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MÓJ PIERWSZY DOM

Zu¿ycie energii potrzebnej do

ogrzewania zale¿y wy³¹cznie od cie-

p³ochronnoœci budynku. 

Natomiast koszty ogrzewania zale-

¿¹ przede wszystkim od rodzaju wy-

korzystywanego paliwa – jeœli ten

sam dom bêdziemy ogrzewaæ pr¹-

dem elektrycznym, to koszty ogrze-

wania bêd¹ 2-3 razy wy¿sze ni¿ przy

wykorzystaniu gazu czy wêgla. 

Koszty ogrzewania mo¿na orienta-

cyjnie okreœliæ pos³uguj¹c siê

wskaŸnikowym zapotrzebowaniem

na ciep³o, który w zale¿noœci od re-

gionu Polski i ciep³ochronnoœci do-

mu wynosi 80-120 kWh/m2 rocznie.

Najbardziej miarodajny bêdzie

oczywiœcie pomiar zu¿ytej energii

cieplnej bezpoœrednio ze wskazañ

ciep³omierza lub poœrednio – przez

obliczenie iloœci zu¿ytego paliwa –

gazu, oleju, wêgla czy pr¹du elek-

trycznego.

Jak okreœliæ, 
ile kosztuje
ogrzewanie?

W domu ciep³o zu¿ywane jest

w dwóch celach: na ogrzewanie

pomieszczeñ (ok. 80-90%) i na pod-

grzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej –

c.w.u. (ok. 10-20%). Na wybór Ÿród³a

energii (paliwa) najwiêkszy wp³yw ma-

j¹ dwa kryteria – dostêpnoœæ oraz kosz-

ty eksploatacyjne i inwestycyjne. Je¿e-

li w pobli¿u naszego domu przebiega

sieæ gazowa, zwykle decydujemy siê na

gaz ziemny, gdy¿ jest to wci¹¿ jedno

z najtañszych i najwygodniejszych Ÿró-

de³ energii. 

Gdy nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia

siê do sieci gazowej lub przy³¹cze by³o-

by bardzo drogie, pozostaj¹ inne roz-

wi¹zania. Jednym z nich s¹ paliwa

p³ynne: gaz p³ynny i olej opa³owy – in-

stalacje nimi zasilane nie wymagaj¹ na

co dzieñ praktycznie ¿adnej obs³ugi.

Najwiêksz¹ ich wad¹ jest koniecznoœæ

magazynowania i uzupe³niania zapasu

paliwa kilka razy w roku. 

Jeœli kogoœ nie staæ na korzystanie z pa-

liw p³ynnych (s¹ dro¿sze od gazu ziem-

nego, a istnieje ryzyko, ¿e bêd¹ jeszcze

dro¿sze), mo¿e zdecydowaæ siê na paliwa

sta³e. Niestety, nie tylko trzeba wygospo-

darowaæ miejsce na ich sk³adowanie, ale

tak¿e przygotowaæ siê na codzienn¹ (lub

prawie codzienn¹) obs³ugê kot³a. 

Bardzo wygodne jest ogrzewanie ener-

gi¹ elektryczn¹ – nale¿y jedynie uzy-

skaæ wiêkszy przydzia³ mocy do istnie-

j¹cych w domu przy³¹czy energetycz-

nych. Zalet¹ ogrzewania elektrycznego

jest niska cena inwestycyjna, wad¹ –

wysokie koszty eksploatacyjne.

Jakie wybraæ Ÿród³o energii?

W ydatki na ogrzewanie domu sta-

nowi¹ 70-80% ca³kowitych kosz-

tów jego u¿ytkowania. Decyduj¹cy

wp³yw na ich wysokoœæ maj¹ przede

wszystkim ciep³ochronnoœæ samego

budynku oraz rodzaj wykorzystywane-

go paliwa, natomiast w du¿o mniej-

szym stopniu zale¿¹ od zastosowanego

systemu grzewczego. Czêsto jednak

ni¿szy koszt u¿ywanego paliwa wi¹¿e

siê z k³opotliw¹ obs³ug¹ instalacji

grzewczej, a znalezienie optymalnego

rozwi¹zania zale¿y przede wszystkim

od oczekiwañ mieszkañców: taniej lecz

mniej wygodnie lub komfortowo za

wy¿sz¹ cenê.

Kot³y c.o.
W jaki sposób ogrzaæ dom? Jakie paliwo bêdzie 

najbardziej ekonomiczne, a jaki kocio³ najwygodniejszy

w obs³udze? Oto pytania, które zadaje sobie ka¿dy 

buduj¹ dom. Bo nie tylko liczy siê komfort mieszkania

w ciep³ym domu, ale te¿ koszty ogrzewania.

Czym kierowaæ siê przy wyborze systemu ogrzewania?

Zu¿ycie eenergii nna oogrzewanie

zale¿y ood cciep³ochronnoœci bbudynku

cena [z³/kWh]Ÿród³o energii

przybli¿one koszty pozyskania

efektywnej energii cieplnej

z ró¿nych Ÿróde³

gaz ziemny 0,14

gaz p³ynny             0,23

olej opa³owy         0,20 

wêgiel kamienny   0,12

koks                     0,13

drewno                0,11 

pelety                    0,12

pr¹d elektryczny        0,35
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Trudno przewidzieæ, jak bêd¹ w przysz³oœci

kszta³towa³y siê ceny oleju oraz gazu, i na-

wet d³ugoterminowe prognozy ekonomicz-

ne nie zawsze sprawdzaj¹ siê w praktyce.

Dlatego analizê kosztów ogrzewania tymi

paliwami mo¿na dok³adnie przeprowadziæ

jedynie przy aktualnych cenach, uwzglêd-

niaj¹c wartoœci opa³owe oraz sprawnoœæ

urz¹dzeñ grzewczych. Pod wzglêdem kalo-

rycznoœci oba paliwa maj¹ zbli¿one warto-

œci opa³owe – wartoœæ opa³owa gazu wyno-

si 10 kWh/m3, a oleju –  10,5 kWh/l. Koszt

pozyskania l kWh energii przy opalania ga-

zem przyjmuje siê 0,15-0,17 z³/kWh, a przy

spalaniu oleju 0,26-0,28 z³/kWh.  Zak³ada

siê, ¿e zale¿nie od regionu Polski i stopnia

ciep³ochronnoœci budynku, zapotrzebowa-

nie na ciep³o w domu jednorodzinnym wy-

nosi 80-120 kWh/m2. W domu o po-

wierzchni 200 m2 roczne zapotrzebowanie

na ciep³o œrednio wyniesie 20000 kWh.

Mno¿¹c tê wartoœæ przez koszty uzyskania

1 kWh energii ze spalania gazu i oleju

otrzymamy doœæ spor¹ ró¿nicê – w przyta-

czanym przyk³adzie ok. 2200 z³ rocznie. 

� gaz ziemny: 0,16 z³/kWh x 20000 kWh 

= 3200 z³

� olej opa³owy: 0,27 z³/kWh x 20000 kWh

= 5400 z³

Z obliczeñ tych jasno wynika, ze uwzglêd-

niaj¹c doœæ spore koszty doprowadzenia ga-

zu do domu (min. kilka tys. z³), oraz kosz-

ty nowego kot³a (kolejne kilka tys. z³) in-

westycja wymiany kot³a olejowego na gazo-

wy zwróci siê ju¿ po kilku latach u¿ytko-

wania, ze wzglêdu na du¿e ró¿nice w kosz-

tach eksploatacyjnych.

Doprowadzenie gazu do budynku stwarza

te¿ mo¿liwoœæ wykorzystania tego paliwa

do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej

przez ca³y rok (w kotle dwufunkcyjnym

lub z zasobnika) oraz zasilanie kuchenki,

taniej ni¿ pr¹dem lub gazem  pynnym

z butli.

Czy bêdzie op³acalna w przysz³oœci 
wymiana kot³a olejowego na gazowy?

Musimy zadbaæ, aby system grzewczy

by³ odpowiednio sprawny. Musi on za-

pewniæ uzyskanie optymalnych para-

metrów u¿ytkowania i ³atwo dostoso-

wywaæ siê do zmiennych warunków

otoczenia. Odpowiedzialne za to s¹

urz¹dzenia steruj¹ce instalacj¹ (zazwy-

czaj znajduj¹ce siê w standardowym

wyposa¿eniu kot³a). Koszty ogrzewa-

nia obni¿ymy te¿ stosuj¹c regulacjê

temperatury w ogrzewanych pomiesz-

czeniach.

Jak obni¿yæ koszty
ogrzewania?

REKLAMAfot. TTHERMOVAL

Na kkoszty oogrzewania mma

wp³yw rrodzaj zzastosowanej

automatyki
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W wiêkszoœci domów instalacja ko-

t³a elektrycznego jako g³ównego

Ÿród³a ciep³a nie jest uzasadniona, gdy¿

przy znacznie ni¿szych nak³adach mo¿-

na go zast¹piæ indywidualnymi grzejni-

kami elektrycznymi, bez koniecznoœci

instalowania rur i grzejników wodnych.

Kocio³ elektryczny mo¿e natomiast pe³-

niæ funkcjê uzupe³niaj¹cego lub awaryj-

nego Ÿród³a ciep³a, gdy w domu zamon-

towana jest instalacja c.o., a do ogrzewa-

nia wykorzystuje siê kocio³ np. wêglowy.

W takiej sytuacji ogrzewanie elektryczne

w³¹cza siê na czas d³u¿szej nieobecnoœci

mieszkañców (np. wyjazd na zimowisko)

i utrzymuje w domu temperaturê „dy-

¿urn¹” na poziomie 10-12°C. Mo¿e byæ

równie¿ zamontowany w instalacji z ko-

t³em gazowym lub olejowych, zwiêksza-

j¹c pewnoœæ funkcjonowania ogrzewania

np. w razie awarii kot³a. Kocio³ elek-

tryczny montowany jest niekiedy jako

ogrzewanie

tymczasowe,

gdy w naj-

b l i ¿ s z y m

czas i e  bê -

dzie zainsta-

lowany do-

celowy ko-

cio³ gazowy.

Wybór rodzaju paliwa sta³ego wykorzystywanego do ogrzewa-

nia powinien uwzglêdniaæ koszt pozyskania energii, jego do-

stêpnoœæ, uci¹¿liwoœæ obs³ugi i sposób sk³adowania. Paliwa sta³e s¹

zró¿nicowane pod wzglêdem energetycznym i nawet w obrêbie jed-

nego rodzaju paliwa ró¿nice w efektywnoœci pozyskania ciep³a mo-

g¹ siêgaæ 15-20% w zale¿noœci od miejsca pochodzenia, iloœci zanie-

czyszczeñ, wilgotnoœci itd. Najtañszym opa³em jest mia³ wêglowy,

natomiast bardzo drogo wychodzi ogrzewanie peletami. Oczywiœcie

ceny paliw ulegaj¹ ci¹g³ym wahaniom, a du¿o te¿ zale¿y od miejsca

ich zakupu. Do paliw ogólnie dostêpnych mo¿na zaliczyæ jedynie

ró¿ne gatunki wêgla i koksu, natomiast pozosta³e rodzaje paliw czê-

sto trzeba œci¹gaæ z odleg³ych rejonów kraju. Wiêkszoœæ paliw sta-

³ych dostarczana jest luzem, konieczne wiêc bêdzie przygotowanie

odpowiedniego miejsca do ich sk³adowania (w piwnicy,  pod wia-

t¹), zw³aszcza ¿e najczêœciej kupujemy tak¹ ich iloœæ, która ma

wystarczyæ na ca³y sezon grzewczy. Dostêpny jest te¿ workowa-

ny wêgiel, brykiety czy pelety, które mo¿na w mniejszej iloœci

kupowaæ na bie¿¹co, ale jest to doœæ niewygodne. Wiêkszoœæ ko-

t³ów nadaje siê do spalania ró¿nych paliw – istotny jest jedynie

ich stopieñ rozdrobnienia, zatem decyduj¹c siê na zamontowa-

nie kot³a nie bêdziemy „skazani” na jeden rodzaj opa³u, choæ wy-

dajnoœæ grzewcza i sprawnoœæ mog¹ byæ mniejsze ni¿ przy u¿y-

ciu paliwa podstawowego. Generalnie koks jest paliwem bardziej

ekologicznym, spala siê prawie bezdymnie, ³atwiej utrzymaæ sta-

biln¹ temperaturê na kotle. Jest jednak o prawie 20% dro¿szy od

zwyk³ych gatunków wêgla.

T
ylko 30-35% energii pierwotnej,

pochodz¹cej np. z wêgla, trafia do

gniazdka elektrycznego – sk¹d mo¿e

byæ niemal w 100 procentach przetwo-

rzona na ciep³o. Zatem sprawnoœæ

ogólna jest 2-3 razy ni¿sza ni¿ w przy-

padku bezpoœredniego spalania gazu

lub wêgla w kot³owni domowej. Jednak

ze wzglêdu na niskie nak³ady inwesty-

cyjne i wygodê obs³ugi instalacji ogrze-

wania elektrycznego, rozwi¹zanie takie

jest niekiedy stosowane. Powinien

o tym decydowaæ rachunek ekono-

miczny porównuj¹cy nak³ady inwesty-

cyjne na instalacjê centralnego ogrze-

wania wodnego i doprowadzenie gazu,

z ró¿nic¹ w rocznym koszcie ogrzewa-

nia domu. Przyk³adowo w domu o po-

wierzchni 150 m2 o rocznym zapotrze-

bowaniu na ciep³o ok. 100 kWh/m2

koszt ogrzewania pr¹dem wyniesie ok.

5000 z³, a przy ogrzewaniu gazowym

ok. 2200 z³. Ró¿nica w kosztach inwe-

stycyjnych wyniesie mniej wiêcej 7000-

8000 z³ – zatem ogrzewanie gazowe bê-

dzie przynosiæ oszczêdnoœci po 3-4 la-

tach. Przy porównywaniu trzeba tak¿e

uwzglêdniæ koszty pod³¹czenia, które

mog¹ byæ bardzo zró¿nicowane w za-

le¿noœci od warunków lokalnych.

W sprzyjaj¹cej sytuacji powinny siê

zmieœciæ w kwocie 5000 z³. Jeszcze

krótszy bêdzie okres zwrotu nak³adów,

przeznaczonych na ogrzewanie z ko-

t³em wêglowym, poniewa¿ wyelimino-

wane s¹ wydatki za przy³¹czenie. Jed-

nak ten system ogrzewania nie daje

pe³nego komfortu obs³ugi. Przy ogrze-

waniu olejowym decyduj¹ce znaczenie

ma cena oleju opa³owego, która ulega

znacznym wahaniom. Przy za³o¿eniu,

¿e nie kosztuje on wiêcej ni¿ 2,5 z³/litr,

zwrot nak³adów nast¹pi po mniej wiê-

cej 7-8 latach. Podsumowuj¹c, ogrze-

wanie elektryczne mo¿e byæ brane pod

uwagê w domach o niskim zapotrzebo-

waniu na ciep³o (ma³a powierzchnia,

bardzo wysoka ciep³ochronnoœæ, u¿yt-

kowanie okresowe np. domek rekre-

acyjny), ale zawsze bêdzie to najdro¿-

szy eksploatacyjnie system ogrzewania.

Czy warto ogrzewaæ dom pr¹dem? A mo¿e kocio³
elektryczny?

fo
t.

 BB
R

A
B

O
R

K

Jak wybraæ paliwo sta³e?

Grzejniki eelektryczne mmog¹ bbyæ wwygodnym ssyste-

mem ggrzewczym Kocio³ eelektryczny zzajmuje nniewiele mmiejsca ii mo¿e

byæ zzamontowany ww ddowolnym ppomieszczeniu

fo
t.

 KK
O

S
P

E
L
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W ydzielona kot³ownia bêdzie nie-

zbêdna, gdy dom bêdziemy ogrze-

wali olejem opa³owym lub jednym z pa-

liw sta³ych. Pomieszczenie takie mo¿e

byæ zlokalizowane w piwnicy, na parterze

lub w budynku gospodarczym. Koniecz-

ne bêdzie zapewnienie skutecznego od-

prowadzenia spalin poprzez komin, jak

te¿ doprowadzenie powietrza do spalania

i wentylacji. W kot³owni mo¿e byæ te¿

sk³ad na opa³ jak i zamontowane zbiorni-

ki na olej opa³owy. Szczegó³owe wymaga-

nia dotycz¹ce ich lokalizacji zwi¹zane s¹

z ich pojemnoœci¹ i moc¹ kot³a. Kot³y ga-

zowe natomiast mo¿na montowaæ w ka¿-

dym pomieszczeniu niemieszkalnym,

a wiêc w kuchni, ³azience, przedpokoju

pod warunkiem zapewnienia dop³ywu

powietrza i skutecznego odprowadzenia

spalin. Kocio³ taki mo¿na równie¿ zabu-

dowaæ – np. umieszczaj¹c go w szafce ku-

chennej czy w holu.

Dobór mocy kot³a musi uwzglêdniaæ

zapotrzebowanie domu na ciep³o przy

szczytowych spadkach temperatury ze-

wnêtrznej. W praktyce potrzebn¹ moc

okreœla siê w sposób orientacyjny,

przyjmuj¹c zapotrzebowanie na pozio-

mie 50-70 W/m2 powierzchni ogrzewal-

nej. Oczywiœcie nie znajdziemy kot³a

o dok³adnie takiej mocy jak wyliczona,

ale spokojnie mo¿emy wybraæ kocio³

o zbli¿onej mocy. W kot³ach gazowych

wyposa¿onych w modulowany palnik

w ogóle nie przejmujemy siê moc¹

(oczywiœcie gdy zaspakaja on przynaj-

mniej w przybli¿eniu wymagan¹ war-

toœæ), gdy¿ palnik automatycznie dosto-

sowuje siê do zapotrzebowania na cie-

p³o. Natomiast w przypadku instalacji

kot³ów dwufunkcyjnych ich moc okre-

œla zapotrzebowanie na c.w.u. i najczê-

œciej wynosi 24-27 kW.

Jak¹ moc powinien
mieæ kocio³?

fo
t.

 RR
O

B
E
R

T
 BB

O
S

C
H

Czy kot³ownia jest zawsze niezbêdna?

mia³ wêglow
y

drew
no

o
p

a
³o

w
eg
ro

sz
ek

5-2
5mm

w
êgiel orzech

Ciep³o

REKLAMA

Kocio³ ggazowy mmo¿na uumieœciæ ww sszafce kkuchennej
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D la u¿ytkownika istotne jest w jaki sposób mo¿e byæ regulo-

wana moc grzewcza kot³a. Wiêkszoœæ wisz¹cych kot³ów ga-

zowych ma palniki modulowane pozwalaj¹ce na automatyczn¹

regulacjê mocy w zakresie 30-100% mocy nominalnej. Dziêki te-

mu zminimalizowane s¹ tzw. straty postojowe, gdy zapotrzebo-

wanie na moc jest znacznie mniejsze ni¿ wydajnoœæ nominalna

kot³a. Natomiast w gazowych kot³ach stoj¹cych oraz kot³ach ole-

jowych montowane s¹ palniki jedno- lub dwustopniowe. Regu-

lacja ich mocy mo¿e byæ przeprowadzona jedynie przez serwi-

santa. Pracuj¹ one na zasadzie w³¹cz-wy³¹cz, czyli po osi¹gniêciu

nastawionej temperatury wy³¹czaj¹ siê do czasu, gdy temperatu-

ra spadnie na tyle, ¿e nast¹pi ponowne ich za³¹czenie. Bardziej

ekonomiczne s¹ palniki dwustopniowe, gdy¿ cykl w³¹czeñ i wy-

³¹czeñ powtarza siê rzadziej.

Jaki wybraæ palnik do kot³a gazowego i olejowego?

Kocio³ kondensacyjny pozwala na

odzyskanie ciep³a „ukrytego”

w mokrych spalinach, dziêki czemu

jego sprawnoœæ energetyczna mo¿e

byæ wy¿sza o 10-15% w porównaniu

ze zwyk³ym kot³em. Kondesacja spa-

lin jest jednak mo¿liwa, gdy ich tem-

peratura obni¿y siê do ok. 50°C,

a wiêc woda na powrocie nie powinna

byæ cieplejsza ni¿ ok. 45°C. W zwi¹z-

ku z tym, ¿e kocio³ pracuje optymal-

nie przy parametrach wody 55/45°C,

nale¿y zwiêkszyæ powierzchniê grzej-

ników. Niemniej efekt kondensacji

bêdzie wystêpowa³ równie¿, gdy

grzejniki dobrane s¹ wed³ug standar-

dowych parametrów pracy systemu

(75/65/20), gdy zapotrzebowanie na

ciep³o bêdzie ni¿sze od nominalnego

(np. przy niewielkich spadkach tem-

peratury). Szacuje siê, ¿e w takiej in-

stalacji mo¿na spodziewaæ siê

oszczêdnoœci rzêdu 3-5%. Zakup ko-

t³a kondensacyjnego jest uzasadnio-

ny, gdy w domu zamontowane jest

ogrzewanie pod³ogowe, a w projekcie

przewidziano te¿ wiêksz¹ powierzch-

niê grzejników. Kocio³ taki jest nie

tylko dro¿szy

od standardo-

wego, ale wy-

maga zamonto-

wania specjal-

nego systemu

k o m i n o w e g o

oraz zapewnie-

nia odp³ywu

skroplin do ka-

nalizacji.

Kiedy warto 
kupiæ kocio³ 
kondensacyjny?

fo
t.

 AA
R

IS
T
O

N

N iemal 80% kupowanych gazowych ko-

t³ów wisz¹cych to kot³y dwufunkcyj-

ne. Niekiedy dochodzi do paradoksu, ¿e

kocio³ dwufunkcyjny ma o wiele bogatsze

wyposa¿enie i jest tañszy od takiego same-

go ale jednofunkcyjnego. Zalet¹ kot³ów

dwufunkcyjnych jest przede wszystkim

ekonomiczne przygotowanie c.w.u. w nie-

ograniczonej iloœci. Jednak jednoczesny

pobór wody nie mo¿e byæ zbyt du¿y, gdy¿

kocio³ taki nie nad¹¿y z jej podgrzewa-

niem. Przy typowej mocy ok. 24 kW za-

pewnia on w miarê komfortowe czerpanie

wody jednoczeœnie z dwóch punktów po-

boru. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e kocio³ dwu-

funkcyjny mo¿na ³atwo przystosowaæ do

wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u. Dlatego

decyzja o zakupie kot³a jednofunkcyjnego

wynika g³ównie z preferencji zwi¹zanych

z teoretycznie wy¿sz¹ trwa³oœci¹ kot³ów

stoj¹cych, które produkowane s¹ wy³¹cz-

nie jako jednofunkcyjne. Uwzglêdniaj¹c

wydatki na zasobnik i osprzêt, koszty ta-

kiego zestawu z kot³em jednofunkcyjnym

bêd¹ przynajmniej dwukrotnie wy¿sze

ni¿ przy zakupie kot³a dwufunkcyjnego.

Przy doborze kot³a jednofunkcyjnego

trzeba uwzglêdniæ równie¿ moc ³adowa-

nia zasobnika  uzale¿nion¹ od jego pojem-

noœci i zapotrzebowania na c.w.u.

Kocio³ – jedno- czy dwufunkcyjny?

a) FFOT. RROBERT BBOSCH

b) FOT. BBUDERUS

Najlepiej sprawdzaj¹ siê kot³y z tzw.

œredniej pó³ki cenowej, bez zbêdnych

gad¿etów. Nie musz¹ mieæ pilota czy wielo-

wierszowego wyœwietlacza. Bardzo wa¿na

jest te¿ dostêpnoœæ i sprawnoœæ serwisu,

gdy¿ naprawa w warunkach ostrej zimy

nietypowego kot³a mo¿e przysporzyæ wiele

k³opotów. Produkowane obecnie kot³y s¹

pod wzglêdem konstrukcyjnym bardzo do

siebie podobne, a ich elementy sk³adowe

pochodz¹ czêsto od tych samych produ-

centów. 

Kocio³ gazowy dwufunkcyjny powi-

nien mieæ moc nominaln¹ ok. 24 kW,

sprawnoœæ powy¿ej 90%, funkcjê kom-

fort w obiegu c.w.u. i p³ynn¹ regulacjê

mocy przy zmiennym poborze ciep³ej

wody, powinien byæ wyposa¿ony w pal-

nik modulowany, zapalarkê elektro-

niczn¹, wyœwietlacz usterek, zabezpie-

czenia przed zanikiem ci¹gu i ulatnia-

niem siê gazu. Powinniœmy móc pod³¹-

czyæ do kot³a termostat pokojowy.

Na co zwracaæ uwagê, kupuj¹c kocio³?

Kocio³ jjednofunkcyjny zzajmuje wwiêcej mmiejsca nni¿

kocio³ ddwufunkcyjny, ggdy¿ oobok nniego llub ppod

nim sstoi zzasobnik cc.w.u. ZZasobnik ii kkocio³ mmog¹

byæ ww jjednej oobudowie ((a). KKocio³ ddwufunkcyjny

jest mma³ym uurz¹dzeniem, pprzeznaczonym ddo ppo-

wieszenia nna œœcianie ((b)
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K ocio³ z zamkniêt¹ komor¹ spalania nie pobiera powietrza z pomieszczenia, w którym jest

zamontowany. Doprowadzenie powietrza do komory spalania zapewnia specjalny system

rur dwuœciennych powietrzno-spalinowych. Dziêki temu komora spalania jest ca³kowicie od-

izolowana od pomieszczenia i ewentualne zak³ócenia w pracy kot³a nie spowoduj¹ zatrucia

mieszkañców. Nie ma te¿ zjawiska wych³adzania siê pomieszczenia powietrzem zewnêtrznym,

co jest istotne zw³aszcza wtedy, gdy kocio³ umieszczony bêdzie w ³azience lub kuchni. Dodat-

kow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ wyprowadzenia rury przez œcianê domu, a nie ponad dach, co nie-

kiedy mo¿e byæ bardzo istotne. Dotyczy to zw³aszcza remontowanych domów, gdy nie mo¿na

zapewniæ odprowadzenia spalin do komina.

powietrze

gaz

wymiennik ciep³a

powietrze

spaliny

komin

spaliny

powietrze

gaz

wentylator

Tak wwygl¹da kkocio³ ttradycyjny zz ootwart¹ kkomor¹

spalania ((a), aa ttak zz zzamkniêt¹ kkomor¹ sspalania ((b)

Kocio³ zz zzamkniêt¹ kkomor¹ sspalania zz odprowadze-

niem sspalin ii ppobieraniem ppowietrza nniezbêdnego ddo

procesu sspalania ((c) pprzez kkomin, ((d) pprzez œœcianê bbu-

dynku. PPrzewód ppowietrzno-sspalinowy mmo¿na wwypro-

wadziæ pprzez œœcianê bbudynku jjedynie wwtedy, ggdy mmoc

kot³a nnie pprzekracza 221 kkW.

b)a)

d)

spaliny

spaliny

powietrze do spalania

powietrze do spalania
c)

wymiennik ciep³a

Dlaczego kocio³ z zamkniêt¹ komor¹ 
spalania jest bezpieczniejszy ni¿ „zwyk³y”?

9  2 0 0 7 57
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Kot³y na paliwo sta³e nie s¹ zbyt

podatne na regulacjê mocy, ze

wzglêdu na du¿¹ masê spalaj¹cego siê

jednoczeœnie paliwa i bezw³adnoœæ

ciepln¹ samego kot³a. Podstawowy

sposób sterowania moc¹ grzewcz¹

polega na regulacji dop³ywu powie-

trza potrzebnego do spalania, do cze-

go mog¹ s³u¿yæ klapy przymykaj¹ce

lub otwieraj¹ce wloty powietrza ste-

rowane termostatem albo wentylator

nadmuchowy, za³¹czaj¹cy siê lub wy-

³¹czaj¹cy zale¿nie od potrzeby. Stero-

wanie tymi urz¹dzeniami odbywa siê

poprzez termostaty – kot³owy lub po-

kojowy reaguj¹ce na zmiany tempe-

ratury wody zasilaj¹cej lub panuj¹-

cej w pomieszczeniach. Temperatura

wody w obiegu kot³owym nie po-

winna byæ ni¿sza ni¿ 70°C, w prze-

ciwnym razie na wymienniku ciep³a

osadzaæ siê bêdzie sadza, zmniejsza-

j¹ca przejmowanie ciep³a, a w efek-

cie zmniejszaj¹ca jego sprawnoœæ.

Oczywiœcie trzeba bêdzie równie¿

czêœciej czyœciæ wymiennik. Dlatego

lepszym rozwi¹zaniem jest pod³¹-

czenie kot³a na paliwo sta³e do insta-

lacji c.o. za poœrednictwem wymienni-

ka ciep³a. Umo¿liwia to utrzymanie

wy¿szej temperatury w kotle a ni¿szej

w obiegu grzejnikowym. 

Skuteczniejsze sterowanie zapewniaj¹

podajniki wspó³pracuj¹ce z palnikiem

retortowym. Takie rozwi¹zanie pozwa-

la równie¿ na regulacjê iloœci podawa-

nego paliwa, a stosunkowo niewielka

masa ¿aru szybciej obni¿a temperaturê,

gdy spadnie zapotrzebowanie w ciep³o.

Koordynacjê miêdzy temperatur¹,

iloœci¹ podawanego paliwa i inten-

sywnoœci¹ na-

dmuchu po-

wietrza za-

pewnia uk³ad

elektroniczny

z mikropro-

cesorem.

Jak wygl¹da stero-
wanie prac¹ kot³a
na paliwo sta³e?

S ystematyczne, zgodne z zalecenia-

mi producenta przegl¹dy kot³ów

pozwalaj¹ na utrzymanie wysokiej

sprawnoœci spalania, zmniejszaj¹ ry-

zyko wyst¹pienia awarii w sezonie

grzewczym, a tak¿e przed³u¿aj¹ ¿y-

wotnoœæ kot³ów. Zakres przegl¹du

obejmuje przede wszystkim dok³adne

oczyszczenie jego wnêtrza, sprawdze-

nie funkcjonowania wszystkich ele-

mentów steruj¹cych i zabezpieczaj¹-

cych, sprawdzenie szczelnoœci kot³a,

a tak¿e przeprowadzenie koniecz-

nych regulacji. Przegl¹dy – zw³aszcza

kot³ów o skomplikowanej budowie –

powinien przeprowadzaæ autoryzo-

wany przez producenta serwisant, po-

niewa¿ skorzystanie z us³ug przypad-

kowego fachowca bez odpowiednich

przyrz¹dów czêsto koñczy siê ca³ko-

witym rozregulowaniem kot³a.

Dlaczego nale¿y wykonywaæ coroczne
przegl¹dy kot³a?

K ot³y wsadowe, czyli takie, w których okresowo uzupe³nia siê paliwo, mo-

g¹ mieæ paleniska z górnym lub dolnym spalaniem. W komorze z górnym

spalaniem rozpalony zostaje ca³y materia³ wsadowy, co przy du¿ej jego objê-

toœci utrudnia efektywne regulowanie mocy grzewczej. Zwiêkszone s¹ te¿

straty paliwa, gdy¿ czêœæ drobnych cz¹steczek i gazów palnych uchodzi do ko-

mina, zw³aszcza w fazie rozpalania. W kot³ach z dolnym spalaniem pali siê

tylko czêœæ zgromadzonego w komorze zasypowej paliwa, zatem ³atwiej jest

regulowaæ intensywnoœæ jego spalania. Po wypaleniu siê dolnych partii pali-

wa, na jego miejsce przesuwaj¹ siê samoczynnie nowe porcje. Szacuje siê, ¿e

kot³y ze spalaniem dolnym uzyskuj¹ o ok. 10% wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ kot³y ze

spalaniem górnym.

Jakie s¹ rodzaje kot³ów na paliwo sta³e?

Kocio³ zz ggórnym sspalaniem

Kocio³ zz ddolnym sspalaniem

za³adunek

za³adunek

zasilanie

ogrzewania

spaliny

spaliny

powrót

powrót

powietrze

do spalania

powietrze

do spalania

zasilanie

ogrzewania

fot. KKRZACZEK
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Zgodnie z przepisami kot³y na paliwo sta³e mog¹ wspó³praco-

waæ jedynie z instalacj¹ typu otwartego. Przysparza to wiele

niedogodnoœci, dlatego najczêœciej instalacjê montuje siê jako

dwuobiegow¹ – z otwartym obiegiem kot³owym i zamkniêtym

obiegiem grzejnikowym, a przekazywanie ciep³a odbywa siê dziê-

ki wymiennikowi ³¹cz¹cemu te dwa systemy. Zalet¹ takiego roz-

wi¹zania jest umo¿liwienie pracy kot³a przy wy¿szych temperatu-

rach, gdy zapotrzebowanie na ciep³o utrzymuje siê na niskim po-

ziomie. Zabezpiecza to wymiennik w kotle przed odk³adaniem

siê zanieczyszczeñ i wyciekami z komina smolistej mazi. Pro-

blem utrzymywania wysokiej temperatury wody (powy¿ej 70°C)

jest szczególnie istotny w kot³ach zgazowuj¹cych drewno. Zbyt-

nie wych³odzenie komory prowadzi do zatrzymania procesu zga-

zowania i kocio³ przestaje pracowaæ. Dlatego do wspó³pracy

z nim powinien byæ do³¹czony zbiornik buforowy magazynuj¹cy

ciep³o, gdy spadnie zapotrzebowanie na ciep³o do ogrzewania do-

mu.

Kot³y na paliwo sta³e, mimo zamontowania urz¹dzeñ u³atwia-

j¹cych ich obs³ugê, wymagaj¹ systematycznego dozoru, uzu-

pe³niania paliwa, usuwania popio³u, czyszczenia. Podajniki

pozwalaj¹ co prawda na za³adunek paliwa raz na kilka dni, ale

mog¹ byæ montowane jedynie w przystosowanych do tego ko-

t³ach i wymagaj¹ u¿ycia paliwa o okreœlonej granulacji. Odrêb-

ny problem to systematyczne czyszczenie wymiennika kot³o-

wego. Zaniedbanie tego pocz¹tkowo nie daje ¿adnych niepo-

koj¹cych objawów, ale systematycznie spada sprawnoœæ prze-

kazywania ciep³a, gdy¿ nagromadzone osady skutecznie izolu-

j¹ gor¹ce spaliny od œcianek p³aszcza wodnego. Rodzaj u¿ywa-

nego paliwa nie ma wiêkszego znaczenia, gdy¿ obs³uga kot³a

w ka¿dym przypadku jest podobna.

Z jak¹ instalacj¹ mo¿e wspó³pracowaæ kocio³ na paliwo
sta³e?

grzejniki naczynie wzbiorcze

pompa obiegowa wymiennik ciep³a

otwarte naczynie wzbiorcze

kocio³ na paliwo sta³e

Kocio³ nna ppaliwo ssta³e mmusi wwspó³pracowaæ zz ootwartym nnaczyniem wwzbior-

czym, aa ddla ttrwa³oœci ggrzejników nnajlepsza jjest iinstalacja ttypu zzamkniêtego
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