Kotïy c.o.

Kocioï na gaz czy na olej? A jeĂli na paliwo staïe, to na jakie?
Dylematów przy podjÚciu decyzji o sposobie ogrzewania domu jest sporo.
Przede wszystkim warto kierowaÊ siÚ niskimi kosztami eksploatacyjnymi
i niekïopotliwÈ obsïugÈ kotïa.
Jakie ěródïo energii wybraÊ?
Na wybór ěródïa energii i tym samym paliwa najwiÚkszy wpïyw
majÈ dwa kryteria – dostÚpnoĂÊ oraz koszty eksploatacyjne i inwestycyjne. Jeĝeli w pobliĝu naszego domu przebiega sieÊ gazowa, zwykle decydujemy siÚ na gaz ziemny, gdyĝ jest to wciÈĝ jedno z najtañszych i najwygodniejszych ěródeï energii.
Gdy nie ma moĝliwoĂci podïÈczenia siÚ do sieci gazowej lub przyïÈcze
byïoby bardzo drogie, sÈ jeszcze dwa paliwa, które nie wymagajÈ na
co dzieñ praktycznie ĝadnej obsïugi kotïów: gaz pïynny i olej opaïowy. NajwiÚkszÈ ich wadÈ jest koniecznoĂÊ magazynowania i uzupeïniania zapasu paliwa przynajmniej raz w roku. W takim przypadku
na pewno warto rozwaĝyÊ instalacjÚ systemu z pompÈ ciepïa.

fot. Thermostahl

d

fot. Thermostahl
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fot. Thermostahl
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fot. Kampania WÚglowa
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JeĂli kogoĂ nie staÊ na korzystanie z paliw pïynnych – droĝszych
od gazu ziemnego (a trzeba siÚ liczyÊ z tym, ĝe bÚdÈ nadal droĝeÊ),
moĝe zdecydowaÊ siÚ na najtañsze paliwa staïe, choÊ powinien wtedy pamiÚtaÊ, ĝe wymagajÈ one miejsca na skïadowanie. Obsïuga nowoczesnych kotïów na paliwa staïe nie jest juĝ uciÈĝliwa, modele
wyposaĝone w podajnik pracujÈ prawie bezobsïugowo.
Bardzo wygodne jest ogrzewanie energiÈ elektrycznÈ – naleĝy jedynie uzyskaÊ wiÚkszy przydziaï mocy do istniejÈcych w domu
przyïÈczy energetycznych. ZaletÈ ogrzewania elektrycznego jest
niska cena inwestycyjna, wadÈ – bardzo wysokie koszty eksploatacyjne.

Paliwa staïe: wÚgiel (a), drewno (b), pelety (c), zboĝe (d)

Czym kierowaÊ siÚ przy wyborze systemu ogrzewania?
Wydatki na ogrzewanie domu stanowiÈ 70–80% caïkowitych kosztów jego uĝytkowania. SÈ one tym wiÚksze, im wiÚksze jest zapotrzebowanie budynku na ciepïo i im droĝsze jest paliwo do gïównego urzÈdzenia
grzewczego, natomiast w duĝo mniejszym stopniu zaleĝÈ od zastosowanego systemu grzewczego.
Niĝszy koszt paliwa oznacza czÚsto bardziej kïopotliwÈ obsïugÚ instalacji grzewczej, dlatego znalezienie
optymalnego rozwiÈzania zaleĝy przede wszystkim
od oczekiwañ mieszkañców: najtaniej, lecz mniej wygodnie (a wiÚc paliwa staïe) lub komfortowo za wyĝszÈ cenÚ (gaz).
Koszty pozyskania energii z róĝnych ěródeï róĝniÈ
siÚ nawet o 300–400%.
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Koszty pozyskania energii z róĝnych ěródeï
Rodzaj paliwa

Koszt pozyskania energii cieplnej
[zï/kWh]

drewno

0,11

wÚgiel kamienny

0,12

koks

0,13

pelety

0,14

gaz ziemny

0,15–0,17

olej opaïowy

0,25–0,30

prÈd elektryczny

0,35–0,42
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Czy konieczny jest projekt instalacji c.o.?
Dokïadny projekt instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym nie jest niezbÚdny, ale
warto go mieÊ. Projektant obliczy zapotrzebowanie na ciepïo w kaĝdym z pomieszczeñ
i na tej podstawie dobierze typ i moc kotïa, grzejniki lub rodzaj i moc ogrzewania podïogowego. Gotowe projekty architektoniczne czÚsto zawierajÈ czÚĂÊ instalacyjnÈ, ale informacje tam zawarte mogÈ nie wystarczyÊ do prawidïowego wykonania instalacji. Dlatego
zawsze warto zleciÊ wykonanie dokïadnego projektu instalacji grzewczej projektantowi
z uprawnieniami i doĂwiadczeniem.

Od czego zaleĝy
zapotrzebowanie
domu na ciepïo?
Zapotrzebowanie na energiÚ do ogrzewania domu zaleĝy od:
ciepïochronnoĂci budynku,
rodzaju wentylacji i strat ciepïa z niÈ
zwiÈzanych,
sprawnoĂci kotïa,
szczelnoĂci stolarki.

Jak obniĝyÊ koszty ogrzewania?
ekonomiczny kocioï (kondensacyjny lub na
paliwa staïe) lub zdecydowaÊ siÚ na drogÈ
inwestycyjnie, ale zdecydowanie najtañszÈ
eksploatacyjnie pompÚ ciepïa.
Koszty
ogrzewania
obniĝa dobrze
wyregulowana
automatyka
sterujÈca pracÈ
kotïa
fot. Vaillant

Na sprawnoĂÊ systemu grzewczego wpïywajÈ przede wszystkim:
rodzaj ěródïa ciepïa,
wielkoĂÊ strat przy przesyïaniu ciepïa,
sposób wykorzystania ěródïa ciepïa,
rodzaj grzejników i ich rozmieszczenie,
regulacja systemu grzewczego i sterowanie nim.
Aby obniĝyÊ koszty ogrzewania, trzeba
przede wszystkim dobrze ociepliÊ dom, zamontowaÊ dobrej jakoĂci okna i wentylacjÚ
mechanicznÈ z odzyskiem ciepïa, wybraÊ

Czy warto ogrzewaÊ dom prÈdem?
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Porównanie z kosztami ogrzewania olejem
– przy zaïoĝeniu, ĝe nie kosztuje on wiÚcej
niĝ 2,5 zï/litr – wykaĝe, ĝe zwrot nakïadów
na instalacjÚ c.o. na olej nastÈpi po mniej
wiÚcej 7–8 latach.
Jak wynika z tych porównañ, ogrzewanie
elektryczne moĝe byÊ brane pod uwagÚ w domach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na
ciepïo – 80 kWh/m2 (maïa powierzchnia, bardzo wysoka ciepïochronnoĂÊ, uĝytkowanie
okresowe, np. domek rekreacyjny), ale zawsze bÚdzie to najdroĝszy eksploatacyjnie
system ogrzewania.

SprawnoĂÊ kotïa to czÚĂÊ energii dostarczonej do kotïa, która zostaje oddana wodzie jako ciepïo uĝyteczne. Na
przykïad, w kotle o 90% sprawnoĂci,
90% ciepïa uwolnionego w procesie
spalania (energii dostarczonej) zostaje
oddane wodzie (ciepïo uĝyteczne).
ZaĂ 10% energii dostarczonej do kotïa
jest stracone przez komin.

Czym taniej
ogrzewaÊ dom:
gazem pïynnym
czy olejem
opaïowym?
Róĝnice w kosztach ogrzewania gazem
pïynnym i olejem zaleĝÈ od cen paliw,
które podlegajÈ wahaniom: jedne paliwa droĝejÈ, drugie taniejÈ i na odwrót.
PrzeciÚtnie jednak ogrzewanie olejowe
jest droĝsze od gazowego o 10–20%.

Ogrzewanie domu energiÈ
elektrycznÈ to wygodne
rozwiÈzanie ze wzglÚdu na
dowolne miejsce na montaĝ
kotïa oraz brak koniecznoĂci
podïÈczania go do komina.
Niestety koszty eksploatacyjne
takiego kotïa sÈ trzykrotnie
wyĝsze niĝ ogrzewanie domu np.
wÚglem czy gazem
fot. Kospel

O tym powinien decydowaÊ rachunek ekonomiczny nakïadów na inwestycjÚ i eksploatacjÚ domu ogrzewanego prÈdem i dla
porównania – na przykïad gazem i wÚglem.
Rozpatrzmy to na przykïadzie domu o powierzchni 150 m2 o rocznym zapotrzebowaniu na ciepïo wynoszÈcym ok. 100 kWh/m2.
Roczny koszt jego ogrzewania:
prÈdem wyniesie ok. 5000 zï,
gazem – ok. 2200 zï,
wÚglem – 1500 zï.
Instalacja c.o. gazowego jest wprawdzie
droĝsza inwestycyjne o 7000–8000 zï,
ale po 3–4 latach inwestycja w ogrzewanie gazowe siÚ zwróci i bÚdzie przynosiÊ oszczÚdnoĂci.
W analizie trzeba takĝe uwzglÚdniÊ koszty
przyïÈczenia do sieci gazowej, które mogÈ
byÊ bardzo zróĝnicowane. W sprzyjajÈcej
sytuacji powinny siÚ zmieĂciÊ w kwocie
5000 zï.
PorównujÈc ogrzewanie elektryczne z c.o. zasilanym kotïem wÚglowym, otrzymamy jeszcze krótszy okres zwrotu nakïadów, poniewaĝ nie ma tu wydatków na przyïÈczenie.

Co oznacza
sprawnoĂÊ kotïa?
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Jakie paliwo staïe wybraÊ?
WybierajÈc rodzaj paliwa staïego do ogrzewania domu, powinniĂmy uwzglÚdniaÊ jego
dostÚpnoĂÊ, koszt pozyskania zeñ energii zaleĝny od ceny surowca i jego wartoĂci opaïowe, sposób skïadowania oraz uciÈĝliwoĂÊ
obsïugi kotïa na to paliwo.
Do paliw ogólnie dostÚpnych moĝna zaliczyÊ jedynie róĝne gatunki wÚgla i koksu;
pozostaïe rodzaje paliw czÚsto trzeba ĂciÈgaÊ z odlegïych rejonów kraju.
Paliwa staïe sÈ zróĝnicowane pod wzglÚdem
energetycznym: róĝnice w efektywnoĂci pozyskiwania z nich ciepïa mogÈ siÚgaÊ 15–20%
w zaleĝnoĂci od miejsca pochodzenia paliwa, jego zanieczyszczenia, wilgotnoĂci itd.
Najtañszym opaïem jest drewno i wÚgiel kamienny, najdroĝszym – pelety.
WiÚkszoĂÊ paliw staïych dostarczana jest luzem, konieczne wiÚc bÚdzie przygotowanie

odpowiedniego miejsca do ich skïadowania
(w piwnicy, pod wiatÈ), zwïaszcza ĝe najczÚĂciej kupujemy takÈ ich iloĂÊ, która ma wystarczyÊ na caïy sezon grzewczy. Pakowane
w worki dostÚpne teĝ sÈ: wÚgiel, brykiety czy
pelety, które moĝna kupowaÊ w niewielkich
iloĂciach po zuĝyciu poprzedniej porcji.
Paliwem staïym uwaĝanym za najbardziej
ekologiczne jest koks: spala siÚ prawie bezdymnie, uïatwia teĝ utrzymanie stabilnej temperatury w kotle. Jest jednak o prawie 20%
droĝszy od zwykïych gatunków wÚgla.
NajwiÚkszym problemem uĝytkowników
kotïów na paliwa staïe jest koniecznoĂÊ czÚstego uzupeïniania w nich
paliwa. W zaleĝnoĂci od jego rodzaju
i jakoĂci trzeba to robiÊ przynajmniej
dwa razy na dobÚ, a jeĂli pali siÚ drew-

nem w kotle o prostej konstrukcji, nawet
co trzy–cztery godziny.
Problem z koniecznoĂciÈ czÚstej obsïugi
kotïów rozwiÈzujÈ automatyczne podajniki paliwa. DziÚki nim czas pomiÚdzy kolejnymi zaïadunkami paliwa wydïuĝa siÚ
nawet do kilku dni. W kotïach z podajnikami pali siÚ wÚglem typu ekogroszek, miaïem wÚglowym albo peletami, paliwa te sÈ
wiÚc najmniej kïopotliwe w uĝytkowaniu.
Najmniej komfortowa w uĝytkowaniu jest
sïoma, bo wymaga duĝych powierzchni do
magazynowania.

Porównanie wartoĂci opaïowej
paliw staïych

drewno opaïowe

8–15

wÚgiel brunatny

7,5–21

wÚgiel kamienny

16,7–29,3

koks

27

brykiety

17–21

pelety

17–22

sïoma zboĝowa sucha

14–15

fot. CHT – Cichewicz

WartoĂÊ opaïowa
[MJ/kg]

fot. Kampania WÚglowa

Rodzaj paliwa

Kocioï na ekogroszek z automatycznym
systemem podawania paliwa

WÚgiel sprzedawany jest równieĝ w workach

Wydzielona kotïownia jest niezbÚdna
w domu, który ma byÊ ogrzewany olejem
opaïowym lub jednym z paliw staïych.
Pomieszczenie takie moĝe byÊ zlokalizowane w piwnicy, na parterze lub w budynku gospodarczym. Spaliny z takich kotïów
muszÈ byÊ odprowadzane przez komin,
a do kotïowni – doprowadzone powietrze
do spalania i wentylacji. W kotïowni moĝe
byÊ teĝ skïad opaïu – w tym zbiorniki na
olej opaïowy. Szczegóïowe wymagania dotyczÈce lokalizacji zwiÈzane sÈ z ich pojemnoĂciÈ i mocÈ kotïa.
Kotïy gazowe z zamkniÚtÈ komorÈ spalania moĝna montowaÊ w kaĝdym pomiesz-
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czeniu niemieszkalnym, a wiÚc w kuchni,
ïazience, przedpokoju, pod warunkiem zapewnienia dopïywu powietrza i skutecznego odprowadzenia spalin. Kocioï taki moĝna równieĝ zabudowaÊ – np. umieszczajÈc
go w szafce kuchennej czy w holu.
Kocioï gazowy z otwartÈ komorÈ spalania musi byÊ umieszczony w wydzielonej kotïowni, podïÈczony do komina odprowadzajÈcego spaliny i do przewodu
powietrznego dostarczajÈcego powietrze
do spalania.
Kocioï elektryczny nie wymaga kotïowni – moĝna go ustawiÊ w dowolnym miejscu domu.

fot. Vaillant

Czy kotïownia jest zawsze niezbÚdna?

Kocioï gazowy z zamkniÚtÈ komorÈ spalania
moĝna zamontowaÊ np. w ïazience
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Moc kotïa do domu jednorodzinnego moĝna dobraÊ, biorÈc pod uwagÚ wskaěnik
strat ciepïa, który wynosi:
od 120 do 200 W/m² – dla domów nieocieplonych, zbudowanych przed rokiem 1982;
od 90 do 120 W/m² – dla domów z lat
80. i 90.;
od 80 do 100 W/m² – dla domów budowanych od koñca lat 90., dobrze ocieplonych, z nowoczesnymi oknami.
Uwaga! JeĂli w domu jest duĝo okien lub
wysokie pomieszczenia, lepiej przyjÈÊ wartoĂci z górnego zakresu.

W nowym domu o powierzchni 150 m2 zapotrzebowanie na ciepïo wynosi mniej wiÚcej 150 m2 ´ 100 W/m2 = 15 000 W, czyli 15 kW.
W ofercie producentów sÈ kotïy majÈce
moc nie mniejszÈ niĝ 12–15 kW.
Rzadko uda siÚ dobraÊ kocioï dokïadnie takiej mocy, jaka wypadnie z obliczenia, wiÚc
wybiera siÚ taki o mocy zbliĝonej.
Moc kotïów dwufunkcyjnych okreĂla siÚ
wedïug zapotrzebowania na ciepïo do podgrzewania wody uĝytkowej – jest ono zwykle wiÚksze niĝ zapotrzebowanie na moc
do ogrzewania pomieszczeñ.

Kocioï – jedno- czy dwufunkcyjny?
Niemal 80% kupowanych gazowych kotïów wiszÈcych to kotïy dwufunkcyjne.
Ich zaletÈ jest przede wszystkim ekonomiczne przygotowanie c.w.u. w nieograniczonej iloĂci. Jednak jednoczesny pobór wody nie moĝe byÊ zbyt duĝy, gdyĝ
kocioï taki nie nadÈĝy z jej podgrzewaniem: urzÈdzenie typowej mocy ok. 24 kW
zapewnia w miarÚ komfortowe czerpanie
wody jednoczeĂnie z dwóch punktów poboru. Warto teĝ pamiÚtaÊ, ĝe kocioï dwufunkcyjny moĝna ïatwo przystosowaÊ do
wspóïpracy z zasobnikiem c.w.u.

Kocioï kondensacyjny pozwala na odzyskanie ciepïa „ukrytego” w wilgotnych
spalinach, dziÚki czemu jego sprawnoĂÊ
moĝe byÊ wyĝsza o 10–15% niĝ tradycyjnego kotïa. Kondensacja spalin jest
jednak moĝliwa, gdy ich temperatura
obniĝy siÚ mniej wiÚcej do 50°C, a wiÚc
woda na powrocie nie powinna byÊ cieplejsza niĝ ok. 45°C. W zwiÈzku z tym,
ĝe kocioï pracuje optymalnie przy parametrach wody 55/45°C, naleĝy zwiÚkszyÊ powierzchniÚ grzejników.
Zakup kotïa kondensacyjnego jest najbardziej uzasadniony, gdy w domu zamontowane jest ogrzewanie podïogowe,
a w projekcie przewidziano teĝ wiÚkszÈ
powierzchniÚ grzejników.

Kocioï kondensacyjny pozwala obniĝyÊ
koszt ogrzewania domu o 20–30%

Kocioï taki jest niestety od póïtora nawet do dwóch razy droĝszy od odpowiadajÈcego mu kotïa tradycyjnego i wymaga zapewnienia odpïywu skroplin
do kanalizacji.

b

W domach jednorodzinnych zwykle
instaluje siÚ kotïy o mocy nie wiÚkszej
niĝ 30 kW. Kondensat, który powstaje w takich kotïach, moĝna bez problemów odprowadzaÊ bezpoĂrednio do
kanalizacji.
RekompensatÈ za wysokÈ cenÚ kotïa jest
wysoka sprawnoĂÊ urzÈdzenia, a co za
tym idzie – oszczÚdnoĂÊ (w ciÈgu roku
zuĝywajÈ okoïo 20–30% mniej gazu).

fot. Buderus

fot. Galmet

a

Kotïy jednofunkcyjne wybierane sÈ
gïównie ze wzglÚdu na to, ĝe jako stojÈce majÈ teoretycznie wiÚkszÈ trwaïoĂÊ.
JeĂli uwzglÚdniÊ wydatki na zasobnik
i osprzÚt, koszty takiego zestawu z kotïem jednofunkcyjnym bÚdÈ przynajmniej dwukrotnie wyĝsze niĝ zakup kotïa dwufunkcyjnego. WybierajÈc kocioï
jednofunkcyjny, powinniĂmy uwzglÚdniÊ równieĝ moc ïadowania zasobnika
uzaleĝnionÈ od jego pojemnoĂci i zapotrzebowania na c.w.u.

Czy opïaca siÚ
kupiÊ kocioï
kondensacyjny?

fot. Vaillant

JakÈ moc powinien mieÊ kocioï?

Kocioï jednofunkcyjny (a) moĝe wspóïpracowaÊ z osobnym zasobnikiem (b)
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Na co zwracaÊ uwagÚ, kupujÈc
kocioï gazowy?
Produkowane obecnie kotïy sÈ pod wzglÚdem konstrukcyjnym bardzo do siebie podobne, a ich elementy skïadowe pochodzÈ czÚsto od tych samych producentów. Kocioï gazowy dwufunkcyjny powinien mieÊ:
moc nominalnÈ ok. 24 kW,
sprawnoĂÊ powyĝej 90%,
funkcjÚ komfort w obiegu c.w.u.,
pïynnÈ regulacjÚ mocy przy zmiennym poborze ciepïej wody, a w wyposaĝeniu:
palnik modulowany,
zapalarkÚ elektronicznÈ,
wyĂwietlacz usterek,
zabezpieczenia przed zanikiem ciÈgu i ulatnianiem siÚ gazu.
Bardzo waĝna jest teĝ dostÚpnoĂÊ i sprawnoĂÊ serwisu, by naprawy w warunkach
ostrej zimy nie przysparzaïy kïopotów, tak jak to siÚ moĝe zdarzyÊ, gdy kupimy nietypowy kocioï.

Jakie sÈ rodzaje kotïów na paliwo staïe?
Kotïy na paliwo staïe, zwane wsadowymi, mogÈ mieÊ paleniska z górnym lub
dolnym spalaniem.
W komorze z górnym spalaniem rozpalany jest caïy materiaï wsadowy, co
wobec jego duĝej objÚtoĂci utrudnia
efektywne regulowanie mocy grzewczej
i zwiÚksza straty paliwa, gdyĝ czÚĂÊ drobnych czÈsteczek i gazów palnych uchoKocioï z górnÈ (a) i dolnÈ komorÈ spalania (b)

dzi do komina, zwïaszcza w fazie rozpalania.
W kotïach z dolnym spalaniem pali siÚ tylko czÚĂÊ zgromadzonego w komorze zasypowej paliwa, zatem ïatwiej jest regulowaÊ
intensywnoĂÊ jego spalania. Po wypaleniu
siÚ dolnych partii paliwa, na jego miejsce
przesuwajÈ siÚ samoczynnie nowe porcje.
Szacuje siÚ, ĝe kotïy ze spalaniem dolnym
majÈ ok. 10% wyĝszÈ sprawnoĂÊ niĝ kotïy
ze spalaniem górnym.

a

b
zaïadunek

powietrze do
spalania

woda ogrzana do
instalacji c.o.

odprowadzenie
spalin

woda powrotna
z instalacji c.o.

Z jakÈ instalacjÈ
moĝe wspóïpracowaÊ
kocioï na paliwo
staïe?
Zgodnie z przepisami kotïy na paliwo staïe mogÈ wspóïpracowaÊ jedynie
z instalacjÈ typu otwartego. Przysparza
to wielu niedogodnoĂci, dlatego najczÚĂciej stosuje siÚ instalacje dwuobiegowe: z otwartym obiegiem kotïowym
i zamkniÚtym obiegiem grzejnikowym
oraz wymiennikiem, który przekazuje ciepïo z pierwszego z tych obiegów
do drugiego.
ZaletÈ takiego rozwiÈzania jest umoĝliwienie pracy kotïa z wyĝszÈ temperaturÈ w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na
ciepïo utrzymuje siÚ na niskim poziomie. Zabezpiecza to wymiennik w kotle
przed odkïadaniem siÚ zanieczyszczeñ
i wyciekaniem z komina smolistej mazi.
Problem utrzymywania wysokiej temperatury wody (powyĝej 70°C) jest szczególnie istotny w kotïach zgazowujÈcych
drewno. Zbytnie wychïodzenie komory
prowadzi bowiem do zatrzymania procesu zgazowania, wskutek czego kocioï
przestaje pracowaÊ. Dlatego do wspóïpracy z nim powinien byÊ doïÈczony
zbiornik buforowy magazynujÈcy ciepïo
w okresach, gdy spada zapotrzebowanie
na ciepïo do ogrzewania domu.
Kotïy na paliwo staïe, mimo zamontowania urzÈdzeñ uïatwiajÈcych ich obsïugÚ, wymagajÈ systematycznego dozoru, uzupeïniania paliwa, usuwania
popioïu i czyszczenia. Podajniki pozwalajÈ co prawda na zaïadunek paliwa raz na kilka dni, ale mogÈ byÊ montowane jedynie w przystosowanych do
tego kotïach i wymagajÈ uĝycia paliwa
o okreĂlonej granulacji.
OdrÚbny problem to systematyczne
czyszczenie wymiennika kotïowego.
Zaniedbanie tego poczÈtkowo nie daje
ĝadnych niepokojÈcych objawów, ale powoduje systematyczne zmniejszanie siÚ
sprawnoĂci przekazywania ciepïa, gdyĝ
nagromadzone osady skutecznie izolujÈ gorÈce spaliny od Ăcianek pïaszcza
wodnego. Wymiennik wymaga systematycznego czyszczenia, niezaleĝnie
od rodzaju paliwa.
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Czy kocioï na paliwo staïe moĝe
wspóïpracowaÊ z ogrzewaniem
podïogowym?
Mimo ĝe kotïy na paliwa staïe podgrzewajÈ wodÚ do wysokiej temperatury,
moĝliwe jest wykorzystanie ich jako
ěródïo ciepïa instalacji niskotemperaturowej. Z powodzeniem sÈ wykonywane
systemy ogrzewania podïogowego zasilane przez tego typu kotïy. W instalacji
musi siÚ wtedy znaleěÊ ukïad mieszajÈcy ze specjalnym zaworem czterolub trójdrogowym, w którym gorÈca
woda z kotïa w odpowiednich proporcjach miesza siÚ z zimniejszÈ wodÈ powracajÈcÈ z instalacji grzewczej. Woda
zasilajÈca instalacjÚ moĝe mieÊ dziÚki
temu niemal dowolnÈ temperaturÚ (od
temperatury w pomieszczeniu do temperatury wody wychodzÈcej z kotïa).
Zastosowanie automatycznego sterowania zaworem mieszajÈcym umoĝliwia utrzymywanie staïej temperatury
w pomieszczeniu bez ingerencji uĝytkownika. DziÚki takiemu rozwiÈzaniu
kocioï moĝe pracowaÊ zawsze z mocÈ
nominalnÈ, bez dïawienia dopïywu powietrza, co przyczynia siÚ do zwiÚkszenia jego sprawnoĂci Ăredniorocznej.

Kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania nie pobiera powietrza z pomieszczenia, w którym jest
zamontowany, lecz bezpoĂrednio z zewnÈtrz
budynku – przez specjalny system dwuĂciennych rur powietrzno-spalinowych. DziÚki
temu komora spalania jest caïkowicie odizolowana od pomieszczenia, dlatego ewentualne
zakïócenia w pracy kotïa nie groĝÈ zatruciem
mieszkañców. Nie ma teĝ zjawiska wychïadzania siÚ pomieszczenia powietrzem zewnÚtrznym, co jest istotne zwïaszcza wtedy, gdy kocioï umieszczony jest w ïazience lub kuchni.
DodatkowÈ zaletÈ kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ spalania jest moĝliwoĂÊ wyprowadzenia
rury odprowadzajÈcej spaliny przez ĂcianÚ
domu, a nie przez dach, co moĝe byÊ szczególnie korzystne w domach remontowanych,
w których nie ma moĝliwoĂci odprowadzenia
spalin do komina.

Jak dziaïa
termostat kotïowy?
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Kocioï na paliwo staïe moĝe wspóïpracowaÊ
z wodnym ogrzewaniem podïogowym
pod warunkiem zastosowania ukïadu
mieszajÈcego, obniĝajÈcego temperaturÚ
wody zasilajÈcej rury grzewcze

Zastosowanie ukïadu mieszajÈcego zabezpiecza teĝ kocioï przed nadmiernym
spadkiem temperatury wody powracajÈcej z instalacji, który jest przyczynÈ
przyspieszonej korozji elementów kotïa
na skutek wykraplania siÚ pary wodnej ze spalin.

Jak dobraÊ moc kotïa na paliwa staïe?
Najlepiej na podstawie obliczeñ zapotrzebowania na ciepïo przeprowadzonych
przez projektanta instalacji zgodnie z polskÈ normÈ.
Gdy nie dysponujemy wynikami obliczeñ, przy doborze kotïa moĝemy ostatecznie
posïuĝyÊ siÚ wytycznymi producentów kotïów, którzy podajÈ, jakÈ powierzchniÚ
jest w stanie ogrzewaÊ dany model. Ryzykujemy wtedy, ĝe kupimy kocioï o zbyt
duĝej mocy. KonsekwencjÈ bÚdzie zwiÚkszone zuĝycie paliwa na skutek pracy kotïa z obniĝonÈ sprawnoĂciÈ.
Kotïy sÈ produkowane w typoszeregach, w których moc zmienia siÚ skokowo (moĝna kupiÊ modele o mocy na przykïad 15, 20 i 25 kW) i nie zawsze moĝna wybraÊ
kocioï o mocy dokïadnie takiej, jak obliczona.
JeĂli mamy do wyboru kocioï o mocy
tylko trochÚ niĝszej od obliczonej albo
znacznie od niej wyĝszej, lepiej wybraÊ
ten pierwszy.

fot. Elektromet

Termostat kotïowy umoĝliwia utrzymanie nastawionej temperatury wody zasilajÈcej instalacjÚ grzewczÈ.
W kotïach gazowych i olejowych steruje on
pracÈ palnika, powodujÈc jego wyïÈczanie
(gdy temperatura wzroĂnie ponad nastawionÈ wartoĂÊ) i wïÈczanie (gdy spada). W kotïach o modulowanej mocy grzewczej termostat wspóïpracuje z elektronicznym ukïadem
sterowania, który zmniejsza lub zwiÚksza
moc kotïa, zaleĝnie od wahañ temperatury
wody zasilajÈcej.
W kotïach na paliwo staïe termostat moĝe
sterowaÊ jedynie dopïywem powietrza i stosownie do sposobu jego doprowadzenia do
komory spalania reguluje otwarcie przepustnicy lub pracÚ wentylatora nadmuchowego. W domu z instalacjÈ c.o. zasilanÈ kotïem na paliwo staïe regulacja temperatury
w pomieszczeniach wymaga rÚcznej zmiany nastawionej wartoĂci na termostacie kotïowym. Nie moĝna tego zrobiÊ zbyt dokïadnie, dlatego czÚsto dochodzi do niedogrzania
lub przegrzania domu.

fot. KAN

Dlaczego kocioï
z zamkniÚtÈ komorÈ
spalania jest
bezpieczniejszy niĝ
z otwartÈ?

Koniecznie trzeba sprawdziÊ, dla jakiego
paliwa okreĂlono moc kotïa. JeĂli zamierza
siÚ paliÊ innym paliwem, naleĝy siÚ
liczyÊ z tym, ĝe moc i sprawnoĂÊ kotïa
oraz czÚstotliwoĂÊ uzupeïniania paliwa
i czyszczenia komory spalania bÚdÈ inne
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Czy coroczne przeglÈdy kotïa sÈ konieczne?

fot. Bosch Junkers

Systematyczne, zgodne z zaleceniami producenta przeglÈdy kotïów pozwalajÈ na utrzymanie wysokiej sprawnoĂci spalania, zmniejszajÈ ryzyko wystÈpienia awarii w sezonie grzewczym, a takĝe przedïuĝajÈ ĝywotnoĂÊ kotïa. SÈ wiÚc niezbÚdne.
PrzeglÈdy powinien przeprowadzaÊ serwisant autoryzowany przez producenta. Skorzystanie z usïug przypadkowego fachowca bez odpowiednich przyrzÈdów powoduje utratÚ gwarancji na kocioï i moĝe skoñczyÊ siÚ caïkowitym jego rozregulowaniem.
Wszystkie kotïy powinny byÊ sprawdzane przez fachowca raz w roku przed
uruchomieniem na sezon grzewczy.
Zakres przeglÈdu kotïa obejmuje:
dokïadne czyszczenie palnika, wymiennika i komory spalania,
sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów sterujÈcych i zabezpieczajÈcych,
sprawdzenie szczelnoĂci kotïa,
regulacjÚ iloĂci spalanego paliwa,
analizÚ spalin.
PrzeglÈd kotïa kondensacyjnego róĝni siÚ od przeglÈdu zwykïego kotïa koniecznoĂciÈ oczyszczenia syfonu w ukïadzie odprowadzenia skroplin (nie ma go
w konwencjonalnych kotïach).
Wykonanie przeglÈdu wiosnÈ i latem to koszt:
150 zï – tradycyjne kotïy gazowe,
200 zï – kotïy kondensacyjne,
250 zï – kotïy olejowe i na paliwa staïe.
W sezonie grzewczym ceny przeglÈdów sÈ wyĝsze o ok. 50–70 zï.
Uwaga! Kotïy na paliwa staïe wymagajÈ czÚstszej konserwacji. Co najmniej raz Za coroczne przeglÈdy kotïa najmniej zapïacimy na dïugo
w miesiÈcu z komory spalania naleĝy usuwaÊ popióï.
przed sezonem grzewczym (wiosnÈ i latem)

Ile kosztujÈ kotïy c.o.?
Rodzaj kotïa

Cena

Gazowy:
jednofunkcyjny
dwufunkcyjny
kondensacyjny, jednofunkcyjny
kondensacyjny, dwufunkcyjny

od 3000zï
od 3400 zï
od 5000 zï
od 8000 zï

Zbiornik na gaz pïynny

400–600 zï/rok,
koszt dzierĝawy zbiornika

Prenumerata e-wydania
BD moĪesz czytaü na monitorze
swego komputera
w postaci identycznej
z wydaniem papierowym!
A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:


wbudowane linki
klikasz i jesteĞ na odpowiedniej stronie WWW


hipertekstowy spis treĞci i wyszukiwarka

Olejowy:
jednofunkcyjny
dwufunkcyjny

od 3000 zï
od 7000 zï



w ygodne archiwum

Zbiornik na olej

od 900 zï/1000 l



multimedia

od razu znajdziesz to, czego szukasz
czyli poprzednie wydania pod rĊką

Na paliwa staïe:
jednofunkcyjny bez podajnika
jednofunkcyjny z podajnikiem
dwufunkcyjny

animacje, dĨwiĊk,

od 3000 zï
od 8000 zï
od 8000 zï

Wykonanie przeglÈdu wiosnÈ i latem to koszt:
150 zï – tradycyjne kotïy gazowe,
200 zï – kotïy kondensacyjne,
250 zï – kotïy olejowe i na paliwa staïe.
W sezonie grzewczym ceny przeglÈdów sÈ wyĝsze
o ok. 50–70 zï.
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wideo

Prenumerata e-wydania jest bezpáatna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata
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