


INFORMACJE DLA OFERENTÓW 
 

I.    Informacja o zamawiającym i przedmiocie postępowania 
 

1. Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, 
kod: 20-954,  ul. Jaczewskiego   8, 

tel. 0-8172-44-361, 72-44-360, fax. 0-81 747-57-10 
       

2. Przedmiot postępowania: 
 

ZZBBYYCCIIEE  PPRRZZEEZZ  SSPPSSKK  44  

EELLEEMMEENNTTÓÓWW  MMAAJJĄĄTTKKUU  KKOOTTŁŁOOWWNNII 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zbycia zawiera Załącznik nr 1 

 
I. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku. 

Urządzenia - wyposażenie kotłowni będące przedmiotem przetargu można obejrzeć (po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) na terenie kotłowni SPSK Nr 4 w Lublinie.                 
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej dot. przedmiotów zbycia jest Pan 
Marek Samborski tel. (0-81) 72-44-104. 

 
II.  Wymagany termin realizacji umowy: 

Wydanie przedmiotu umowy może nastąpić po uiszczeniu wpłaty. Demontaż w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni. 

 
III.  Zasady uczestnictwa w licytacji: 

-Licytacja odbywa się w obecności członków komisji i oferentów; 
-Licytacja odbywa się ustnie; 
-Uczestniczący postępowania zgłaszają propozycje cenowe po wywołaniu przez osobę 
prowadzącą licytację; 
-Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny uczestnik postępowania zaoferuje cenę 
wyższą; 
-Prowadzący licytację udziela przybicia osobie oferującej najwyższą cenę po trzykrotnym 
wezwaniu do dalszego przelicytowania i braku korzystniejszej oferty cenowej; 
-Z chwilą przybicia dochodzi do obietnicy sprzedaży na rzecz nabywcy; 
-Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie w terminie 30 dni od 
podpisania umowy; 
-Przystąpienie do licytacji jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży określonych 
w niniejszej informacji; 
-Nabywca staje się właścicielem rzeczy z chwilą uiszczenia całej zapłaty; 
-Stawienie się jednego oferenta nie wstrzymuje licytacji. 

 

IV. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci   

Od oferentów wymaga się dostarczenia następujących dokumentów: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert  -  nie dotyczy osób fizycznych. 

2) dowód wniesienia wadium  
3) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i materiałami informacyjnymi i 

stanem technicznym urządzeń. 



  
V. Wadium 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1/10 ceny 
wywoławczej w formie: 

    pieniężnej – gotówką w kasie SPSK 4 w Lublinie lub na konto: 
 BGK 09 1130 1206 0028 9088 4520 0005 
    w terminie do dnia 11.09.2019r. godz. 10.00 

 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 

1) zawarto umowę; 
2) zamawiający unieważnił postępowanie; 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy; 
 

VI. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami 

      Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są: 
       Marek Samborski tel. (0-81) 724 41 04 
       Monika Malarz tel. (081) 724 41 03 
 
   
VII. Istotne dla Zbywającego postanowienia, które będą stanowiły integralną część                                               

umowy. 

1. Kupujący  zobowiązuje się do odkupienia i odebrania (wraz z demontażem) od 
Zbywającego elementów majątku wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do                       
„Materiałów informacyjnych”- nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy i  
wpłaty ustalonej wartości przedmiotu umowy. 

2. Kupujący  zobowiązuje się zapłacić należność przelewem w ciągu 30 dni od dnia   
  podpisania umowy, na konto wskazane w fakturze. Wydanie przedmiotu umowy  nastąpi 

po uiszczeniu wpłaty. 
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje sie dzień wpływu środków na rachunek bankowy. 
4. Wszelkie koszty związane z demontażem i  przewozem elementów zbywanego majątku 

ponosi Kupujący. 
5. Kupujący zobowiązuje się do uporządkowania miejsca, z którego były demontowane 

elementy kotłowni. 
6. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, uszkodzenia itp. 
7. W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy 

            kodeksu cywilnego. 
8. Kupujący odpowiada za wszelkie szkody, które powstały w trakcie i zakresie realizacji 

niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 
9. Kupujący zapłaci Zbywającemu karę umowną w wysokości 2 000 zł w przypadku 

rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 
 

 
 

  Wykaz załączników do Informacji dla Oferentów: 

 

1) Charakterystyka przedmiotu konkursu -  Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 1 
 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTÓW  

Przedmiotem jest zbycie majątku kotłowni przez SPSK-4, w skład którego wchodzą: 

1. Kocioł parowy gazowo – węglowy nr 1, sn 2256001 wraz z szafą sterowniczą kotła Typ 

KGRM; 

2. Kocioł parowy gazowo – węglowy nr 2, sn2256002 wraz z szafą sterowniczą kotła Typ 

KGRM; 

3. Multicykolon 1, Odpylacz do kotła; 

4. Multicykolon 2, Odpylacz do kotła 

 

1)  Kocioł parowy  nr 1  

 

Rys. 1. Widok kotła nr 1 od strony palnika 

Kocioł parowy typ      EGRm 4,1 – 1,3  

Wytwórca:  Sędziszowska Fabryka Kotłów “SEFAKO” w  

Sędziszowie 

Numer fabryczny:      2256001 

Rok Budowy:       1990 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  310-320-046-0008 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Numer ewidencyjny UDT:  N2113100873 (zarejestrowany 15.07.1992; 

wyrejestrowany 30.04.2019r.)  



Pojemność:      19,02 m3 

Powierzchnia ogrzewalna:    opalanego węglem 138,08 m2    

      opalanego gazem 145,92 m2 

Dopuszczalna temperatura robocza:   194oC 

Ciśnienie dopuszczalne:    13,00 bar 

Napięcie zasilania pulpitu   3 x 380 V + "0" 

Napięcie obwodów sterowniczych  220 V / 50Hz 

Napięcie obwodów sygnalizacji  220 V / 50Hz 

Moc pobierana przez układ   ok. 33 kW 

Rodzaj zapłonu    elektryczny (za pomocą łuku elektr.) 

Napięcie zapłonu    10 000 V 

Kontrola płomienia    fotoelektryczna (czujnikiem UVC) 

Czas bezpieczeństwa    5 s 

Regulacja wydajności cieplnej palnika automatyczna ciągła 

Regulacja podciśnienia w kom. spalania automatyczna ciągła 

Organy odcinające gaz   zawory z siłownikami membranowymi 

Ciśnienie powietrza sterowniczego do sterowania siłowników membranowych   
      0,24 MPa 

Ciśnienie powietrza sterowniczego zasilającego instalację pneumatyczną    
      0,4 - 0,6 MPa 

Ilość powietrza o ciśnieniu 0,4 - 0,6 MPa dla jednego kotła     
       0,5 m3/h 

Urządzenie eksploatowane od dnia:    07.05.1992r. - miał węglowy;     
      02.10.1992r. - gaz 

Palnik gazowy: wyprodukowany przez Zakład Budowy Urządzeń Kotłowych Katowice-Ochojec  

Wyłączony z użytkowania  10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

kotłowni SPSK-4 

Kocioł EGRm-4,1 nr 1 jest kotłem parowym, wysokoprężnym, trzy ciągowym, płomienicowo-

płomieniówkowym  w którym pierwszy ciąg spalin stanowi płomienica falista, natomiast drugi i 

trzeci płomieniówki w układzie poziomym. 



Z racji pierwotnego przystosowania kotła do możliwości opalania zarówno gazem jak i miałem 

węglowym, urządzenie fabrycznie wyposażone było w dwa kompletne paleniska: 

- dla opalania węglem - ruszt mechaniczny, odżużlacz, instalacje powietrza podmuchowego z 

wentylatorem  (urządzenia  służące do opalania miałem węglowym, nie podlegają wycenie) 

- dla opalania gazem  - palnik agregatowy automatyczny wraz z instalacją przykotłową 

zasilającą palnik 

 

Rys. 2. Wentylator wyciągowy spalin  kotła nr 1 

Od strony spalin kocioł wyposażony jest w instalację przepływu spalin z wentylatorem 

wyciągowym oraz indywidualnym emitorem stalowym (w wersji opalanej węglem system 

odprowadzania spalin dodatkowo posiada odpylacze  multicyklonowe typu MGK-12) 

 

Rys.3. Widok pompy zasilającej  kotła nr 1 

Zasilanie kotła w wodę realizowane jest za pomocą samozasysającej pompy podstawowej     

SKA 6.07.42020 ustawionej  przy kotle i skorelowanej z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą. 

Ponadto, dla zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia w wodę oba kotły parowe podłączone były do 

pompy rezerwowej (nie wchodzącej w skład  urządzeń objętych niniejszym operatem) ustawionej 

w pomieszczeniu pompowni.  



W celu zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy oraz spełnienia wymogów jakim 

powinny odpowiadać urządzenia kotłowe opalane gazem kotły wyposażono:  

- w armaturę odcinającą gaz - w postaci zaworów odcinających z siłownikami membranowymi 

sterowanych automatycznie 

-  klapy przeciwwybuchowe - Ø 500 na tylnym dnie walczaka oraz drugą na komorze wylotowej 

spalin  

 

Rys.4. Widok armatury odcinającej paliwo gazowe kotła nr 1 

 

 

Rys..5.  Klapa przeciwwybuchowa na tylnych drzwiach walczaka  kotła nr 1 

Od strony pary kocioł wyposażony jest w sprężynowy zawór bezpieczeństwa. 

Sterowanie pracą kotła oraz urządzeń towarzyszących realizowane jest za pomocą szafy 

sterowniczej. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..6.  Widok kotła  nr 1 z góry    (z widocznym  zaworem bezpieczeństwa oraz lejami zsypowymi 

służącymi pierwotnie do zasilania paleniska kotła w miał węglowy). 

 

Rys..7.  Widok kotła  nr 1 od strony armatury wodowskazowej z widocznymi pływakowymi zaworami                                             

.           dwustawnymi służącymi do regulacji poziomu wody w kotle 



 

Rys..8.  Widok systemu  regulacji ciśnienia pary kotła nr 1 

 

Rys..9. Armatura wodowskazowa   kotła  nr 1     Rys..10.  System regulacji  mieszanki                

     paliwowo   powietrznej   kotła  nr 1  

 

 

  



Szafa sterownicza AKPiA kotła nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..11. Widok elewacji szafy sterowniczej   kotła  nr 1 

 

Szafa sterownicza typ     KGRM  

Wytwórca: Krakowskie Fabryki Przemsłu Maszynowego Leśnictwa  “PELMA” w Krakowie 

Numer fabryczny:     6 

Regulator parametryczny typ    RWF – 32 

Rok Budowy:      1990 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  659-320-078-0003 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Urządzenie eksploatowane od dnia:  07.05.1992r. - miał węglowy    

      02.10.1992r. - gaz 

Wyłączone z użytkowania    10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

      kotłowni SPSK-4 

 

Wykaz elementów operacyjnych zabudowanych na elewacji szafy sterowniczo pomiarowej: 



- Elementy załączające i wyłączające urządzenia sterownicze kotła oraz obwody 

automatycznej regulacji 

1P1 - wentylator spalin 

1P5 - pompa wody zasilającej 

1P7 - wybór pompy wody zasilającej 

1P6 - wentylator powietrza 

1PA - załącznik napięcia sterowniczego 

1Z - przycisk sterowniczy START 

1W - przycisk sterowniczy STOP 

1ZS - przycisk sterowniczy - sprawdzenie lampek i buczka 

- Elementy sygnalizacji świetlnej 

1VA - "Awaryjne wyłączenie wentylatora spalin" - lampka czerwona 

1VB  - "Awaryjne wyłączenie wentylatora powietrza" - lampka czerwona 

1VC - "Awaryjne wyłączenie pompy wody zasilającej" - lampka czerwona 

1VF - "Awaryjne wyłączenie kotła" - lampka czerwona 

1VD - "Minimalny poziom wody" - lampka czerwona  

1VE - "Maksymalne ciśnienie pary" - lampka czerwona 

1VŁ - "Nieodpowiednie ciśnienie gazu" - lampka czerwona 

1VN - "Niskie ciśnienie powietrza do spalania" - lampka czerwona 

1VO - "Wysokie ciśnienie spalin" - lampka czerwona 

1VP - "Niskie ciśnienie w komorze spalania" - lampka czerwona 

1VT - "Płomień" - lampka żółta 

1VM - "Niskie ciśnienie powietrza sterowniczego" - lampka czerwona 

1VR - "Pozycja wyjściowa przekaźnika programowego" - lampka bezbarwna 

1VS - "Program rozpalania palnika załączony" - lampka bezbarwna 

1VU - "Główny zawór gazu otwarty" - lampka bezbarwna  

 

- szafa sterownicza wyłączona z ruchu, sprawna technicznie (z możliwością uruchomienia) 

- brak wskaźnika temperatury spalin 

- występowanie widocznych oznak normalnego zużycia technicznego poszczególnych 

podzespołów  proporcjonalnych do intensywności i czasu eksploatacji  

- występowanie podzespołów elektrycznych poddanych przegrzaniu termicznemu  

- stwierdzono konieczność wykonania przeglądu i sprawdzenia poprawności działania 



2) Kocioł parowy  nr 2 

 

Rys..16.  Widok kotła nr 2 od strony palnika 

 

Kocioł parowy typ       EGRm 4,1 – 1,3  

Wytwórca:  Sędziszowska Fabryka Kotłów “SEFAKO” w  

Sędziszowie 

Numer fabryczny:      2256002 

Rok Budowy:       1990 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  310-320-046-0009 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Numer ewidencyjny UDT:  N2113100874 (zarejestrowany 15.07.1992; 

wyrejestrowany 30.04.2019r.)  

Pojemność:      19,02 m3 

Powierzchnia ogrzewalna:    opalanego węglem 138,08 m2    

      opalanego gazem 145,92 m2 

Dopuszczalna temperatura robocza:   194oC 

Ciśnienie dopuszczalne:    13,00 bar 

Napięcie zasilania pulpitu   3 x 380 V + "0" 

Napięcie obwodów sterowniczych  220 V / 50Hz 

Napięcie obwodów sygnalizacji  220 V / 50Hz 

Moc pobierana przez układ   ok. 33 kW 

Rodzaj zapłonu    elektryczny (za pomocą łuku elektr.) 



Napięcie zapłonu    10 000 V 

Kontrola płomienia    fotoelektryczna (czujnikiem UVC) 

Czas bezpieczeństwa    5 s 

Regulacja wydajności cieplnej palnika automatyczna ciągła 

Regulacja podciśnienia w kom. spalania automatyczna ciągła 

Organy odcinające gaz   zawory z siłownikami membranowymi 

Ciśnienie powietrza sterowniczego do sterowania siłowników membranowych   
      0,24 MPa 

Ciśnienie powietrza sterowniczego zasilającego instalację pneumatyczną    
      0,4 - 0,6 MPa 

Ilość powietrza o ciśnieniu 0,4 - 0,6 MPa dla jednego kotła     
       0,5 m3/h 

Urządzenie eksploatowane od dnia:    07.05.1992r. - miał węglowy;     

      02.10.1992r. - gaz 

Palnik gazowy: wyprodukowany przez Zakład Budowy Urządzeń Kotłowych Katowice-Ochojec  

Wyłączony z użytkowania  10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

kotłowni SPSK-4 

Kocioł EGRm-4,1 nr 2 jest kotłem parowym, wysokoprężnym, trzy ciągowym, płomienicowo-

płomieniówkowym  w którym pierwszy ciąg spalin stanowi płomienica falista, natomiast drugi i 

trzeci płomieniówki w układzie poziomym. 

Z racji pierwotnego przystosowania kotła do możliwości opalania zarówno gazem jak i miałem 

węglowym, urządzenie fabrycznie wyposażone było w dwa kompletne paleniska: 

- dla opalania węglem - ruszt mechaniczny, odżużlacz, instalacje powietrza podmuchowego z 

wentylatorem  (urządzenia  służące do opalania miałem węglowym, nie podlegają wycenie) 

- dla opalania gazem  - palnik agregatowy automatyczny wraz z instalacją przykotłową 

zasilającą palnik 

 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..17.  Wentylator wyciągowy spalin  kotła nr 2 

Od strony spalin kocioł wyposażony jest w instalację przepływu spalin z wentylatorem 

wyciągowym oraz indywidualnym emitorem stalowym (w wersji opalanej węglem system 

odprowadzania spalin dodatkowo posiada odpylacze  multicyklonowe typu MGK-12) 

 

Zasilanie kotła w wodę realizowane jest za pomocą samozasysającej pompy podstawowej     

SKA 6.07.42020 ustawionej  przy kotle i skorelowanej z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą. 

Ponadto, dla zabezpieczenia ciągłości zaopatrzenia w wodę oba kotły parowe podłączone były do 

pompy rezerwowej (nie wchodzącej w skład  urządzeń objętych niniejszym operate) ustawionej 

w pomieszczeniu pompowni.  

 

 

Rys..18.  Widok pompy zasilającej kotła nr 2 

W celu zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy oraz spełnienia wymogów jakim 

powinny odpowiadać urządzenia kotłowe opalane gazem kotły wyposażono: 



- w armaturę odcinającą gaz - w postaci zaworów odcinających z siłownikami membranowymi 

sterowanych automatycznie 

-  klapy przeciwwybuchowe - Ø 500 na tylnym dnie walczaka oraz drugą na komorze wylotowej 

spalin  

 

Rys..19.  Widok armatury odcinającej gaz  kotła nr 2 

 

 

Rys..20. Klapa przeciwwybuchowa na tylnych drzwiach walczaka kotła  nr 2 

Od strony pary kocioł wyposażony jest w sprężynowy zawór bezpieczeństwa. 

 

Sterowanie pracą kotła oraz urządzeń towarzyszących realizowane jest za pomocą szafy 

sterowniczej. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..21.  Widok kotła  nr 2 z góry  (z widocznym zaworem 

bezpieczeństwa) 

 

- kocioł parowy wyłączony z ruchu (odstawiony do zimnej rezerwy) sprawny technicznie (z 

możliwością uruchomienia) 

- występowanie widocznych oznak normalnego zużycia technicznego poszczególnych 

podzespołów  proporcjonalnych do intensywności i czasu eksploatacji oraz występowanie 

zmian technicznych charakterystycznych dla nadmiernego a nawet awaryjnego zużycia 

- występowanie ognisk korozji powierzchownej  

- nie działająca automatyczna regulacja położenia przepustnicy spalin 

- brak wodomierza wody zasilającej 

- nieszczelności na przyłączu do zespołu regulacji ciśnienia pary 

- ponadnormatywne luzy w mechanizmie sterującym składem mieszanki powietrzno  

paliwowej 

- zacieki i  przebarwienia świadczące o możliwości występowania nieszczelności i przecieków 

w okolicach armatury wodowskazowej oraz spustowej  

- z oceny wizualnej do przeglądu i naprawy kwalifikuje się  sterowanie składem mieszanki 

powietrzno paliwowej, pompa zasilająca oraz armaturę wodowskazowa  

- zgodnie z wpisami w książce rewizji: 

- rewizja zewnętrzna: marzec 2020 

- rewizja wewnętrzna: marzec 2020 

- próba ciśnieniowa: kwiecień 2023 



  

Rys..22.  Widok kotła  nr 2   (zespół  regulacji ciśnienia pary) 

 

Rys..23. 

Armatura 

wodowskazowa   

kotła  nr 2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..24.  System regulacji  mieszanki    

paliwowo   powietrznej   kotła  nr 2  

 

 

  



Szafa sterownicza AKPiA kotła nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..25.  Widok elewacji szafy sterowniczej kotła  nr 2 

 

 Szafa sterownicza typ     KGRM  

Wytwórca: Krakowskie Fabryki Przemysłu Maszynowego Leśnictwa  “PELMA” w Krakowie 

Numer fabryczny:     7 

Regulator parametryczny typ   RWF – 32 

Rok Budowy:      1990 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  659-320-078-0004 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Urządzenie eksploatowane od dnia:  07.05.1992r. - miał węglowy    

       02.10.1992r. - gaz 

Wyłączone z użytkowania    10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

       kotłowni SPSK-4 

Wykaz elementów operacyjnych zabudowanych na elewacji szafy sterowniczo pomiarowej: 
- Elementy załączające i wyłączające urządzenia sterownicze kotła oraz obwody 

automatycznej regulacji 
1P1 - wentylator spalin 
1P5 - pompa wody zasilającej 
1P7 - wybór pompy wody zasilającej 
1P6 - wentylator powietrza 
1PA - załącznik napięcia sterowniczego 
1Z - przycisk sterowniczy START 



1W - przycisk sterowniczy STOP 
1ZS - przycisk sterowniczy - sprawdzenie lampek i buczka 

- Elementy sygnalizacji świetlnej 
1VA - "Awaryjne wyłączenie wentylatora spalin" - lampka czerwona 
1VB  - "Awaryjne wyłączenie wentylatora powietrza" - lampka czerwona 
1VC - "Awaryjne wyłączenie pompy wody zasilającej" - lampka czerwona 
1VF - "Awaryjne wyłączenie kotła" - lampka czerwona 
1VD - "Minimalny poziom wody" - lampka czerwona  
1VE - "Maksymalne ciśnienie pary" - lampka czerwona 
1VŁ - "Nieodpowiednie ciśnienie gazu" - lampka czerwona 
1VN - "Niskie ciśnienie powietrza do spalania" - lampka czerwona 
1VO - "Wysokie ciśnienie spalin" - lampka czerwona 
1VP - "Niskie ciśnienie w komorze spalania" - lampka czerwona 
1VT - "Płomień" - lampka żółta 
1VM - "Niskie ciśnienie powietrza sterowniczego" - lampka czerwona 
1VR - "Pozycja wyjściowa przekaźnika programowego" - lampka bezbarwna 
1VS - "Program rozpalania palnika załączony" - lampka bezbarwna 
1VU - "Główny zawór gazu otwarty" - lampka bezbarwna  

- szafa sterownicza wyłączona z ruchu, sprawna technicznie (z możliwością uruchomienia) 

- brak wskaźnika temperatury spalin 

- wysterowanie widocznych oznak normalnego zużycia technicznego poszczególnych 

podzespołów  proporcjonalnych do intensywności i czasu eksploatacji  

- występowanie podzespołów elektrycznych poddanych przegrzaniu termicznemu  

- impuls z fotokomórki przekazywany do szafy dodatkowym przewodem 

- stwierdzono konieczność wykonania przeglądu i sprawdzenia poprawności działania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys..26.  Wnętrze szafy sterowniczej                   Rys..27.  Wnętrze szafy sterowniczej    

kotła  nr 2                                                             kotła  nr 2 

 



3) Multicyklon,  Odpylacz 1 

 

Rys..14. Odpylacz nr 96  kotła  nr 1          Rys..15.  Odpylacz nr 97 kotła  nr 1 

Odpylacz do kotłów grzewczych  typ    MGK 12 

Wytwórca:  Fabryka Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych  

“Kowent” w Końskich 

Numer fabryczny:     96 -97 

Rok Budowy:      1991 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  655-320-079-0001 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Urządzenie eksploatowane od dnia:    07.05.1992r. - miał węglowy     

      02.10.1992r. - gaz 

Wyłączone z użytkowania  10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

kotłowni SPSK-4 

- odpylacze wyłączone z ruchu (od dawna nie eksploatowane) bez możliwości uruchomienia 

silnika 

- wysterowanie widocznych oznak czasu użytkowania 

- występowanie ognisk korozji powierzchownej na połączeniach śrubowych 

- zużyte uszczelnienia międzykołnierzowe  



4) Multicyklon, Odpylacz 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys..28. Odpylacz nr 103    

 

Odpylacz do kotłów grzewczych  typ  MGK 12 

Wytwórca:  Fabryka Urządzeń Odpylających I Wentylacyjnych  

“Kowent” w Końskich 

Numer fabryczny:     103-104 

Rok Budowy:      1991 

Numer inwentarzowy SPSK-4:  655-320-079-0002 (data przyjęcia na stan 

31.12.1993r.) 

Urządzenie eksploatowane od dnia:    07.05.1992r. - miał węglowy     

      02.10.1992r. - gaz 

Wyłączone z użytkowania  10.04.2019r. w związku z uruchomieniem “nowej” 

kotłowni SPSK-4 

- odpylacze wyłączone z ruchu (od dawna nie eksploatowane) bez możliwości uruchomienia 

silnika, 

- występowanie widocznych oznak czasu użytkowania, 

- występowanie ognisk korozji powierzchownej na połączeniach śrubowych, 

- zużyte uszczelnienia międzykołnierzowe,  

 

 


