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DostÚpne na rynku
kotïy gazowe
i olejowe mogÈ bardzo
róĝniÊ siÚ sposobem
pracy i w zwiÈzku
z tym wymagajÈ speïnienia odmiennych
warunków przy ich
instalacji. Eksploatacja
kotïa bÚdzie ekonomiczna, jeĂli zostanie
wïaĂciwie dobrany do
konkretnego domu.
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czy olej
Ogrzewanie domu paliwem gazowym lub pïynnym jest wygodne: obsïuga kotïów na gaz
i olej nie wymaga ĝadnych uciÈĝliwych czynnoĂci eksploatacyjnych, a ich pracÚ znacznie
ïatwiej zautomatyzowaÊ niĝ pracÚ kotïów na paliwo staïe. Wszystkie obecnie produkowane
kotïy umoĝliwiajÈ utrzymanie okreĂlonej temperatury wody grzewczej. W razie potrzeby
moĝna je bïyskawicznie wygasiÊ lub ponownie uruchomiÊ. Kotïy gazowe i olejowe pracujÈ
zwykle w instalacjach zabezpieczonych zamkniÚtym naczyniem wzbiorczym, co ogranicza zawartoĂÊ tlenu w wodzie, a wiÚc zmniejsza zagroĝenie korozjÈ i pozwala na zastosowanie dowolnych grzejników.
JeĂli w instalacji krÈĝy niewielka iloĂÊ wody, a kocioï wspóïpracuje z pokojowym lub
pogodowym regulatorem temperatury, moĝna – zaleĝnie od potrzeb – precyzyjnie regulowaÊ iloĂÊ wytwarzanego ciepïa. Pozwala to oszczÚdzaÊ energiÚ, bo moĝemy obniĝaÊ
temperaturÚ, jeĂli nie ma nas w domu lub pojawiajÈ siÚ zyski ciepïa, np. od sïoñca.

Paliwo gazowe i olej opaïowy
Kotïy gazowe mogÈ byÊ zasilane gazem ziemnym z sieci gazowej lub gazem pïynnym
ze zbiornika przydomowego. Gaz pïynny bywa teĝ okreĂlany mianem LPG lub propan–
–butan, choÊ gaz uĝywany do celów grzewczych zawiera gïównie propan. Praktycznie
kaĝdy kocioï gazowy moĝna ïatwo przystosowaÊ do spalania zarówno gazu ziemnego,
jak i pïynnego. Nieco inne wymagania powinno jednak speïniaÊ pomieszczenie, w którym jest on zainstalowany.
Paliwem dla kotïów olejowych jest uzyskiwany z ropy naftowej olej opaïowy, którego skïad jest bardzo zbliĝony do oleju napÚdowego stosowanego w silnikach Diesla.
Do uĝytkowania takiego kotïa musimy nie tylko przewidzieÊ w budynku miejsce na
kotïowniÚ, ale takĝe na odpowiednio zabezpieczony magazyn ze zbiornikami paliwa.
ChoÊ przepisy dopuszczajÈ umieszczenie ich na zewnÈtrz, jest to rzadko stosowane
rozwiÈzanie. JeĂli juĝ je zastosujemy, to wówczas najlepiej wykonaÊ zbiornik podziemny, by zabezpieczyÊ paliwo przed silnym mrozem. Z punktu widzenia uĝytkownika
podstawowe cechy kotïów na gaz i olej sÈ takie same. Warto je poznaÊ, zanim zdecydujemy siÚ na zakup.

Powietrze do spalania
Kotïy z otwartÈ komorÈ spalania pobierajÈ potrzebne do spalania powietrze z pomieszczenia, w którym sÈ zainstalowane. Zgodnie z przepisami do takiego pomieszczenia
musi byÊ doprowadzone powietrze niezbÚdne do spalania, a takĝe trzeba w nim zapewniÊ wydajnÈ wentylacjÚ. Nieuniknione sÈ wiÚc – spowodowane intensywnÈ wymianÈ

Wymiennik ciepïa w kotle kondensacyjnym musi
byÊ wykonany ze stali kwasoodpornej, co niestety
podnosi cenÚ

powietrza – straty ciepïa. MogÈ byÊ one duĝe,
jeĂli kocioï nie znajdzie siÚ w wydzielonym
pomieszczeniu lub kotïownia nie zostanie
odizolowana od sÈsiednich pomieszczeñ.
JeĂli kocioï ma zamkniÚtÈ komorÚ spalania, nie pobiera do spalania powietrza
z pomieszczenia, lecz zasysa je spoza budynku specjalnym kanaïem (zwanym kanaïem powietrznym). W zwiÈzku z tym nie
ma potrzeby intensywnej wymiany powietrza w pomieszczeniu z kotïem (nie zuĝywa
go pracujÈcy kocioï, wymagania dotyczÈce
wentylacji sÈ teĝ o wiele ïagodniejsze), zdecydowanie mniejsze sÈ wiÚc straty ciepïa.
W domach jednorodzinnych kotïy takie, jeĂli ich moc nie przekracza 21 kW, nie wymagajÈ komina. Spaliny moĝna odprowadzaÊ
wprost przez ĂcianÚ budynku, do czego sïu-

ĝÈ kanaïy powietrzno–spalinowe, dostarczajÈce teĝ z zewnÈtrz powietrze do spalania. Takie kanaïy okreĂla siÚ czÚsto skrótem
SPS lub LAS. Przy wiÚkszych mocach trzeba wyprowadziÊ je ponad dach. Kanaïy powietrzno–spalinowe mogÈ byÊ rozdzielone
lub wspóïosiowe (koncentryczne).

we wkïad ze stali kwasoodpornej, bo w kominie moĝe dochodziÊ do wykraplania siÚ
ĝrÈcego kondensatu. Ponadto stalowy wkïad
kominowy ïatwiej siÚ nagrzewa, co korzystnie wpïywa na ciÈg. Niekiedy kanaï spalinowy jest wykonywany z tworzywa sztucznego.

Tradycyjny lub kondensacyjny
SprawnoĂÊ kotïów niekondensacyjnych
(czyli tradycyjnych) wynosi ok. 90%, a kotïów kondensacyjnych czÚsto ponad 100%.
TeoretycznÈ górnÈ granicÈ dla kondensacyjnych kotïów gazowych jest 111%, olejowych
zaĂ 107%; w praktyce zaĂ kondensacyjne kotïy gazowe osiÈgajÈ sprawnoĂÊ do 108–110%,
ale to i tak znacznie wiÚcej od kotïów tradycyjnych. A im wyĝsza sprawnoĂÊ, tym mniejsze zuĝycie paliwa, a wiÚc i rachunki za
ogrzewanie.
DecydujÈc siÚ na instalacjÚ kotïa kondensacyjnego, a nie tradycyjnego, musimy jednak ponieĂÊ takĝe pewne dodatkowe koszty.
Instalacja c.o. musi byÊ dostosowana do niĝszej temperatury wody grzewczej (40–60°C),
niezbÚdne sÈ wiÚc grzejniki o wiÚkszej powierzchni, a najlepiej – ogrzewanie podïogowe. Komin musi byÊ koniecznie wyposaĝony

fot. Komin-Flex

fot.Viessmann

Kotïy gazowe i olejowe

Komin powietrzno-spalinowy moĝe mieÊ dwa odrÚbne przewody. Wówczas tylko przewód spalinowy
wyprowadza siÚ ponad dach
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Ogrzewanie domu

Jest on tañszy, jednak niektórzy nie zalecajÈ tego rozwiÈzania, w obawie przed uszkodzeniem kanaïu, w razie wzrostu temperatury spalin. Moĝe siÚ tak staÊ, jeĂli kocioï bÚdzie
musiaï przygotowywaÊ bardziej gorÈcÈ wodÚ
niĝ zwykle, np. w czasie silnych mrozów.
Na zwrot poniesionych dodatkowo nakïadów najdïuĝej bÚdziemy czekaÊ w niewielkich i bardzo dobrze ocieplonych domach.
Im mniejsze sÈ straty ciepïa budynku, tym
mniejsze sumy wydajemy na ogrzewanie,
trudniej wiÚc szybko zauwaĝyÊ oszczÚdnoĂci, jakie moĝe daÊ kocioï kondensacyjny.

Funkcje kotïów: ogrzewanie
domu i przygotowanie ciepïej
wody
W domach jednorodzinnych ten sam kocioï
zapewnia zwykle zarówno ogrzewanie, jak
i ciepïÈ wodÚ. Kocioï jednofunkcyjny podgrzewa wodÚ uĝytkowÈ w zasobniku o pojemnoĂci, którÈ dobiera siÚ stosownie do liczby mieszkañców domu: zwykle przyjmuje siÚ
po 50 litrów na osobÚ w ciÈgu doby. Jako jednofunkcyjne pracuje np. zdecydowana wiÚkszoĂÊ kotïów olejowych.
Kocioï dwufunkcyjny bez zasobnika podgrzewa wodÚ uĝytkowÈ w sposób przepïywowy. Wymaga to doĂÊ duĝej mocy grzewczej,
tym wiÚkszej, im wiÚksze moĝe byÊ chwilowe zuĝycie wody. W efekcie moc niezbÚdna
do przygotowania c.w.u. znacznie przekracza
moc wymaganÈ do samego ogrzewania pomieszczeñ. Za kocioï wiÚkszej mocy musimy
oczywiĂcie zapïaciÊ wiÚcej, ponadto kocioï
pracujÈcy z mocÈ bardzo odbiegajÈcÈ od nominalnej moĝe osiÈgaÊ mniejszÈ sprawnoĂÊ.
Kocioï dwufunkcyjny zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niĝ jednofunkcyjny z zasobnikiem, co jest waĝne, gdy na zasobnik po
prostu brakuje miejsca. Jednak gorÈcÈ wodÈ
z zasobnika moĝemy dysponowaÊ od razu,
w iloĂci ograniczonej jedynie jego pojemno-

fot. Galmet

KupujÈc oddzielny zbiornik ciepïej wody moĝemy najlepiej dobraÊ jego pojemnoĂÊ do wïasnych
potrzeb
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Co znaczy sprawnoĂÊ ponad 100%?
Podawana w katalogach sprawnoĂÊ kotïów kondensacyjnych przekracza 100%. JeĂli trzymaÊ
siÚ ĂciĂle praw fizyki, oznaczaïoby to, ĝe oddajÈ wiÚcej energii niĝ zawiera dostarczone do nich
paliwo, co oczywiĂcie nie jest moĝliwe. SprzecznoĂÊ wynika ze stosowania nie caïkiem Ăcisïej
definicji sprawnoĂci kotïa – bez uwzglÚdnienia strat ciepïa potrzebnego do odparowania wody,
która jest jednym z produktów spalania. Tymczasem w wyniku spalenia np. jednej czÈsteczki metanu (gïównego skïadnika gazu ziemnego) powstaje jedna czÈsteczka dwutlenku wÚgla
i 2 czÈsteczki wody – zgodnie z nastÚpujÈcym wzorem reakcji: CH4+2O2 ÆCO2+2H2O.
W wyniku reakcji spalania powstaje zatem caïkiem sporo wody – okoïo 2 kilogramy z kaĝdego
spalonego kilograma gazu ziemnego! W kotle niekondensacyjnym para z tej wody uchodzi przez
komin jako skïadnik spalin, a wiÚc pobrane przez niÈ ciepïo jest tracone. W kotle kondensacyjnym spaliny, zanim trafiÈ do komina, opïywajÈ dodatkowy wymiennik ciepïa. JeĂli jego temperatura jest wystarczajÈco niska (okoïo
50°C), to para wodna zawarta w spaliwoda
odprowadzanie
wymiennik
powracajÈca
spalin
wtórny
nach ulega skropleniu (kondensacji),
z instalacji
oddajÈc przy tym ciepïo zawartej w wyc.o.
mienniku wodzie.
Dawniej zakïadano, ĝe ciepïa zawartego w parze wodnej w praktyce nie da siÚ
zbiornik
odzyskaÊ, choÊ sam proces kondensakondensatu
cji doskonale znano. Dlatego w obliczaogrzana woda
niach sprawnoĂci kotïa nie uwzglÚdniapïynÈca do
no rzeczywistej caïkowitej iloĂci energii
instalacji c.o.
moĝliwej do uzyskania (tzw. ciepïa spaodprowadzenie
lania), lecz jedynie iloĂÊ energii od razu
kondensatu
pomniejszonÈ o tÚ wykorzystanÈ do odwymiennik
parowania wody (to tzw. wartoĂÊ opapierwotny
ïowa). Mimo ĝe dziĂ potrafimy juĝ praktycznie wykorzystaÊ dodatkowe ciepïo
z kondensacji pary wodnej, to w Europie
palnik
nadal stosuje siÚ stary sposób obliczania
sprawnoĂci kotïów, by moĝliwe byïo ïatwe porównanie starych i nowych urzÈW kotle kondensacyjnym ciepïo pary wodnej zawartej
dzeñ. Dlatego jeĂli sprawnoĂÊ kotïa przew spalinach, zostaje efektywnie wykorzystane do wstÚkracza 100%, to moĝemy byÊ pewni, ĝe
pnego podgrzania wody powracajÈcej z grzejników
jest to kocioï kondensacyjny.

ĂciÈ, a jeĂli woda jest podgrzewana przepïywowo, to po odkrÚceniu kranu trzeba chwilÚ poczekaÊ na uruchomienie kotïa. Ponadto
gdy czÚsto korzystamy z gorÈcej wody w niewielkich iloĂciach (np. tylko do umycia rÈk),
to kocioï musi siÚ bardzo czÚsto wïÈczaÊ i wyïÈczaÊ, co niekorzystnie wpïywa na jego
sprawnoĂÊ i trwaïoĂÊ. Jest to szczególnie odczuwalne poza sezonem grzewczym, gdy
przygotowuje tylko c.w.u.
W kotïach dwufunkcyjnych szczególnie
waĝna jest moĝliwoĂÊ regulacji mocy palnika
w szerokim zakresie. Inaczej kocioï bÚdzie pracowaï zwykle z mocÈ o wiele niĝszÈ od nominalnej. Jego sprawnoĂÊ wówczas spadnie, bÚdzie wiÚc droĝszy w eksploatacji.
RozwiÈzaniem poĂrednim sÈ kotïy dwufunkcyjne z maïym zasobnikiem, o pojemnoĂci np. 30 litrów. JeĂli potrzebujemy niewiel-

kiej iloĂci ciepïej wody, na przykïad do mycia
rÈk, to jest ona czerpana z zasobnika. Dopiero
gdy ciepïa woda z zasobnika zostanie wykorzystana np. przy napeïnianiu wanny, woda
zaczyna byÊ podgrzewana przepïywowo.
ChoÊ w kaĝdym kotle gazowym moĝemy ïatwo obniĝyÊ lub podnieĂÊ temperaturÚ wody grzewczej, to
nie kaĝdy kocioï potrafi wówczas zmieniÊ moc palnika
fot.Viessmann
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gorÈce spaliny
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JeĂli sprawnoĂÊ kotïa przekracza 100%,
to moĝemy byÊ pewni, ĝe jest to kocioï
kondensacyjny

w kuchni, ïazience lub
innym pomieszczeniu
powietrze zewnÚtrzne
nie przeznaczonym na
staïy pobyt ludzi. JeĂli
Przewody powietrzno-spalinowe wykonuje siÚ czÚsto jako koncentryczne,
pozwala to na ogrzanie powietrza zasysanego do spalania
moc kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ spalania nie
przekracza 21 kW, to przewody doprowadzajÈce powietrze oraz odprowadzajÈce spaliny
moĝna wyprowadziÊ bezpoĂrednio przez ĂcianÚ budynku. W pozostaïych sytuacjach koKaĝdy kocioï najlepiej pracuje przy zachonieczne jest podïÈczenie do komina.
waniu okreĂlonych parametrów, a przede
Kubatura pomieszczenia, w którym pracuwszystkim – temperatury wody zasilajÈcej inje kocioï z otwartÈ komorÈ spalania, nie moĝe
stalacjÚ (czyli wychodzÈcej z kotïa) oraz pobyÊ mniejsza niĝ 8 m3, a jeĂli kocioï ma komorÚ
wracajÈcej. Opisuje siÚ to dwiema liczbami
zamkniÚtÈ, to kubatura nie moĝe byÊ mniejsza
np. 90/70°C. Ma to szczególne znaczenie dla
niĝ 6,5 m3. Pomieszczenie nie moĝe byÊ niĝpracy kotïów kondensacyjnych, bo jeĂli temsze niĝ 2,2 m (lub 1,9 m, jeĂli dom wybudowaperatura wody powracajÈcej jest zbyt wysoka,
no przed 2002 r.). JeĂli jest to kocioï z otwartÈ
to efekt kondensacji w ogóle w nich nie wystÚkomorÈ spalania, to pobiera on znaczne iloĂci
puje, a wtedy sprawnoĂÊ kotïa spada.
powietrza do spalania. Pole przekroju kanaïu
Bardzo waĝny jest wiÚc odpowiedni dobór
nawiewnego musi mieÊ co najmniej 200 cm2,
kotïa i grzejników, które osiÈgajÈ róĝnÈ moc
a otwór wywiewny powinien mieÊ wymiary
zaleĝnie od temperatury wody. JeĂli jej tempeco najmniej 14 × 14 cm i musi byÊ umieszczoratura bÚdzie musiaïa byÊ wysoka, by zapewny moĝliwie blisko sufitu. W pomieszczeniach
niÊ wystarczajÈce ogrzewanie pomieszczeñ,
z zainstalowanym kotïem z otwartÈ komokocioï (szczególnie kondensacyjny) nie zapewrÈ spalania nie wolno stosowaÊ mechaniczni nam oczekiwanych oszczÚdnoĂci.
nej wentylacji wyciÈgowej. JeĂli wiÚc kocioï
ma byÊ zainstalowany w kuchni, nie wolno
w niej montowaÊ np. okapu z wyciÈgiem. JeĂli
Regulacja mocy
zaĂ jest to kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalaPalniki nowoczesnych kotïów umoĝliwiajÈ
nia, wentylacja moĝe byÊ dowolnego rodzaju,
zwiÚkszenie lub zmniejszenie ich mocy, stoale nie wolno z niej rezygnowaÊ, bo zawsze istsownie do chwilowego zapotrzebowania na
nieje niebezpieczeñstwo przedostania siÚ gazu
ciepïo. Regulacja mocy moĝe byÊ przy tym np.
z nieszczelnej instalacji do pomieszczenia.
jedynie dwustopniowa lub pïynna, oczywiJeĂli kocioï jest zasilany gazem pïynnym,
Ăcie w pewnych granicach. Palniki bez regutrzeba pamiÚtaÊ, ĝe jest to paliwo ciÚĝsze od
lacji nazywa siÚ jednostopniowymi. JeĂli regulacja jest skokowa, to mamy do czynienia
murowana Ăciana gruboĂci min. 12 cm, wyĝsza
od zbiornika o co najmniej 30 cm i szersz o 60 cm
z palnikiem wielostopniowym (najczÚĂciej
dwustopniowym). PïynnÈ regulacjÚ majÈ palniki modulowane. W praktyce duĝy zakres
regulacji pozwala ograniczyÊ liczbÚ wïÈczeñ
zbiornik
i wyïÈczeñ, co korzystnie wpïywa na trwaïoĂÊ
oleju
oraz oznacza bardziej oszczÚdnÈ eksploatacjÚ.

Temperatura wody
grzewczej

”

powietrza. W zwiÈzku z tym kotïa takiego nie
wolno zainstalowaÊ w pomieszczeniu znajdujÈcym siÚ poniĝej poziomu terenu (np. w piwnicy), a w podïodze nie moĝe byÊ wpustów kanalizacyjnych, bo w razie nieszczelnoĂci gaz
gromadziïby siÚ przy podïodze lub w rurach
kanalizacyjnych. W pomieszczeniach z urzÈdzeniami zasilanymi gazem pïynnym ze
wzglÚdów bezpieczeñstwa wykonuje siÚ nawet
dodatkowe otwory wentylacyjne przy podïodze. Zbiornik gazu musi zaĂ byÊ umieszczony
na zewnÈtrz domu.
Kotïy olejowe, podobnie jak gazowe, teoretycznie moĝna instalowaÊ nie tylko w wydzielonej kotïowni, lecz takĝe np. w kuchni,
ïazience lub innym pomieszczeniu nie przeznaczonym na staïy pobyt ludzi. Kubatura pomieszczenia, w którym stoi kocioï na olej, powinna wynosiÊ co najmniej 8 m3. Jednak
zwykle wydziela siÚ kotïowniÚ, bo zapach oleju opaïowego jest bardzo nieprzyjemny, kocioï jest wiÚkszy i ciÚĝszy niĝ gazowy, a ponadto wymaga podïÈczenia do komina (spalin nie
moĝna wyprowadziÊ przewodem powietrzno–spalinowym przez ĂcianÚ). Zbiorniki paliwa muszÈ byÊ umieszczone w wannie wychwytujÈcej olej w razie wycieku. Moĝna teĝ
zastosowaÊ zbiornik o podwójnych Ăciankach.
W tym samym pomieszczeniu co kocioï wolno umieĂciÊ tylko zbiornik o pojemnoĂci do
1 m3, pod warunkiem, ĝe speïnione sÈ okreĂlone wymagania (podane na rysunku poniĝej).
Na wiÚkszÈ iloĂÊ paliwa trzeba przeznaczyÊ
inne pomieszczenie. Najlepiej zgromadziÊ jego
zapas na caïy sezon grzewczy, bo po jego uzupeïnienu trzeba ponownie wyregulowaÊ palkanaï wywiewny

kanaï nawiewny

Gdzie umieĂciÊ kocioï?
Pomieszczenie, w którym chcemy zainstalowaÊ kocioï, musi speïniaÊ warunki okreĂlone szczegóïowo przepisami, z których najwaĝniejsze podano niĝej w odniesieniu do kotïów
o mocy do 30 kW.
Kotïy gazowe mogÈ byÊ zainstalowane nie
tylko w wydzielonej kotïowni, ale takĝe np.

wanna
wychwytujÈca
olej w razie
wycieku

kocioï
(oddalony
od zbiornika
o min. 1 m)

Na kotïy olejowe wydziela siÚ dobrze wentylowanÈ kotïowniÚ, bo zapach oleju opaïowego jest bardzo nieprzyjemny. NajczÚĂciej w pobliĝu umieszcza siÚ takĝe zbiornik z przynajmniej niewielkim zapasem paliwa
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GïoĂna praca – sygnaï ostrzegawczy
Kotïy c.o. pracujÈ prawidïowo, jeĂli zostanÈ wïaĂciwie zainstalowane, a ich wnÚtrze jest wolne
od zanieczyszczeñ. Kaĝdy kocioï jest jednak naraĝony na odkïadanie siÚ osadu (tzw. kamienia kotïowego), skïadajÈcego siÚ gïównie z wÚglanu wapnia i tlenku ĝelaza. NajwiÚcej powstaje go w instalacjach otwartych (z kotïami na paliwo staïe), w których trzeba uzupeïniaÊ wodÚ grzewczÈ, jednak najgroěniejszy jest on dla niskotemperaturowych kotïów gazowych i olejowych. IloĂÊ tlenku
ĝelaza w instalacji wzrasta przy tym stale, nawet jeĂli nie wymieniamy wody grzewczej.
W kotle osady pokrywajÈ przede wszystkim wymiennik ciepïa. Nawet ich warstwa o gruboĂci
setnych czÚĂci milimetra obniĝa sprawnoĂÊ kotïa o kilka procent (przy grubszej warstwie straty
mogÈ siÚgnÈÊ 30%).
Nowoczesne kotïy majÈ zwykle niewielkie wymienniki o cienkich Ăciankach, wykonane z miedzi
lub aluminium (by kocioï mógï byÊ maïy i lekki, a wymiennik szybko przekazywaï ciepïo). PrÚdkoĂÊ
przepïywu wody jest w nich duĝa, a jej temperatura nie przekracza 75°C. JeĂli powierzchniÚ wymiennika pokryje kamieñ, to woda zatrzymana w szczelinach tej warstwy zaczyna wrzeÊ, choÊ
reszta przepïywajÈcej wody ma znacznie niĝszÈ temperaturÚ. Powoduje to miejscowe przegrzanie Ăcianek wymiennika i po pewnym czasie ich uszkodzenie. Pierwszym objawem tego zjawiska
jest gïoĂna praca kotïa, niekiedy takĝe wibracje. Jest to efekt gwaïtownego poïÈczenia pary wodnej ze stosunkowo chïodnÈ wodÈ (implozji pary wodnej).
W tradycyjnych kotïach wysokotemperaturowych to zjawisko jest mniej odczuwalne, bo temperatura caïej wody grzewczej jest bliska temperaturze wrzenia i wynosi ok. 90°C. Ponadto wymienniki w tych kotïach (czÚsto ĝeliwne) sÈ bardziej odporne na przegrzanie, bo muszÈ byÊ przystosowane do staïego kontaktu z bardzo gorÈcÈ wodÈ.
Odkïadaniu siÚ kamienia trzeba zapobiegaÊ, dodajÈc do wody w obiegu grzewczym specjalne
Ărodki. Co kilka lat moĝna teĝ zleciÊ oczyszczenie instalacji – najpierw stosuje siÚ wówczas Ărodki
rozpuszczajÈce osady, a nastÚpnie przepïukuje caïÈ instalacjÚ duĝÈ iloĂciÈ wody.
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nika kotïa. Ponadto ceny oleju sÈ niĝsze latem
niĝ w sezonie grzewczym.

ObciÈĝenie kotïa a jego
sprawnoĂÊ
SprawnoĂÊ kotïa, a wiÚc i koszty ogrzewania
domu, zaleĝÈ w znacznym stopniu od jego
obciÈĝenia, czyli od tego, z jakÈ mocÈ w stosunku do nominalnej pracuje. ZaleĝnoĂÊ ta
w inny sposób dotyczy róĝnych kotïów.
Tradycyjne kotïy wysokotemperaturowe.
Praktycznie juĝ dziĂ nie produkowane, dostosowane sÈ do zasilania instalacji wodÈ o parametrach 90/70°C, bez moĝliwoĂci regulacji mocy palnika. MajÈ najwyĝszÈ sprawnoĂÊ
przy obciÈĝeniu maksymalnym, a przy niskim spada ona gwaïtownie.
Kotïy kondensacyjne z palnikami o pïynnie
regulowanej mocy (modulowanymi). Z nimi

Przykïadowe wykresy sprawnoĂci kotïów
w zaleĝnoĂci od obciÈĝenia kotïa: a) kocioï tradycyjny o parametrach 90/70˚C z palnikiem
jednostopniowym, b) kocioï nowoczesny niskotemperaturowy o parametrach 75/60˚C
i z palnikiem modulowanym, c) kocioï kondensacyjny o parametrach 75/60˚C z palnikiem modulowanym, d) kocioï kondensacyjny o parametrach 40/30˚C z palnikiem modulowanym
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jest odwrotnie – najwyĝszÈ sprawnoĂÊ osiÈgajÈ
przy maïych obciÈĝeniach.
Nowoczesne kotïy niekondensacyjne
z palnikami modulowanymi i temperaturÈ
wody obniĝonÈ do 75/60°C. Ich sprawnoĂÊ jest
niemal staïa, niezaleĝnie od obciÈĝenia.
W opisie kotïa czÚsto podana jest jedynie
nominalna sprawnoĂÊ. Jednak kocioï rzadko pracuje w idealnych warunkach, podobnie
jak np. silnik samochodu rzadko osiÈga maksymalnÈ moc. Niemieccy producenci podajÈ w zwiÈzku z tym tzw. sprawnoĂÊ znormalizowanÈ (nazywanÈ takĝe ĂredniorocznÈ).
Oblicza siÚ jÈ uwzglÚdniajÈc róĝne obciÈĝenie kotïa w ciÈgu roku, w zwiÈzku ze zmianami warunków pogodowych. Nie odpowiada ona jednak w peïni polskim warunkom, bo
podstawÈ do obliczeñ sÈ temperatury panujÈce w kilku niemieckich miastach.

JeĂli nie mamy kotïowni, to kocioï gazowy moĝna umieĂciÊ takĝe w kuchni czy korytarzu, musimy jednak
pamiÚtaÊ o zapewnieniu wïaĂciwej wentylacji

