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Tanie i 
...wygodne 
grzanie

Wygodny w obs udze 
kocio  na w giel lub 
drewno? Owszem, 
to mo liwe. 
Nowoczesne kot y
na paliwo sta e nie 
brudz , nie kopc
i grzej  przez ca
dob . A dosypywa
paliwa mo emy 
nawet raz na kilka 
dni. 

RAPORT
OGRZEWANIE DOMU

Kot y na paliwo 

sta e

Monika Czeczotek

Paliwa sta e znów wracaj  do ask, bo chocia  gaz i 

olej zapewniaj  wygod , na co dzie  kosztuj  wi -

cej ni  w giel czy drewno. A nowoczesna kot ownia 

na paliwo sta e ju  nie musi by  brudna i wcale nie 

wymaga odwiedzania co par  godzin i dosypywania 

paliwa. Mo e by  czysta i nowoczesna niemal tak, 

jak kot ownie na gaz lub olej opa owy. Trzeba tylko 

wybra  w a ciwy rodzaj paliwa i dobra  odpowied-

ni kocio .

Czym b dziemy pali
Od rodzaju paliwa zale y bardzo wiele – przede 

wszystkim atwo  obs ugi kot a i jego sprawno .

Jedne paliwa mo emy spala  w kot ach z automa-

tycznym podajnikiem, a inne nie. Kocio  mo e mie

p ynn  regulacj  mocy i sterowanie, które przystoso-

wuje jego prac  do zapotrzebowania na ciep o. Ale to 

kosztuje i nie dotyczy ka dego rodzaju paliwa. 

We my te  pod uwag  sposób magazynowania pa-

liwa, ilo  powstaj cego popio u

i cz sto  usuwania go – na niedu ej dzia ce mo e

by  k opot z jego zagospodarowaniem.

Poniewa  nowoczesny kocio  na paliwo sta e osi ga najwy sz  sprawno , gdy 

jest opalany ci le okre lonym przez producenta rodzajem opa u, wa n  decyzj

dotycz c  wyboru paliwa musimy podj , zanim kupimy konkretne urz dzenie, a 

jeszcze lepiej – przed zaprojektowaniem domu, gdy  na sk adowanie paliwa sta ego, 

a w szczególno ci s omy i odpadów drewna, potrzeba du o miejsca.

Oto zatem paliwa, jakie mamy do wyboru:

W giel kamienny i brunatny. W nowoczesnych kot ach stosuje si  w giel ka-

mienny i brunatny w postaci naturalnej i w giel kamienny w postaci uszlachetnio-

nej – przerobiony na koks. W giel kamienny po przetworzeniu jest lepiej przystoso-

wany do spalania, gdy  zawiera mniej wody, siarki
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Mo na wykorzystywa  dowolne odpady 

z drewna – trociny, zr bki, kor , wióry. 

Mo na te  kupowa  gotowe brykiety lub 

pelety, suszone (do wilgotno ci 10%) i pa-

kowane. 

Ciekawym surowcem do palenia s  wi-

klina lub s oma. Wiklin  uzyskuje si

z plantacji wierzby 

energetycznej, nazy-

wanej czasem pali-

wem przysz o ci (bar-

dzo szybko ro nie i 

nie ma szczególnych 

wymaga  co do upra-

wy). A s oma – mo e

pochodzi  z naszej 

w asnej uprawy lub od 

s siadów rolników. 

Jako opa  mog  s u-

y  tak e ziarna zbó : owsa, yta, j cz-

mienia, pszenicy, gorczycy, kukurydzy, a 

nawet suche pestki, np. czere ni.

Zanim drewno b dzie nadawa o si  do 

palenia, musi zosta  odpowiednio wysu-

szone. wie o ci te drewno potrzebuje 

od roku do dwóch lat, by jego wilgotno

spad a do 20%, oczywi cie pod warun-

kiem e b dzie w a ciwie sk adowane. 

Miejsce sk adowania powinno by  dobrze 

przewietrzane, maksymalnie s oneczne 

(czyli od strony po udniowej) i chronione 

przed deszczem. Dobrze, je eli b dzie si

suszy o ju  w postaci przygotowanej do 

palenia. Tak e pozosta e gatunki paliw ro-

linnych powinny by  odpowiednio sk a-

dowane i wysuszone.

Uwaga! Drewno mo emy te  sk adowa

w piwnicy, ale pod warunkiem e jest su-

cha i dobrze wietrzona, w przeciwnym ra-

zie nie b dzie ono nale ycie osuszane.

Wybieraj c rodzaj paliwa, pami taj-

my, e jego transport kosztuje i wp ywa 

na rzeczywisty koszt ogrzewania. Dlatego 

najlepsze paliwo to takie, które pochodzi 

z najbli szej okolicy. Poszukajmy tartaku, 

uprawy s omy lub wierzby energetycznej, 

sprawd my, ile b dzie kosztowa o przy-

wiezienie gotowych peletów, brykietów 

Paliwo z charakterem
Drewno wikliny. S  to p dy krzewiastej odmiany wierzby, która bardzo szybko ro nie. W ci gu roku 

z jednego hektara takiej uprawy otrzymujemy 15–20 ton suchego drewna. Ma ono warto  opa ow

o po ow  mniejsz  ni  w giel, zatem z takiej 1-hektarowej plantacji mo na uzyska  rocznie tyle 

energii, co z 7,5–10 ton w gla kamiennego.

Brykiety. Powstaj  g ównie z trocin tartacznych uzupe nionych kor , wiórami i innymi roz-

drobnionymi odpadami suchego drewna. Zalet  brykietów jest du e zag szczenie masy drzew-

nej, dzi ki czemu zajmuj  w sk adzie mniej miejsca ni  odpady luzem. Dodatkow  zalet  bry-

kietów jest to, e spalaj  si  wolniej ni  taka sama ilo  paliwa luzem.

Pelety. Otrzymuje si  je przez sprasowanie trocin pod wysokim ci nieniem. Pelety s  drobne 

(ich d ugo  nie przekracza 3 cm), wi c tak jak brykiety wymagaj  stosunkowo niewiele miej-

sca na sk adowanie w porównaniu z trocinami lub innymi drobnymi odpadami drewna przecho-

wywanymi luzem. Po spaleniu pozostaje z nich bardzo ma o popio u – poni ej 1%, a ich l ni ca 

powierzchnia utrudnia wnikanie wilgoci. 

S oma. Ze spalenia 1,7 tony s omy uzyskuje si  tyle samo energii co ze spalenia 1 tony w gla, 

a redni zbiór s omy z hektara wynosi oko o 5 ton. Zawiera ona niewiele popio ów. Wilgotno

s omy przeznaczonej na opa  nie powinna przekracza  20%. Najlepiej, gdy jest dostarczana

w postaci 2–3-kilogramowych balotów (tak nazywa si  s om  zwini t  w walec).

 Paliwa sta e staj  si  coraz bardziej popularne. Stosuje si  nie tylko w giel, np. typu ekogroszek (a), ale tak e drewno (b), pelety (c) lub nawet ziarna zbó  (d)

a) b) c) d)

i zanieczyszcze  sta ych ni  w giel niepod-

dany obróbce. 

Poszczególne gatunki w gla ró ni  si

warto ci  opa ow , zawarto ci  popio u

i wielko ci  bry ek. W giel, zarówno w po-

staci naturalnej, jak i koksu, oferowany jest 

w kilku gatunkach i granulacji,

a im gorsza jest jego 

jako , tym ni sza 

warto  opa owa,

a wy sza zawarto

zanieczyszcze  sta-

ych. Najlepszy jest 

w giel I i II klasy.

Kocio  pracuje z 

najwi ksz  spraw-

no ci , gdy palimy

w nim paliwem w 

bry kach o okre-

lonej wielko ci – jest ona ci le okre lo-

na i przypisana do konkretnego typu kot a. 

Powszechnie stosowany w giel kamienny 

mo emy kupi  w postaci ekogroszku (wiel-

ko ci 0,5–3,2 cm), orzecha (2,5–8 cm) oraz 

mia u (do 2–3 cm). 

W giel sk adujemy w suchym miejscu, 

najcz ciej w piwnicy.

Drewno i inne paliwa ro linne. Drewno 

jest najstarszym znanym nam paliwem. 

Dzi ki temu, e ci gle si  odnawia, b dzie 

dost pne nawet wówczas, gdy wyczerpi  si

zapasy w gla, oleju i gazu. 

Warto  opa owa drewna zale y od jego 

rodzaju: najwi ksz  warto  opa ow  ma 

twarde drewno d bowe i bukowe, niewielk

– drewno z drzew iglastych. Odpady

z drewna mo emy kupi  w pobliskim tarta-

ku, stolarni czy zak adzie produkcyjnym. 

Wa ne jest, by by o one czyste, bez impre-

gnatów, lakierów itp., bo zwi zki te mog

uszkodzi  kocio , a spalanie ich jest szkodli-

we zarówno dla kot a, jak i dla rodowiska. 

Lepiej wcze niej przemy le  wybór opa u.

Paliwo inne ni  zalecane przez producenta 

mo e zmniejszy  sprawno  kot a

o kilkana cie procent i zwi kszy  ilo

szkodliwych produktów spalania wydzielanych 

do atmosfery

a)

b)



BUDUJEMY DOM 6/200880

RAPORT Kot y na  paliwo sta e

lub transportu w gla. Zastanówmy si , czy 

sami mo emy wytwarza  na swoje potrzeby 

paliwo ro linne?

Kocio  na miar  potrzeb
Ta sze kot y starszej generacji przeznaczo-

ne s  do instalacji wysokotemperaturowych, 

czyli takich, w których parametry wody 

Rodzaj paliwa rednia warto  opa owa [MJ/kg]

Tradycyjne W giel kamienny typu orzech 24–28

W giel kamienny ekogroszek 24–28

W giel kamienny – mia 19–26

W giel brunatny 7,5–21

Koks 27

Ekologiczne Drewno opa owe suche 16–19

Brykiety 17–20

Pelety 17–21

S oma zbo owa sucha 14–15

Warto  opa owa niektórych paliw sta ych

Im mniej popio u jest w paliwie, tym lepiej, 

bo uzyskamy wi cej energii, a po spaleniu 

pozostanie mniej odpadu. Ma  zawarto ci

popio u charakteryzuje si  biomasa

grzewczej wynosz  90/70oC. Nowoczesne 

kot y mog  wspó pracowa  tak e z instala-

cjami niskotemperaturowymi, takimi jak 

system ogrzewania pod ogowego o parame-

trach 40/30oC. Te nowoczesne kot y s  bar-

dzo ekonomiczne, a ich praca – wysoce 

zautomatyzowana. Niestety s  do  drogie. 

Zanim jednak przestraszymy si  ceny, prze-

liczmy, ile zaoszcz dzimy na pó niejszej 

eksploatacji i co ma równie  du e znaczenie 

na czasie przeznaczonym na obs ug  kot a.

Wybieramy kocio
Gdy ju  wiemy, jakie rodzaje paliwa s  do-

st pne w okolicy, mo emy wybra  kocio .

Dopiero pe na konfrontacja naszych potrzeb 

i oczekiwa  oraz mo liwo ci finansowych

i dost pno ci paliw zaowocuje kupnem od-

powiedniego kot a. A oto co mamy do wy-

boru:

Kot y ze spalaniem górnym. Opalane s

w glem lub koksem. Podczas spalania arzy 

si  ca e znajduj ce si  w kotle paliwo,

a moc kot a zale y od stanu nape nienia ko-

mory spalania opa em. Nowe porcje paliwa 

dosypujemy do paliwa ju  rozpalonego. Ca a

wsypana porcja paliwa szybko roz arza si

i kocio  w krótkim czasie uzyskuje maksy-

maln  moc. Cho  kot y te wyposa a si

w urz dzenia reguluj ce dop yw powietrza 

do spalania (aby proces arzenia trwa  mo -

liwie jak najd u ej), to sta opalno , czy-

li czas pracy na jednym za adunku, wynosi 

rednio 8–10 godzin, a sprawno  dochodzi 

jedynie do 76%. T  maksymaln  sprawno

urz dzenie osi ga jednak tylko podczas spa-

lania koksu lub w gla.

Kot y ze spalaniem górnym mog  mie  gór-

ny lub dolny wyci g spalin: te drugie maj

wyd u on  drog  spalin, dzi ki czemu odda-

j  wi cej ciep a i sprawno  kot a wzrasta. 

Wad  tych urz dze  jest k opotliwa ob-

s uga – wymagaj  codziennego rozpalania

i cz stego uzupe niania paliwa (nawet dwa-

trzy razy dziennie). Popió  usuwa si  z nich 

raz na kilka dni, a przynajmniej raz w ty-

godniu trzeba czy ci  wymiennik i kana y

spalinowe z sadzy i smo y.

Omawiane kot y mog  by  wyposa ane

w urz dzenia reguluj ce proces spalania, ta-

kie jak: 

mechaniczno-cieczowy regulator ci gu

steruj cy stopniem otwarcia klapy dost pu

powietrza, a nawet

 nowocze niejsze regulatory elektroniczne 

steruj ce wentylatorem nadmuchu powie-

trza i pomp  obiegow .

Mo na je stosowa  jako uzupe nienie 

ogrzewania olejowego lub gazowego, gdy

maj  bardzo przyst pn  cen . Ich zalet  jest 

w a nie cena, chocia  im bogatsze jest ich 

wyposa enie, tym s  dro sze.

Kot y ze spalaniem dolnym. Oprócz w -

gla i drewna opa owego mo emy w nich 

spala  zr bki, wióry i inne odpady drewnia-

ne. S  zdecydowanie nowocze niejsze od 

 Nowoczesny kocio  ze spalaniem górnym jest 

cz sto stosowany jako dodatkowe ród o ciep a

fo
t.

 O
g

n
iw

o

fo
t.

 Z
b

ie
c

 Ten kocio  ze spalaniem dolnym najwi ksz

sprawno  uzyskuje przy spalaniu drewna
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 Kupuj c kocio , sprawd my, czy ma on górny (a), czy dolny wyci g spalin 

(b). Od tego zale y sprawno  urz dzenia

tych ze spalaniem górnym, lecz przez to dro sze, jednak ró ni-

ca w cenie zakupu zwraca si  zwykle po dwóch sezonach grzew-

czych, gdy  zu ywaj  one mniej paliwa. Ich sprawno  jest wy -

sza ni  kot ów z górnym spalaniem i d u ej nie trzeba do nich 

dok ada  paliwa – czas pracy mi dzy kolejnymi zasypami wyno-

si nawet 18 godzin. 

Podczas spalania paliwa arzy si  tylko jego dolna warstwa. 

Kocio  grzeje ze sta  moc , któr  mo na efektywnie regulo-

wa . Sprawno  ich jest wy sza ni  kot ów z górnym spalaniem. 

Spalanie dolne umo liwia sterowanie procesem spalania i regu-

lacj  wydajno ci kot a przez dozowanie powietrza dop ywaj ce-

go do paleniska. 

Szczególnym rodzajem kot ów ze spalaniem dolnym s kot y

nadmuchowe.

W urz dzeniach tych powietrze potrzebne do spalania dostar-

czane jest przez wentylator nadmuchowy lub przep yw powietrza 

wymuszany jest przez wentylator wyci gowy. S  wi c nowocze-

niejsze i dro sze od poprzednich. Ca ym procesem spalania za-

rz dza mikroprocesor, który w zale no ci od temperatury wody

w kotle lub w pomieszczeniu steruje prac  wentylatora, a w ten 

sposób – niezb dn  ilo ci  powietrza potrzebnego do spalania. 

Kot y nadmuchowe mog  pracowa  nawet 36 godz. bez dodatkowe-

go za adunku paliwa, a ich sprawno  wynosi ponad 80%.

Kot y ze spalaniem dolnym uruchamia si  szybciej ni  ze spa-

laniem górnym. R
E

K
L

A
M

A

powietrze do 

spalania

powietrze do 

spalania

za adunek

za adunek

woda ogrzana 

do instalacji 

c.o.

woda ogrzana 

do instalacji 

c.o.

odprowadzenie 

spalin

odprowadzenie 

spalin

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

a

b
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Kot y na mia  w glowy. Maj  specjaln

konstrukcj , umo liwiaj c  spalanie tego 

szczególnego rodzaju paliwa. Wyposa one

s  w kana y doprowadzaj ce powietrze

w g b obj to ci paliwa, bez czego drobny 

mia  nie móg by si  pali . Warto kupi  ko-

cio  wyposa ony w wentylator nadmucho-

wy, którego prac  steruje procesor – uzy-

skamy wtedy wy sz  sprawno  kot a – na 

poziomie 82-85%. Czas pracy na jednym za-

adunku wynosi nawet 30 godzin.

Dost pne s  tak e kot y mia owe z po-

dajnikiem t okowym, zbudowane podobnie 

 Budowa kot a na mia  w glowy z podajnikiem

 Kocio  z palnikiem retortowym zapewnia skuteczn  regulacj

temperatury wody grzewczej i ilo ci spalanego paliwa

do omawianych dalej kot ów retortowych. 

Wspó pracuj  one z podajnikami paliwa, 

dzi ki czemu uzupe nia si  je raz na kilka, 

kilkana cie dni.

Kot y retortowe. S u  do spalania przede 

wszystkim groszku w glowego

i peletów, mog  tak e by  opalane ziarnami 

zbó  lub pestkami.

Zamiast rusztu maj  specjalny palnik re-

tortowy, a paliwo dostarczane jest do kot a

podajnikiem limakowym z umieszczonego 

obok zasobnika. S  bardzo drogie, ale za to 

prawie bezobs ugowe– paliwo uzupe nia si

fo
t.
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 Kot y retortowe maj  bardzo skomplikowan  budow , ale dzi ki temu osi gaj

wysok  sprawno  pracy

co kilka, kilkana cie dni, zale nie od wiel-

ko ci podajnika. 

W kotle spalana jest tylko okre lona porcja 

paliwa, niezb dna do utrzymania temperatu-

ry zadanej przez u ytkownika na sterowniku. 

Zalet  tych kot ów jest mo liwo  zmia-

ny wydajno ci w szerokim zakresie od 30 do 

100% mocy nominalnej, przy zapewnieniu 

wysokiej sprawno ci urz dzenia wynosz -

cej 84–92%. 

Jeden pe ny za adunek zasobnika wystar-

cza na okres od jednego do siedmiu dni pa-

lenia i zale y od wielko ci zasobnika oraz 

 Zasada dzia ania kot a ze spalaniem dolnym

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

króciec 

spustowy

odprowadzenie 

spalin

pokrywa 

zasobnika 

paliwa

zasobnik 

paliwa

wylot spalin

zasobnik 

paliwa

podajnik 

limakowy

palnik 

retortowy
spaliny

wymiennik 

ciep a

t ok 

podajnika

silnik

wentylator

powietrze do 

spalania

za adunek

odprowadzenie 

spalin

woda 

powrotna

z instalacji c.o.
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rodzaju paliwa. Je eli dysponujemy dodatko-

wym pomieszczeniem, paliwo mo e by

z niego pobierane i dostarczane podajni-

kiem limakowym do kot a. Dzi ki temu mo-

emy uzupe nia  paliwo kilka razy w sezo-

nie grzewczym, a nawet – je li magazyn jest 

odpowiednio du y – tylko na pocz tku zimy. 

Pomieszczenie musi by  suche, a ze wzgl du

na kurz przy wdmuchiwaniu pelet – szczelne.

Automatyczny zap on paliwa, wygaszenie 

paleniska oraz system podtrzymania ognia 

po osi gni ciu danej temperatury zapew-

niaj  mo liwo  ci g ej pracy kot a oraz jego 

wspó prac  z zasobnikiem c.w.u. w okre-

sie letnim. Nie musimy te  wygasza  kot a, 

eby opró ni  ca kowicie palenisko z u lu 

i popio u. Popió  i u el s  bowiem automa-

tycznie spychane do popielnika, który jest 

najcz ciej tak skonstruowany, e zape nio-

n  szuflad  wystarczy opró nia  raz dzien-

nie, a w niektórych urz dzeniach – nawet 

co cztery dni. Samego za adunku paliwa do-

konujemy do zasobnika podczas normalnej 

pracy urz dzenia; jego uruchomienie nast -

puje automatycznie.

Kocio  p ynnie zmienia moc w zakre-

sie od 30 do 100%, dzi ki czemu umo liwia 

 Budowa i zasada dzia ania kot a zgazowuj cego

utrzymywanie w pomieszczeniach wyma-

ganej temperatury. Urz dzenie mo e wspó -

pracowa  z automatyk  pogodow .

Kot y zgazowuj ce. S  przeznaczone 

do spalania drewna. Maj  bardzo wysok

sprawno , a spalanie jest w pe ni zautoma-

tyzowane. Wykorzystany jest w nich pro-

ces suchej destylacji drewna, podczas które-

go powstaje gaz drzewny b d cy g ównym 

paliwem dla kot a. Drewno, zanim zostanie 

spalone, jest suszone i odgazowywane (tzw. 

zjawisko pirolizy) i wtedy wydziela si  gaz 

drzewny. Gaz ten si  spala, a na koniec na-

st puje dopalenie cz stek zawartych w spa-

linach i oddanie ciep a wodzie znajduj cej 

si  w wymienniku kot a. 

odprowadzenie

spalin

p yta pal-

nika

z ogniood-

pornej ce-

ramiki

palnikowa 

komora 

wirowa

woda powrot-

na z instala-

cji c.o.

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

za adunek

zabezpieczaj cy wymiennik ciep a

(termiczne zabezpiecznie odp ywu)

dysza 

powietrza 

wtórnego

wentyla-

tor dopro-

wadzaj cy 

powietrze 

spalania

suszenie

dopalanie

piroliza

spalanie wst pne

spalanie g ówne

REKLAMA
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Kot y zgazowuj ce maj  p ynn  regulacj

mocy i wspó pracuj  z automatyk  pokojow

i pogodow , s  one jednak do  drogie. 

Kot y zgazowuj ce osi gaj  bardzo wyso-

k  sprawno  – do 90%, a spalanie jednego 

za adunku drewna trwa od kilku do kilku-

nastu godzin. Emituj  mniej zanieczyszcze

do atmosfery ni  zwyk e kot y na drewno. 

Jednorazowy za adunek wystarcza na min. 

8 godzin, mo na jednak kupi  du y podaj-

nik i dok ada  paliwo raz na dob  lub nawet 

rzadziej. 

Kot y mog  wspó pracowa  z zasobnikiem 

c.w.u., a latem pracowa  wy cznie po to, by 

przygotowywa  ciep  wod  u ytkow .

Kot y wsadowe. W sprzeda y s  równie

specjalne kot y do spalania balotów ze s o-

my. Jeden wsad wystarcza na oko o 4 godzi-

ny pracy kot a.

Regulacja
W kot ach r cznie adowanych regulacja 

mocy odbywa si  przez zmian  ilo ci do-

prowadzonego powietrza do spalania.

W tym celu odsuwa si  klap  powietrza za 

pomoc a cucha lub si ownika albo przez 

zmian  liczby obrotów wentylatora.

W nowoczesnych kot ach powietrze do 

spalania doprowadzane jest przez bezstop-

niowe wentylatory z regulacj  pr dko ci 

obrotowej. Mierzona jest temperatura spa-

lin i kot a oraz zawarto  tlenu w spali-

nach. Na tej podstawie kocio  dopasowuje 

ilo  powietrza doprowadzanego do paleni-

ska. Automatyka mo e te  sterowa  prac

pompy obiegowej centralnego ogrzewania 

oraz umo liwia wspó prac  kot a

z zasobnikiem ciep ej wody. Ponadto za-

pewnia u ytkownikowi kontrol  tempera-

tury w pokojach przez termostaty pokojo-

we, a nawet rozbudow  uk adu do regulacji 

pogodowej.

eliwo czy stal?
Kot y produkuje si  z eliwa, stali i stali 

nierdzewnej. 

Kot ownia wymaga…
Kocio  na paliwo sta e mo e sta  tylko w pomieszczeniu technicznym, w którym nie przeby-

waj  ludzie. Powinno spe nia  nast puj ce wymagania:

minimalna wysoko  – 2,2 m, chocia  w budynkach zbudowanych przed 15 grudnia 2002 roku 

mo na zainstalowa  kocio  w pomieszczeniu o wysoko ci co najmniej 1,9 m;

sprawnie dzia aj ca wentylacja grawitacyjna: nawiewna, zapewniaj ca sta y dop yw powietrza 

do spalania bezpo rednio z zewn trz budynku, oraz wywiewna – przez oddzielny kana  wentyla-

cyjny, z wlotem umiejscowionym pod sufitem i wylotem wyprowadzonym ponad dach;

je eli w kot owni ma si  znajdowa  sk ad paliwa, odleg o  mi dzy nim a kot em powinna wy-

nosi  minimum 40 cm (niektórzy producenci kot ów zalecaj  nawet 100 cm).

Je li moc kot a nie przekracza 25 kW, sk ad paliwa mo e si  znajdowa  w kot owni. Jednak 

lepiej zaplanowa  go w pomieszczeniu oddzielnym i na tyle du ym, eby zmie ci  w nim zapas 

paliwa na ca y sezon grzewczy lub przynajmniej na trzy miesi ce ogrzewania.

 Tak mo na rozwi za  problem otwartego naczynia wzbiorczego w instalacji z kot em na paliwo sta e.

Dzi ki temu grzejniki nie b d  nara one na korozj

Kot y eliwne by y w przesz o ci bardzo 

popularne. S  odporne na korozj  i trwa-

e (20–25 lat). Zbudowane s  z cz onów, któ-

rych liczb  mo na zmieni , modyfikuj c

w ten sposób moc kot a. W razie awarii mo -

na tak e wymieni  tylko uszkodzony cz on.

Najcz ciej stosuje si kot y stalowe, któ-

re kupuje si  gotowe i nie ma mo liwo ci 

zmiany ich mocy. S  l ejsze od eliwnych, 

a ich trwa o  szacuje si  na oko o 15 lat. 

Konstrukcja kot a zale y od tego, jakie pali-

wo b dzie w nim spalane jako podstawowe.

Ze stali nierdzewnej produkuje si  kot y

specjalne, np. opalane drewnem z drzew 

iglastych.

Kocio  z wymiennikiem
Kocio  na paliwo sta e musi wspó pracowa

z instalacj  typu otwartego, czyli tak , któ-

ra jest zabezpieczona otwartym naczyniem 

wzbiorczym. Instalacja taka mo e by  gra-

witacyjna lub pompowa.

Instalacja typu otwartego ma wiele wad. 

Najwi kszym problemem jest sta y kontakt 

wody z powietrzem, co powoduje przyspie-

szon  korozj  grzejników. 

Nie zawsze udaje si  znale  miejsce na 

zamontowanie otwartego naczynia wzbior-

czego powy ej wszystkich grzejników bu-

dynku (takie s  zasady monta u otwarte-

go naczynia wzbiorczego). Z tego wzgl du

cz sto stosuje si  rozwi zanie polegaj ce na 

podzieleniu instalacji centralnego ogrzewa-

nia na dwie cz ci typu:

otwartego, w której znajduje si  kocio ,

oraz zamkni tego – z grzejnikami. 

W takiej podzielonej instalacji naczy-

nie przelewowe mo e si  znajdowa  bezpo-

rednio w pomieszczeniu kot owni; tam te

mo na umie ci  naczynie przeponowe za-

bezpieczaj ce instalacj  typu zamkni tego. 

Obydwie instalacje mo na po czy  przez 

zbiornik buforowy o pojemno ci minimum 

500 litrów lub p ytowy wymiennik ciep a. 

Wymiennik jest znacznie ta szy, ale przeka-

zuje jedynie ciep o z jednej cz ci instalacji 

do drugiej. Zbiornik dodatkowo magazynuje 

ciep o i, je li ma wewn trzny zasobnik, za-

pewnia te  ciep  wod  u ytkow .
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 Kocio  wsadowy oka e si  idealnym 

rozwi zaniem dla osób, które maj  dost p do 

du ych ilo ci s omy

grzejniki
naczynie 
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wzbiorcze
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