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RAPORT
Kotïy na paliwo
staïe
Jarosïaw Antkiewicz

Kocioï na paliwo
staïe moĝe byÊ nie
tylko ekonomicznym,
ale równieĝ wygodnym
w obsïudze ěródïem
ciepïa. Wszystko to
pod warunkiem, ĝe
wybierzemy dobrze,
bo dostÚpne na rynku kotïy dzieli czasem
przepaĂÊ technologiczna.

Kocioï na paliwo staïe wymaga przede
wszystkim kotïowni odpowiadajÈcej
przepisom budowlanym. Bardzo czÚsto sÈ one lekcewaĝone, niestety takĝe
przez instalatorów. Podane niĝej najwaĝniejsze wymagania dotyczÈ kotïów
o mocy do 25 kW, bo takie sÈ zwykle instalowane w domach jednorodzinnych.
Na kotïowniÚ niezbÚdne jest wydzielone pomieszczenie z niepalnÈ podïogÈ
i wentylacjÈ grawitacyjnÈ. W kanale nawiewnym nie wolno montowaÊ ĝadnych
przepustnic, a otwór nawiewny powinien
mieÊ powierzchniÚ przynajmniej 200 cm2.
NajczÚĂciej wykonuje siÚ go tuĝ nad poziomem podïogi, jednak moĝe siÚ to okazaÊ niezgodne z przepisami, gdyĝ wymagajÈ one, by
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fot. Kostrzewa

Kotïownia

Ciepïy dom
czerpnia powietrza do wentylacji znajdowaïa siÚ min. 2 m powyĝej poziomu
terenu. Inaczej moĝe zasysaÊ zapylone
powietrze.
Kanaï wywiewny musi mieÊ co najmniej 14 × 14 cm, powinien byÊ wykonany z niepalnego materiaïu i wyprowadzony ponad dach.
Natomiast przekrój kanaïu dymowego
w kominie musi byÊ odpowiednio duĝy
– min. 14 × 14 cm jeĂli komin jest murowany, lub mieÊ 12 cm Ărednicy, jeĂli to komin stalowy. Zawsze jednak jego wymiary
(przekrój i wysokoĂÊ) muszÈ byÊ dostosowane do kotïa, by zapewniÊ odpowiedni ciÈg.
WybierajÈc lub adaptujÈc projekt, warto uwzglÚdniÊ na tyle duĝÈ kotïowniÚ, by zmieĂciï siÚ w niej kocioï z zasobnikiem

Kotïy na paliwo staïe

zamknięte

JeĂli chcemy korzystaÊ z kotïa na paliwo staïe, nie rezygnujÈc równoczeĂnie z zalet zamkniÚtego
obiegu c.o., to najlepiej zastosowaÊ wymiennik ciepïa i wydzieliÊ dwa obiegi wody grzewczej

Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami instalacja, w której pracuje kocioï na paliwo staïe, musi
byÊ zabezpieczona za pomocÈ otwartego naczynia wzbiorczego, inaczej w razie przegrzania wody
i wzrostu ciĂnienia mogïoby dojĂÊ nawet do rozerwania kotïa.
ZamkniÚte naczynia wzbiorcze sÈ przewidziane do pracy w instalacjach zasilanych przez kotïy
gazowe i olejowe. atwiej w nich zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury wody, bo moĝna
bïyskawicznie wygasiÊ ogieñ, odcinajÈc dopïyw paliwa.
Kocioï na paliwo staïe musi mieÊ wïasnÈ rurÚ bezpieczeñstwa o Ărednicy wewnÚtrznej co najmniej 25 mm, prowadzÈcÈ do naczynia wzbiorczego; na rurze tej nie wolno montowaÊ zaworów
odcinajÈcych ani ĝadnych innych. Naczynie wzbiorcze musi znajdowaÊ siÚ min. 0,5 m ponad najwyĝej poïoĝonym punktem instalacji, a w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowane, temperatura
nie moĝe spadaÊ poniĝej 0°C, by zamarzajÈca woda nie „zakorkowaïa” instalacji. JeĂli w instalacji zastosujemy wymiennik pïytowy, by za jego pomocÈ rozdzieliÊ otwarty obieg kocioï–wymiennik od zamkniÚtego wymiennik–grzejniki, to oczywiĂcie te wymagania bÚdÈ dotyczyÊ tylko obiegu kocioï–wymiennik.
Niestety wbrew podanym przepisom niektórzy instalatorzy montujÈ w instalacjach z kotïami
na paliwa staïe zamkniÚte (przeponowe) naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczeñstwa. Jest to
praktyka naganna, gdyĝ ĝaden taki zawór nie jest wystarczajÈco sprawny i bezawaryjny, by stanowiï dostateczne zabezpieczenie instalacji – jest ona jak uzbrojona bomba. Ponadto w takiej zamkniÚtej instalacji dochodzi do przedwczesnego zuĝywania siÚ kotïa, nawet w ciÈgu
2–3 lat, bo skoki ciĂnienia wody powodujÈ nadwyrÚĝenie
i rozszczelnienie poïÈczeñ w jego czÚĂci wodnej.
Nowe przepisy, wchodzÈce w ĝycie w lipcu tego roku, pozwolÈ na instalowanie kotïów na paliwo staïe w instalacjach
wyposaĝonych w zamkniÚte naczynie wzbiorcze, jednak pod
warunkiem ĝe kocioï ma dodatkowe zabezpieczenia odprowadzajÈce nadmiar ciepïa. Zgodnie z Polskimi Normami takim
zabezpieczeniem jest wÚĝownica schïadzajÈca umieszczona w przestrzeni wodnej kotïa oraz zawór termiczny otwierajÈcy dopïyw zimnej wody wodociÈgowej do wÚĝownicy
w razie nadmiernego wzrostu temperatury. Producenci takich specjalnych kotïów
zwykle wyposaĝajÈ je ponadto w urzÈdzenie umoĝliwiajÈce odciÚcie dopïywu powietrza do spalania.
Dobre (czyli bezpieczne) wykonanie takiej
instalacji z zamkniÚtym naczyniem wzbiorNowoczesne kotïy pozwalajÈ na kontroloczym jest trudne i tylko niektóre kotïy mogÈ
wanie temperatury wody grzewczej oraz samoczynne rozpalanie i wygaszanie
w niej pracowaÊ.
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to moĝna bez obaw
rozsypaÊ go w ogródku lub dodaÊ do kompostu – jest Ăwietnym
nawozem fosforowym. Trzeba tylko
pamiÚtaÊ, ĝe odkwasza glebÚ.
Natomiast popioïu wÚglowego nie
mamy jak wykorzystaÊ. W zwiÈzku
z tym zwiÚksza on
iloĂÊ produkowanych
przez nas Ămieci.

Niektóre kotïy wielopaliwowe mogÈ spalaÊ nie tylko wÚgiel lub drewno, ale takĝe olej lub gaz. Jednak
zmiana rodzaju paliwa oznacza zmianÚ parametrów
pracy caïej instalacji

W podïodze kotïowni musi znajdowaÊ siÚ
wpust do kanalizacji.
Przód kotïa musi byÊ oddalony od przeciwlegïej Ăciany o co najmniej 1 m, tak by
moĝliwa byïa obsïuga i czyszczenie urzÈdzenia. NiezbÚdne jest takĝe zapewnienie
dostÚpu do, umieszczonych zwykle z boku,
wyczystek kotïa i komina. W praktyce bardzo maïa kotïownia jest po prostu niewygodna, bo trudno obsïugiwaÊ kocioï, ponadto nie zmieĂci siÚ w niej podajnik paliwa ani
nawet niewielki jego zapas.
Zalecenia producentów kotïów czÚsto sÈ
bardziej restrykcyjne od przepisów budowlanych, bo te okreĂlajÈ tylko konieczne minimum.

Skïadowanie paliwa i popióï
Dobrze, jeĂli zapas paliwa znajduje siÚ blisko kotïa, by podawanie opaïu nie byïo
uciÈĝliwe. Pomieszczenie do skïadowania
paliwa musi byÊ suche i dobrze wentylowane, bo zawilgocenie bardzo obniĝa wartoĂÊ
opaïowÈ.
Pyï wÚglowy lub z peletów moĝe byÊ dokuczliwy, jeĂli dostaje siÚ do sÈsiednich pomieszczeñ. Dlatego najlepiej, jeĂli do kotïowni bÚdziemy wchodziÊ gïównie przez takie
pomieszczenia jak garaĝ, bo w jego wypadku ïatwiej znieĂÊ ewentualne zanieczyszczenie. Ewentualne wejĂcie z przedsionka
czy z kuchni niech lepiej sïuĝy tylko jako
dodatkowe (i rzadko uĝywane).
Kïopotliwy jest takĝe popióï. JeĂli pochodzi ze spalania drewna, peletów czy sïomy,
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Kocioï na
paliwo
staïe, czyli
wïaĂciwie
jaki?

zaïadunek

woda ogrzana
do instalacji c.o.

odprowadzenie
spalin

powietrze
do spalania

woda powrotna
z instalacji c.o.

Kotïy ze spalaniem górnym sÈ najtañsze, jednak ich eksploatacja jest najmniej wygodna i niezbyt ekonomiczna

wymiennik
ciepïa

wyciÈg spalin

Kotïy na paliwo staïe mogÈ bardzo siÚ
róĝniÊ, spalajÈ teĝ
bardzo róĝne paliwa – od wÚgla po sïomÚ. MogÈ wymagaÊ
zasobnik
uzupeïniania opapaliwa
ïu kilka razy w ciÈgu doby bez ĝadnych
moĝliwoĂci regulacji, ale mogÈ teĝ byÊ
niemal bezobsïugowe, jeĂli sÈ wyposaĝone w podajnik papodajnik
liwa i automatykÚ.
Ălimakowy
Zaawansowana automatyka moĝe sterowaÊ iloĂciÈ paliwa,
powietrza do spapalnik
spaliny
lania, temperaturÈ
retortowy
wody oraz intensywKotïy z zasobnikiem paliwa, podajnikiem i palnikiem retortowym sÈ najbarnoĂciÈ jej obiegu, dodziej zautomatyzowane spoĂród wszystkich kotïów na paliwo staïe
stosowujÈc te parasiÚ ono wypala, a trzeba do niego dokïadaÊ
metry do chwilowego zapotrzebowania na
co kilka godzin. Teoretycznie sprawnoĂÊ
ciepïo. Wybór zaleĝy od naszych oczekiwañ
oraz zasobnoĂci portfela, bo im kocioï nowo- takich kotïów dochodzi do 75%, ale spada gwaïtownie, gdy kocioï pracuje z mocÈ
czeĂniejszy, wygodniejszy w obsïudze i im
znacznie mniejszÈ od nominalnej.
oszczÚdniej zuĝywa paliwo dziÚki precyzyjTaki kocioï w zasadzie nie pozwala na
nemu sterowaniu, tym jest niestety droĝszy.
skutecznÈ regulacjÚ intensywnoĂci procesu
Kotïy na wÚgiel
spalania. Moĝna zastosowaÊ np. miarkowW Polsce sÈ wciÈĝ najpopularniejsze. Od
nik ciÈgu, dostosowujÈcy iloĂÊ powietrza
wielu lat stosowane sÈ proste i tanie kotïy
do spalania do temperatury wody w koze spalaniem górnym, w których szybko zatle (wiÚcej powietrza to szybsze spalanie,
czyna ĝarzyÊ siÚ caïe zaïadowane paliwo.
a wiÚc intensywniejsze wydzielanie cieMoc takiego kotïa zaleĝy od wielkoĂci zaïapïa). Jednak moĝliwoĂci takich rozwiÈzañ
dunku paliwa i spada wyraěnie w miarÚ jak
sÈ ograniczone, np. gdy paliwo w kotle juĝ

Kotïy na paliwo staïe

siÚ dopala, mogÈ co najwyĝej rozdmuchaÊ
ĝar. Skuteczniej dziaïa choÊby najprostsza automatyka kotïów gazowych czy olejowych.
Dobrze wiÚc, jeĂli ogrzewany takim kotïem wÚglowym budynek i zasilana przez
kocioï instalacja (dziÚki duĝej objÚtoĂci
krÈĝÈcej w niej wody) majÈ znacznÈ akumulacyjnoĂÊ cieplnÈ, bo skutecznie stabilizuje to temperaturÚ w pomieszczeniach.
Inaczej nieuniknione sÈ skoki temperatury, szczególnie nieprzyjemne w zimowe poranki, gdy ogieñ w palenisku juĝ dawno
wygasï, a nocny mróz mocno wychïodziï
dom. Jednakĝe kocioï ze spalaniem górnym oraz tradycyjna instalacja z ĝeliwnymi grzejnikami uniemoĝliwiajÈ regulowanie iloĂci oddawanego ciepïa.
Problem braku moĝliwoĂci sterowania
iloĂciÈ ciepïa przekazywanego do pomieszczeñ moĝna jednak rozwiÈzaÊ, nie rezygnujÈc z duĝej zdolnoĂci do akumulacji,
jeĂli zastosujemy grzejniki o maïej pojemnoĂci oraz duĝy, dobrze izolowany zbiornik
na gorÈcÈ wodÚ (czÚsto nazywany akumulacyjnym).
Producenci kotïów czÚsto zalecajÈ wyposaĝenie instalacji w zbiornik akumulacyj-

miaï wÚglowy

zasobnik
paliwa

waï
poruszajÈcy
tïoki

otwór ïÈczÈcy podajnik
z paleniskiem

tïok górny

tïok dolny

W tym podajniku zastosowano dwa pïaskie tïoki. Górny nagarnia i dozuje paliwo, dolny zaĂ przesuwa je
do paleniska. Taka konstrukcja pozwala przy tym zamknÈÊ poïÈczenie pomiÚdzy paleniskiem i zasobnikiem paliwa

ny, bo poprawia on stabilnoĂÊ warunków
jej pracy. Niektórzy udzielajÈ nawet dïuĝszej gwarancji na kocioï, jeĂli instalacja jest
wyposaĝona w taki zbiornik.
Prawdopodobnie zainstalowanie pompy obiegowej (cyrkulacyjnej) pomiÚdzy

zbiornikiem a grzejnikami bÚdzie konieczne, ze wzglÚdu na wiÚksze opory przepïywu w grzejnikach innych niĝ tradycyjne
ĝeliwne. Jednak sterowanie jej pracÈ pozwoli na regulowanie intensywnoĂci cyrkulacji wody, a wiÚc takĝe iloĂci przekazyREKLAMA
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wanego ciepïa. Moĝna teĝ zdecydowaÊ siÚ
na zastosowanie wymiennika ciepïa, który
rozdzieli otwarty obieg: kocioï–zbiornik akumulacyjny–wymiennik, od zamkniÚtego: wymiennik–grzejniki. Pozwoli to np. na zastosowanie w obiegu zamkniÚtym dowolnego
typu grzejników, takĝe wykonanych ze stali,
które w obiegu otwartym szybko by skorodowaïy. W kaĝdej instalacji z obiegiem pompowym (a nie grawitacyjnym) trzeba oczywiĂcie zadbaÊ o odpowiednie zabezpieczenie
instalacji przed przegrzaniem w razie braku
prÈdu lub awarii pompy.
JeĂli zdecydujemy siÚ na kocioï ze spalaniem dolnym, to zyskamy moĝliwoĂÊ regulacji intensywnoĂci procesu spalania. W takim kotle pali siÚ tylko niewielka czÚĂÊ
zaïadowanego paliwa – w dolnej czÚĂci
komory zasypowej, stÈd „dolne spalanie”.
WïaĂciwÈ iloĂÊ powietrza dostarcza zwykle wentylator nadmuchowy. Kotïy ze spalaniem dolnym nie wymagajÈ tak czÚstego
jak poprzednie uzupeïniania paliwa, a przy
tym pracujÈ ze staïÈ mocÈ przez dïugi czas.
Parametry pracy instalacji (przede wszystkim temperatura wody) sÈ dziÚki temu
o wiele stabilniejsze. Dlatego warto zastosowaÊ grzejniki o mniejszej pojemnoĂci wodnej, wyposaĝone w zawory z gïowicami termostatycznymi. OczywiĂcie moĝna teĝ, tak
jak w opisanym wyĝej przypadku, rozdzieliÊ obieg kotïowy od grzejnikowego i zainstalowaÊ zbiornik buforowy.

paliwo

piej kontrolowaÊ spalanie. Kotïy na miaï
mogÈ mieÊ przy tym doĂÊ wysokÈ sprawnoĂÊ, przekraczajÈcÈ 80% (choÊ zwykle
wynosi ona 60–70%).
JeĂli kocioï wspóïpracuje z podajnikiem paliwa, to najczÚĂciej jest wyposaĝony w specjalny palnik retortowy.
Spalany jest wówczas opaï dostarczany na bieĝÈco, w iloĂciach zaleĝnych od
chwilowego zapotrzebowania na ciepïo.
Jest to niejako rozwiniÚcie idei kotïów
ze spalaniem dolnym, bo pozwala na
jeszcze lepsze kontrolowanie procesu
spalania, nie ma teĝ przerw spowodowanych koniecznoĂciÈ uzupeïniania paliwa.

fot. Metalerg

RAPORT

SpalajÈc paliwa odnawialne,
np. sïomÚ, nie szkodzimy Ărodowisku naturalnemu

Kotïy ze spalaniem dolnym sÈ droĝsze, ale
ze wzglÚdu na wyĝszÈ sprawnoĂÊ oraz na to,
ĝe umoĝliwiajÈ sterowanie pracÈ instalacji,
sÈ oszczÚdniejsze w eksploatacji, a wiÚc róĝnica w cenie zakupu szybko siÚ zwraca.
Szczególnym rodzajem kotïów wÚglowych
sÈ kotïy na miaï. Niezaleĝnie od tego, czy
sÈ to kotïy ze spalaniem górnym, czy dolnym, to swoiste cechy paliwa powodujÈ, ĝe
w danej chwili pali siÚ tylko niewielka jego
czÚĂÊ. Moĝna dziÚki temu uzupeïniaÊ paliwo w wiÚkszych odstÚpach czasu oraz le-

Kotïy na sïomÚ, drewno,
pelety lub inne paliwa
odnawialne
Kotïy na sïomÚ sÈ to zwykle urzÈdzenia
o szczególnych cechach, przeznaczone specjalnie do tego paliwa (ewentualnie moĝna
teĝ w nich spalaÊ drewno). Warto je zainstalowaÊ, gdy mamy sïomÚ z wïasnych upraw
lub jej tanie ěródïo w okolicy. Ze wzglÚdu
na duĝÈ objÚtoĂÊ sïomy potrzebna bÚdzie
bardzo duĝa przestrzeñ do magazynowania
opaïu. Kotïów na sïomÚ raczej nie produkuje siÚ w wersji z podajnikiem. Jednak zwykle ich bardzo duĝa pojemnoĂÊ pozwala na
uzupeïnianie paliwa nawet co kilkanaĂcie
godzin.

wylot spalin
do komina

suszenie
spalanie
wstÚpne
z niedoborem
tlenu
(i zgazowanie
paliwa)

wymiennik
ciepïa

dopalanie
(z nadmiarem
tlenu)
i chïodzenie
spalin

spalanie
wïaĂciwe

Spalanie dolne oznacza dla uĝytkownika rzadsze uzupeïnianie paliwa i moĝliwoĂÊ kontroli pracy kotïa
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zgazowanie

spalanie wstÚpne

spalanie gïówne

dopalanie

W kotïach zgazowujÈcych osiÈga siÚ bardzo
wysokÈ temperaturÚ i efektywnoĂÊ spalania.
Powstaje w nich ponadto mniej popioïu i nie
trzeba tak czÚsto uzupeïniaÊ paliwa

Kotïy na paliwo staïe

fot. CHT Cichewicz

gi, wynoszÈcy nawet kilkanaĂcie godzin,
czas pracy pomiÚdzy uzupeïnieniami paliwa. Ponadto sÈ to kotïy z nadmuchem powietrza wymuszanym przez wentylator
i sterowaniem elektronicznym.
Do spalania peletów wykorzystuje siÚ
zwykle specjalne zautomatyzowane kotïy
z podajnikiem i zasobnikiem paliwa oraz
tzw. palnikiem retortowym. To dobre roz-

wiÈzanie, bo pelety majÈ znacznie bardziej
powtarzalne parametry niĝ inne paliwa odnawialne (bo sÈ od nich znacznie bardziej
przetworzone). Uzyskuje siÚ je z odpadów
drzewnych, trzciny, sïomy itp. Surowiec po
wysuszeniu i rozdrobnieniu zostaje sprasowany do postaci krótkich waïeczków o okreĂlonej Ărednicy (ok. 5 mm). Pelety majÈ bardzo niskÈ wilgotnoĂÊ i dajÈ niewiele popioïu.
Niektóre kotïy mogÈ spalaÊ takĝe trociny
i zrÚbki drzewne, a nawet ziarna zbóĝ. Te
paliwa traktuje siÚ jednak tylko jako dodatkowe (zastÚpcze). NajczÚĂciej do ich spalania
wykorzystuje siÚ kotïy na pelety.

Do spalania drewna mogÈ sïuĝyÊ kotïy o takiej samej konstrukcji (ewentualnie nawet te
same), jak do spalania wÚgla. DoĂÊ popularne w niektórych krajach sÈ kotïy zgazowujÈce drewno (potocznie zwane „kotïami na holzgas”). Pod pewnymi wzglÚdami sÈ podobne
do kotïów na drewno ze spalaniem dolnym.
W kotle zgazowujÈcym najpierw, przy niedostatku powietrza, zachodzi spalanie wstÚpne. Wydziela siÚ wówczas tzw. gaz drzewny (jego gïównym skïadnikiem jest metan),
który, razem z innymi produktami niepeïnego spalania, miesza siÚ z powietrzem i pïonie
(spalanie gïówne). Powstaïe spaliny sÈ nastÚpnie jeszcze dopalane.
Takie kotïy sÈ drogie, jednak ich zaletÈ
jest wysoka sprawnoĂÊ (okoïo 85%) oraz dïu-

fot. CHT Cichewicz

ChoÊ popularne w Niemczech i Skandynawii kotïy
zgazowujÈce nie sÈ powszechnie wykorzystywane
w Polsce ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ

Kotïy na pelety moĝna czÚsto wykorzystaÊ
do spalania trocin i zrÚbków drzewnych (najlepiej mieszajÈc je z peletami)
REKLAMA

BUDUJEMY DOM

6/2009

89

Ogrzewanie domu

fot. Spyra

fot. Elektromet

fot. Spyra

RAPORT

Podajnik zdecydowanie zwiÚksza wygodÚ obsïugi kotïa, pozwala teĝ precyzyjnie dozowaÊ paliwo

Z podajnikiem czy bez?
Nowoczesny kocioï moĝna wyposaĝyÊ w podajnik i zasobnik paliwa (przystosowany do
uzupeïniania raz na kilka lub kilkanaĂcie
dni). DostÚpne sÈ róĝne rodzaje podajniREKLAMA

90

BUDUJEMY DOM

6/2009

ków. Najpopularniejsze sÈ Ălimakowe, ale
produkuje siÚ teĝ podajniki tïokowe (odporniejsze na zablokowanie np. zbyt duĝÈ
grudkÈ wÚgla) oraz szufladowe. Podajnik
nie tylko uwalnia od uciÈĝliwych czynnoĂci zwiÈzanych z obsïugÈ kotïa, ale umoĝliwia
zautomatyzowanie pracy caïej instalacji – odpowiednio sterowany moĝe
dostosowywaÊ iloĂÊ dostarczanego paliwa,
a wiÚc takĝe intensywnoĂÊ spalania, do rzeczywistego zapotrzebowania
na ciepïo.
Podajniki sÈ dostosowane do konkretnego
paliwa o okreĂlonej
granulacji, np. wÚgla
o granulacji groszku,
miaïu itp.
Kotïy z podajnikiem sÈ
niestety drogie, ale sÈ to
urzÈdzenia zapewniajÈce duĝe moĝliwoĂci sterowania i zwykle o wysokiej sprawnoĂci. Niestety
obsïuga takiego kotïa
bÚdzie mimo wszystko
nieco bardziej kïopotliwa niĝ urzÈdzenia gazowego czy olejowego, bo
wymaga usuwania popioïu i czÚstszego czyszczenia wymiennika z osadów.

WybierajÈc i instalujÈc kocioï trzeba pamiÚtaÊ
o zapewnieniu dostÚpu do drzwiczek rewizyjnych

Eksploatacja
kotïów
Kotïy na paliwo staïe wymagajÈ systematycznej konserwacji.
Palenisko zaleca siÚ czyĂciÊ co kilka
dni, bo nawet kilkumilimetrowa warstwa
zanieczyszczeñ na wymienniku bardzo
utrudnia przekazywanie ciepïa, a wtedy
sprawnoĂÊ urzÈdzenia spada.
Przewody kominowe takĝe wymagajÈ regularnego czyszczenia (dwa razy
w roku). JeĂli o to nie zadbamy, pogorszy
siÚ ciÈg i moĝe dojĂÊ do bardzo niebezpiecznego zapïonu sadzy w kominie.
Osady mineralne (tzw. kamieñ kotïowy) pochodzÈce z wody krÈĝÈcej w systemie grzewczym wytrÈcajÈ siÚ gïównie
w wymienniku, utrudniajÈc przekazywanie ciepïa. ZatykajÈ teĝ niekiedy zawory
(szczególnie termostatyczne przy grzejnikach) i zmniejszajÈ efektywnÈ ĂrednicÚ rur. Jest to szczególnie odczuwalne
w instalacjach z otwartym naczyniem
wzbiorczym, gdzie trzeba uzupeïniaÊ
nieuniknione ubytki wody. By temu przeciwdziaïaÊ do wody w instalacji moĝna
dodaÊ specjalne preparaty hamujÈce korozjÚ i osadzanie siÚ kamienia.

