe.
W zakresie programów wspomagajàcych proekologiczne modernizacje
w obszarze „niskiej emisji“ bezsprzecznie najistotniejsze sà informacje o wielkoÊci wskaêników emitowanych zanieczyszczeƒ z kot∏a danej konstrukcji (jakoÊç spalin) oraz o
jego sprawnoÊci cieplnej (iloÊç spalin, oszcz´dnoÊç paliwa).
Instytut Chemicznej Przeróbki
W´gla w Zabrzu od poczàtku swego
istnienia (tj. od 1955 r.) zajmuje si´
badaniami paliw sta∏ych oraz technologiami opartymi na wykorzystaniu paliw sta∏ych (piroliza, zgazowanie, spalanie), posiada aparatur´ badawczà najwy˝szej klasy oraz certyfikaty dokumentujàce bieg∏oÊç w zakresie tych badaƒ. IChPW jest jednostkà badawczà o kwalifikacjach
uznawanych w skali europejskiej,
udokumentowanych uzyskaniem
statusu Europejskiego Centrum Doskona∏oÊci w zakresie „Termochemiczna przeróbka paliw sta∏ych,
procesy pirolizy, zgazowania i spalania biomasy i odpadów“. IChPW
opracowa∏ i jest w∏aÊcicielem procedur badawczych biomasy do celów
energetycznych, akredytowanych
przez Polskie Centrum Akredytacji,
które sà jedynymi w kraju uznanymi
metodami badawczymi w tym zakresie (polskich norm dotyczàcych
tego zakresu jeszcze nie ma). Procedury te wykorzystywane sà w badaniach wykonywanych tylko przez
oko∏o 20 laboratoriów krajowych
(wchodzàcych w sk∏ad Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN“), których system jakoÊci w tym zakresie jest weryfikowany przez IChPW.

Instytut Chemicznej Przeróbki
W´gla od szeregu lat wykonuje badania energetyczno-emisyjne nie
tylko dla kot∏ów ma∏ej mocy (do
1000 kW), ale tak˝e dla kot∏ów
wi´kszych, eksploatowanych w ciep∏ownictwie zawodowym i energetyce systemowej. Stosowane analizatory wykorzystujà wy∏àcznie referencyjne metody pomiarowe. Wyniki badaƒ IChPW sà wykorzystywane, mi´dzy innymi, do ustalania
wielkoÊci op∏at za wprowadzanie zanieczyszczeƒ do powietrza w rozumieniu materia∏ów instrukta˝owych
MOÂZNiL nr 1/96, bilansowania i
certyfikacji energii odnawialnej oraz
we wnioskach do Urz´du Regulacji
Energetyki o udzielenie koncesji na
wytwarzanie energii w procesie
wspó∏spalania biomasy i w´gla.
Znajdujà tak˝e szerokie zastosowanie w dzia∏aniach optymalizacyjnych
w zakresie eksploatacji kot∏ów w poszczególnych przedsi´biorstwach.
Udokumentowane doÊwiadczenie i wysoka wiarygodnoÊç wyników
badaƒ IChPW decydujà o tym, ˝e
system atestacji kot∏ów autorstwa
IChPW jest najch´tniej wykorzystywany przy ustalaniu wymagaƒ energetyczno-emisyjnych dla kot∏ów dopuszczanych do programów modernizacyjnych z obszaru „niskiej emisji“. Wystawiane przez IChPW Êwiadectwa badania na „znak bezpieczeƒstwa ekologicznego“, oprócz
stwierdzenia zgodnoÊci z ustalonymi kryteriami, zawierajà kompletne
wyniki badaƒ energetyczno-emisyjnych, co pozwala dysponentom
Êrodków pomocowych ustalaç w∏asne, ostrzejsze kryteria w razie potrzeby wynikajàcej np. z lokalnych
warunków Êrodowiskowych.
dr in˝. Jacek Zawistowski
Dyrektor
Centrum Innowacji Technologicznych
Instytutu Chemicznej Przeróbki W´gla
w Zabrzu

