kotly.qxd

07-01-10

10:29

Page 142

PRZEGLkD RYNKU

fot. LUMO

NiechÚÊ do opalania
wÚglem bierze siÚ
z przekonania, iĝ kotïy na
paliwa staïe nie sÈ
wydajne i wymagajÈ
nieustannej, „brudnej”
obsïugi. Dzisiaj jest to
nieuzasadniona opinia, bo
nowoczesne urzÈdzenia
pozwalajÈ ograniczyÊ
wizyty w kotïowni, a ich
wysoka sprawnoĂÊ
– do 95% – zmniejsza
koszty ogrzewania.
HANNA CZERSKA, CEZARY JANKOWSKI

KOTY NA PALIWA STAE

Kto siÚ boi
wÚgla?

KALORIE CZY EKOLOGIA?
Tradycyjnymi paliwami staïymi, wykorzystywanymi w domach jednorodzinnych sÈ wÚgiel kamienny i koks. WÚgiel
kamienny jest sprzedawany w trzech sortymentach, róĝniÈcych siÚ wielkoĂciÈ bryïek: orzech (2,5-8 cm, spalany w najtañ-
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szych kotïach), miaï wÚglowy (do 2 cm do
kotïów z nadmuchem) oraz groszek (0,83,2 cm wykorzystywany w kotïach retortowych). Róĝna jest teĝ ich wartoĂÊ opaïowa i zawartoĂÊ popioïu – gatunki wÚgla
I-III. Im gorsza jakoĂÊ, tym niĝsza wartoĂÊ opaïowa i wyĝsza zawartoĂÊ zanieczyszczeñ staïych. Kocioï jest zazwyczaj
Paliwem sÈ sprasowane bloki sïomy

fot. METALERG

K

otïy przystosowane do paliw staïych
oraz biomasy znajdujÈ coraz wiÚcej
nabywców. O takim wyborze decyduje przede wszystkim stosunkowo niski
koszt eksploatacji.
JeĂli rozwaĝamy moĝliwoĂÊ ogrzewania domu paliwem staïym, warto sprawdziÊ nie
tylko modele dostÚpnych urzÈdzeñ, ale
równieĝ ceny i wydajnoĂÊ opaïowÈ róĝnych
rodzajów paliw. Kaĝdy producent okreĂla
paliwo podstawowe i zastÚpcze dla danego
urzÈdzenia. Jednak najlepiej kupiÊ kocioï,
dla którego wybrane przez nas paliwo jest
podstawowym – urzÈdzenie bÚdzie miaïo
wtedy najwiÚkszÈ sprawnoĂÊ.

przystosowany do konkretnego sortymentu, nie naleĝy wiÚc np. zamiast miaïu
uĝywaÊ groszku. Z wÚgla kamiennego
produkowane sÈ takĝe brykiety, uzyskiwane przez sprasowanie jego rozdrobnionych czÈstek.
Koks jest produktem suchej destylacji
wÚgla kamiennego, pozbawionym skïadników gazowych. Im jest wyĝszy jego gatunek, tym ma mniej siarki. Moĝe siÚ paliÊ niemal bez wydzielania dymu.
Drewno – do opalania wykorzystuje siÚ
gïównie drewno liĂciaste w postaci
szczap. Jego wartoĂÊ opaïowa jest dwukrotnie niĝsza niĝ wÚgla, zatem potrzeba
znacznie wiÚcej miejsca na jego skïadowanie. Uwaga! WartoĂÊ opaïowa drewna jest
tym mniejsza, im jest ono bardziej wilgotne. Przykïadowo, przynajmniej przez rok
trzeba sezonowaÊ drewno by uzyskaïo
wilgotnoĂÊ maks. 25%.
Zwolennicy czystoĂci i ekologii byÊ moĝe
zainteresujÈ siÚ biomasÈ – do której zalicza siÚ sïomÚ, wierzbÚ tzw. energetycznÈ
i odpady drzewne. Jest to paliwo odnawialne, czyli takie, które powstaje w stosunkowo krótkim czasie. Jednak wartoĂÊ
opaïowa biomasy, podobnie jak drewna,
jest niĝsza niĝ wÚgla.
Sïoma przeznaczona na paliwo to
uschniÚte ïodygi zbóĝ, rzepaku oraz roĂlin strÈczkowych. Zazwyczaj wymagajÈ
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KOTY NA PALIWA STAE

Zasobnik na paliwo najczÚĂciej jest umieszczany przy kotle

one suszenia, gdyĝ wilgotnoĂÊ sïomy nie
powinna przekraczaÊ 20%. Jedynie sïomÚ
pszennÈ moĝna wykorzystywaÊ Ăwieĝo po
ĂciÚciu. Ze spalenia 1,7 tony uzyskuje siÚ
tyle samo energii, co ze spalenia 1 tony
wÚgla. Najbardziej efektywne jest spalanie sprasowanych bloków sïomy (tak zwanych balotów).
RoĂliny energetyczne popularnoĂÊ zyskujÈ powoli, chociaĝ charakteryzujÈ siÚ
szybkim wzrostem i maïymi wymaganiami glebowymi. W Polsce moĝna uprawiaÊ
m.in. wierzbÚ wiciowÈ, sïonecznika bulwiastego oraz malwÚ pensylwañskÈ.
Z jednego hektara uprawy takich roĂlin
rocznie moĝna uzyskaÊ nawet ponad
20 ton suchej masy.
Odpady drzewne to kora, zrÚbki, gaïÚzie,
wióry oraz trociny, a w postaci przetworzonej brykiety i pelety. Ze wzglÚdu na
duĝÈ zawartoĂÊ zwiÈzków ĝywicznych, do
spalania odpadów z drewna iglastego potrzebny jest specjalny kocioï, tzw. zgazowujÈcy, wykonany ze stali kwasoodpornej.
Pelety sÈ stosunkowo nowym paliwem.
Otrzymuje siÚ je z trocin sprasowanych
pod wysokim ciĂnieniem. OdznaczajÈ siÚ
bardzo niskÈ zawartoĂciÈ popioïu – poniĝej 1% i wysokÈ wartoĂciÈ opaïowÈ. Ze
wzglÚdu na maïe rozmiary („paluszek”
pelety ma ok. 3 cm dïugoĂci) ïatwo je magazynowaÊ. Kotïy do ich spalania muszÈ
mieÊ specjalnÈ konstrukcjÚ z automatycznymi podajnikami.

JAKI KOCIO
Do ogrzewania domów jednorodzinnych
przeznaczone sÈ kotïy, których moc najczÚĂciej nie przekracza 30 kW. Wybór
urzÈdzenia bÚdzie ograniczony do modeli
przystosowanych do konkretnego paliwa
(takie do wszystkiego mogÈ mieÊ róĝnÈ

wydajnoĂÊ w zaleĝnoĂci od rodzaju wsadu). Bardzo liczy siÚ takĝe moĝliwoĂÊ
ograniczenia czynnoĂci obsïugowych
i skutecznego sterowania jego pracÈ. Kolejnym czynnikiem, który musi byÊ brany
pod uwagÚ, jest sprawnoĂÊ spalania, przy
czym w praktyce waĝniejsza jest sprawnoĂÊ eksploatacyjna, a nie nominalna
(czyli teoretyczna podawana przez producenta). Zaleĝnie od budowy i wyposaĝenia
kotïa w urzÈdzenia sterujÈce wynosi ona
50-70%. Owa sprawnoĂÊ spada wraz ze
wzrostem zanieczyszczenia wewnÚtrznych elementów wymiennika ciepïa –
warstwa sadzy znacznie ogranicza wymianÚ ciepïa. Ma to z kolei istotne znaczenie
przy doborze mocy. Kocioï przewymiarowany bÚdzie pracowaï w instalacji przy
niĝszej niĝ optymalna temperaturze, wiÚc
szybciej bÚdÈ siÚ wewnÈtrz osadzaïy
zanieczyszczenia.
Zapotrzebowanie na ciepïo w sezonie
grzewczym jest bardzo zróĝnicowane
i nieuniknione sÈ okresy, gdy woda
w obiegu nie musi mieÊ wysokiej temperatury. Dlatego niekiedy stosowane sÈ
zbiorniki buforowe magazynujÈce nagrzanÈ wodÚ. Przy takim rozwiÈzaniu kocioï powinien byÊ wyposaĝony w urzÈdzenie do samoczynnego rozpalania, gdyĝ po
dïuĝszej przerwie palenisko wygasa.
Eksploatacja kotïa jest znacznie ïatwiejsza, gdy kupimy urzÈdzenie z podajnikiem paliwa – montowanym przy kotle,
stojÈcym obok lub pobierajÈcym paliwo
z sÈsiedniego pomieszczenia podajnikiem
Ălimakowym. W zaleĝnoĂci od rodzaju
podajnika paliwo moĝemy dokïadaÊ tylko
raz na tydzieñ.
Najtañsze sÈ kotïy ze spalaniem górnym,
produkowane sÈ jako czïonowe z ĝeliwa
lub stalowe. Te pierwsze przeznaczone sÈ
przede wszystkim do spalania koksu, który nie pozostawia sadzy na chropowatej
powierzchni komory spalania. W kotïach
stalowych moĝna spalaÊ nawet gorsze gatunki wÚgla, w tym miaï, a takĝe brykiety,
drewno. Paliwo powinno mieÊ moĝliwie
duĝÈ granulacjÚ. Umoĝliwia to przepïyw
powietrza przez ruszt i utrudnia osypywanie siÚ paliwa do popielnika. Regulacja
intensywnoĂci spalania odbywa siÚ najczÚĂciej przy uĝyciu miarkownika ciÈgu,
który w zaleĝnoĂci od temperatury wody
zasilajÈcej otwiera lub przymyka dopïyw
powietrza do paleniska. SkutecznoĂÊ takiej regulacji jest niewielka, tak wiÚc niekiedy zamiast miarkownika instalowany

GÓRNE CZY DOLNE...
W kotïach z górnym spalaniem spaliny odprowadzane sÈ z paleniska bezpoĂrednio
w górÚ. Kotïy te ze wzglÚdu na konstrukcjÚ
sÈ raczej wysokie. Kotïy z górnym spalaniem sÈ uniwersalne – z reguïy mogÈ spalaÊ wszystkie paliwa staïe.
W kotïach z dolnym spalaniem spaliny bezpoĂrednio z paleniska odprowadzane sÈ
najpierw w dóï a póěniej dopiero w górÚ.
Kanaïy spalinowe sÈ wiÚc dïugie, przez co
kocioï cechuje siÚ wysokÈ sprawnoĂciÈ.

GDZIE KOCIO
Kocioï na paliwo staïe moĝna umieĂciÊ jedynie w wydzielonym pomieszczeniu
(kotïowni) o kubaturze powyĝej 8 m3.
Pomieszczenie musi mieÊ wentylacjÚ nawiewno-wywiewnÈ oraz murowany kanaï
dymowy lub spalinowy o przekroju co najmniej 14x14 cm albo stalowy wkïad kominowy o Ărednicy 12 cm.
W domach zbudowanych po 15 grudnia
2002 roku wysokoĂÊ takiej kotïowni musi
wynosiÊ przynajmniej 2,2 m. W budynkach
starszych – minimum 1,9 m.

JAKI KOCIO,
TAKA INSTALACJA
Kotïy na paliwa staïe najczÚĂciej wïÈcza
siÚ w pompowÈ lub grawitacyjnÈ instalacjÚ zabezpieczonÈ otwartym naczyniem
wzbiorczym. Jest to podyktowane wzglÚdami bezpieczeñstwa, gdyĝ przy niekontrolowanym wzroĂcie temperatury wody
w obiegu lub jej niedostatku mogïoby
dojĂÊ do nadmiernego wzrostu ciĂnienia
i rozerwania kotïa bÈdě instalacji. Co
prawda w nowoczesnych kotïach wyposaĝonych w urzÈdzenia regulujÈce zagroĝenie takie jest niewielkie, ale wymóg
formalny pozostaï.
Systemy otwarte wymagajÈ czÚstego uzupeïniania wody w obiegu, a to z kolei oznacza szybszÈ korozjÚ instalacji w wyniku dostarczania z uzupeïnianÈ wodÈ nowych
porcji tlenu. Moĝna jednak ochroniÊ instalacjÚ, wykorzystujÈc zbiornik buforowy, czyli akumulacyjny lub pïytowy wymiennik ciepïa. TworzÈ one dwa obiegi wody: otwarty
kotïowy (z naczyniem wzbiorczym) i zamkniÚty grzejnikowy.
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odchylacz spalin

ILE KOSZTUJE OGRZEWANIE

nawiew

Z kolei koszty korzystania z tak zwanych paliw
ekologicznych, czyli drewna opaïowego, brykietów, peletów i sïomy, sÈ porównywalne do wÚgla kamiennego czy koksu. Jednak w wyniku ich
spalania powstaje znacznie mniej szkodliwych
dla Ărodowiska substancji.

Schemat palnika retortowego

koszty pozyskania energii oraz sprawnoĂÊ urzÈdzeñ grzewczych
paliwo

ğrednia
wartoğý
opaâowa (kWh)

eksploatacyjna
sprawnoğý
spalania (%)

cena
jednostkowa

gaz ziemny
gaz pâynny
olej opaâowy
wċgiel
koks
drewno
pelety

10
7
11
7
8
4
4,5

85
85
80
60
60
55
60

1,3 zâ/m3
1,8 zâ/l
2,6 zâ/l
0,5 zâ/kg
0,6 zâ/kg
0,25zâ/kg
0,3 zâ/kg

jest wentylator sterowany termostatem.
Sterowanie takim kotïem jest jednak
trudne, gdyĝ w komorze spalania stale
znajduje siÚ duĝa iloĂÊ paliwa, którego nie
moĝna natychmiast zgasiÊ.
Najpopularniejsze sÈ kotïy z dolnym spalaniem. Powietrze dostarczane jest do komory spalania wentylatorem o zmiennej
wydajnoĂci. Po wypaleniu siÚ dolnej warstwy paliwa, na jej miejsce zsuwa siÚ kolejna partia. DziÚki moĝliwoĂci dokïadniejszej regulacji procesu spalania, kotïy

koszt 1 kWh
(zâ)
0,15
0,30
0,30
0,12
0,12
0,11
0,11

te mogÈ wspóïpracowaÊ z termostatem
pokojowym lub pogodowym.
Kotïy uruchamia siÚ szybciej niĝ te ze
spalaniem górnym, a pali siÚ w nich wÚglem kamiennym typu groszek albo
drewnem. Do spalania miaïu wÚglowego
jest przeznaczona wersja kotïa z rozbudowanym systemem nadmuchowym.
NajwiÚkszÈ sprawnoĂÊ majÈ kotïy retortowe. Ruszt zastÈpiono w nich specjalnym
palnikiem – pierĂcieniowa konstrukcja
z rozmieszczonymi na obwodzie dyszami

NAJWA¿NIEJSZE

+ Podajnik paliwa pozwala rzadziej dokïadaÊ
do kotïa.
+ Na elementach kotïów stalowych nie zatrzymuje siÚ sadza, moĝna wiÚc paliÊ w nich
nawet opaïem gorszej jakoĂci.
+

Kotïy ze spalaniem dolnym mogÈ wspóïpracowaÊ z termostatem pokojowym lub pogodowym.
Kocioï jest najczÚĂciej przystosowany do
spalania konkretnego paliwa. Uĝywanie np.
tañszego „zamiennika” powoduje m.in. obniĝenie sprawnoĂci urzÈdzenia.
Palenie zbyt wilgotnym drewnem
w kotle zgazowujÈcym powoduje, ĝe proces jego dosuszania pochïania bardzo duĝo
energii.
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Kotïy na biomasÚ sprawdzÈ siÚ tylko tam,
gdzie jest ïatwy dostÚp do takiego paliwa
i miejsce na jego skïadowanie – znacznie niĝsza niĝ wÚgla wartoĂÊ opaïowa sprawia, ĝe zapasów potrzeba znacznie wiÚcej.

powietrznymi, do której od doïu lub z boku
wtïaczane jest paliwo. W procesie spalania
bierze udziaï jedynie jego niewielka iloĂÊ,
a popióï opada do popielnika wypychany
przez nowe porcje. IntensywnoĂÊ spalania
reguluje dopïyw powietrza do dysz, a dopalenie drobnych czÈstek paliwa porwanych
przez strumieñ powietrza zapewnia deflektor umieszczony nad palnikiem.
Budowa kotïa pozwala na spalanie tylko dostarczanego podajnikiem Ălimakowym opaïu o maïej granulacji (peletów, groszku, rozdrobnionej biomasy). DziÚki takiemu rozwiÈzaniu uzupeïnianie paliwa w zasobniku
moĝe siÚ odbywaÊ nawet co kilkanaĂcie dni.
Kocioï retortowy moĝe wspóïpracowaÊ
z automatykÈ pogodowÈ, a wïÈcza siÚ go
równie szybko, jak gazowy czy olejowy.
Do spalania szczap drzewnych (ale teĝ
wÚgla i biomasy) sÈ przystosowane kotïy
zgazowujÈce. Paliwo jest najpierw dosuszone, a nastÚpnie – w pierwszej fazie spalania – przy ograniczonej iloĂci powietrza
nastÚpuje odgazowanie lotnych skïadników paliwa, które palÈ siÚ jak gaz, po
czym nastÚpuje dopalenie czÚĂci staïych.
Do atmosfery ulatuje wiÚc bardzo maïo
zanieczyszczeñ. W takich kotïach najlepiej paliÊ drewnem dobrze wysuszonym.
W przeciwnym razie duĝo energii cieplnej jest zuĝywane na jego dosuszenie. Q
Kocioï zgazowujÈcy

mit Kocioï na paliwo staïe wymaga czÚstego
uzupeïniania paliwa. JeĂli wybierzemy kocioï
z zasobnikiem lub podajnikiem paliwa, moĝna
je uzupeïniaÊ co kilka, a nawet kilkanaĂcie dni.
Obsïuga jest wiÚc znacznie mniej uciÈĝliwa.
mit Kocioï na paliwa staïe moĝe wspóïpracowaÊ tylko z instalacjÈ typu otwartego. W nowoczesnych kotïach ryzyko nadmiernego wzrostu
ciĂnienia w instalacji jest niewielkie. Wprawdzie taki wymóg formalny pozostaï, ale moĝna
zastosowaÊ system dwuobiegowy – otwarty
kotïowy i zamkniÚty grzejnikowy.

fot. MORA

Z porównania kosztów ogrzewania róĝnymi paliwami wynika, ĝe najtañsze jest ogrzewanie biomasÈ i wÚglem. Jednak decydujÈc siÚ na paliwo
staïe, musimy uwzglÚdniÊ wysokie koszty inwestycyjne, gdyĝ prawdziwe oszczÚdnoĂci na eksploatacji uzyskamy tylko w drogich, nowoczesnych kotïach.

podajnik
wÚgla

