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WYBIERAMY I KUPUJEMY
KOCIO£
NA PALIWA STA£E

Kot³y przystosowane do spalania paliw sta³ych s¹ coraz
nowoczeœniejsze, energooszczêdne i ekologiczne.
Zu¿ywaj¹ mniej paliwa od kot³ów sprzed 10 lat, emituj¹ do
atmosfery mniej substancji szkodliwych i osi¹gaj¹ wysok¹
sprawnoœæ, nawet do 95 proc.

Prezentujemy kot³y
na paliwa sta³e
dla domu
o powierzchni
150-200 m2

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na kocio³ na paliwa sta³e.
CEZARY JANKOWSKI
G³ównym powodem, dla którego coraz wiêcej osób decyduje siê na zakup kot³ów na
paliwa sta³e s¹ ni¿sze koszty ogrzewania,
w porównaniu do gazu, oleju czy pr¹du. Argumentem przeciwko takiemu rozwi¹zaniu
dla wielu osób by³ niski komfort u¿ytkowania kot³ów sta³opalnych. Dawniej kot³y wymaga³y czêstego dozoru, uzupe³niania paliwa i wynoszenia popio³u. W ci¹gu kilku
ostatnich lat producenci kot³ów na paliwo
sta³e dokonali niesamowitego przeskoku
technologicznego, którego przyk³adem mo¿e byæ osi¹ganie przez kot³y zasypowe sta³opalnoœci w granicach 24 godzin lub wyposa¿enie kot³ów w automatyczne podajniki paliwa czy automatyczny zap³on paliwa.
Kot³y przystosowane do spalania paliw sta³ych s¹ coraz nowoczeœniejsze, energooszczêdne i ekologiczne. Zu¿ywaj¹ mniej paliwa od kot³ów sprzed 10 lat, emituj¹ do atmosfery mniej substancji szkodliwych
i osi¹gaj¹ wysok¹ sprawnoœæ, nawet do
95 proc, co jest wartoœci¹ porównywaln¹
z kot³ami gazowymi i olejowymi. S¹ ³atwe
w obs³udze, a te które wyposa¿one s¹ w automatyczne podajniki nie wymagaj¹ tak
czêstej obs³ugi. S¹ przystosowane g³ównie
do spalania paliw wêglowych – koksu, wêgla grubego, groszku czy mia³u, ale mog¹
byæ równie¿ wykorzystywane do opalania
przetworzonymi odpadami drzewnymi, np.
peletami.

Góra czy dó³?
Kot³y, ze wzglêdu na budowê komory spalania i sposób spalania siê paliwa mo¿na podzieliæ na trzy grupy: kot³y ze spalaniem
górnym, dolnym oraz retortowe. Ostatnio
coraz wieksz¹ popularnoœæ zyskuj¹ kot³y
zgazowuj¹ce, które osi¹gaj¹ sprawnoœæ nie
gorsz¹ od kot³ów gazowych (ponad
90 proc.).
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Kot³y z górnym spalaniem to najprostsze
i najtañsze urz¹dzenia na rynku. Dobrej jakoœci kocio³ kupiæ ju¿ mo¿na za ok. 1700 z³.
Ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest to, ¿e mo¿na
w nich spalaæ wszystkie paliwa sta³e. Produkuj¹ je zarówno znane firmy, jak i ma³e
zak³ady rzemieœlnicze. S¹ to jednak urz¹dzenia k³opotliwe w obs³udze, poniewa¿
wymagaj¹ czêstego dok³adania opa³u (za³adunek wystarczy na ok. 8 godzin), usuwania popio³u co kilka dni oraz czyszczenia
wymiennika i kana³ów spalinowych. W kot³ach z górnym spalaniem komora zasypowa (miejsce, gdzie wsypujemy paliwo) po³¹czona jest z komor¹ spalania (miejsce spalania paliwa). Dziêki temu proces przebiega
bardzo szybko – ca³e paliwo przechodzi
w ¿ar – przez co kocio³ ³atwo osi¹ga du¿¹
moc ciepln¹. Temperatura powstaj¹cych
spalin jest wysoka, ale po ponownym za³adowaniu paliwa zmieniaj¹ siê: gruboœæ warstwy ¿aru i moc cieplna, co powoduje chwilowe obni¿enie sprawnoœci urz¹dzenia. Kot³y z górnym spalaniem maj¹ sta³y ruszt
oraz jeden lub kilka ci¹gów spalania. Kocio³, który ma wiêcej ci¹gów lepiej odzyskuje ciep³o ze spalin i ma wy¿sz¹ sprawnoœæ. Do palenia w kot³ach z górnym spalaniem najlepiej u¿ywaæ koksu lub wêgla
krótkop³omienistego – zapewnia optymalne warunki spalania. Inne paliwa z du¿¹ zawartoœci¹ czêœci lotnych bêd¹ spalane
z mniejsz¹ wydajnoœci¹, gdy¿ czêœæ niedopalonych gazów przedostawaæ siê bêdzie do
komina. Zalet¹ tych kot³ów jest ³atwy dostêp do komory spalania. Mo¿na je wiêc wygodnie czyœciæ oraz spalaæ paliwa o ró¿nych
wielkoœciach.
Bardziej efektywne spalanie zapewniaj¹ kot³y ze spalaniem dolnym, komora zasypowa i komora spalania s¹ rozdzielone. Dziêki temu paliwo spala siê stopniowo, a p³o-

kot³y
sta³o p
NA CO ZWRÓCIÆ UWAGÊ?
Przy wyborze kot³a odpowiadaj¹cego naszym
potrzebom powinniœmy przede wszystkim
okreœliæ jego typ i moc. Pozwoli to na zawê¿enie dostêpnego asortymentu kot³ów do kilkunastu modeli. Dalsze ustalenia to porównanie
parametrów, sposobu regulacji, ³atwoœci obs³ugi i oczywiœcie cena. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
wy¿sza cena kot³a ³¹czy siê czêsto z udogodnieniami przy jego obs³udze, natomiast wp³yw
na efektywnoœæ pracy jest stosunkowo niewielki. Nie liczmy wiêc, ¿e drogi kocio³ zapewni nam znacz¹ce oszczêdnoœci w zu¿yciu paliwa, które w krótkim czasie pozwol¹ na zwrot
poniesionych kosztów. Kolejna sprawa to
trwa³oœæ i bezawaryjna praca kot³a. Zale¿¹ one
m.in. od konstrukcji kot³a, rodzaju i jakoœci u¿ytych materia³ów, gruboœci œcianek, starannoœci monta¿u. Starannoœæ wykonania mo¿na
okreœliæ sprawdzaj¹c szczelnoœæ i zamocowanie drzwiczek, ³atwoœæ przesuwania siê elementów ruchomych, g³adkoœæ powierzchni wewnêtrznych komory spalania i kana³ów dymowych. Jednak praktycznie o jakoœci kot³a bêdziemy mogli przekonaæ siê dopiero po jego zamontowaniu i d³u¿szej eksploatacji. Dlatego
wa¿ne jest na jak d³ugi okres producent udziela gwarancji i jakie elementy s¹ ni¹ objête.
Warto te¿ przed zakupem dok³adnie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, zw³aszcza fragmenty
dotycz¹ce regulacji i czêstotliwoœci konserwacji kot³a.
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wybieramy kocio³ na paliwa sta³e

y
o palne
Produkcj¹ kot³ów na paliwa sta³e zajmuje siê
wiele firm, a rozpiêtoœæ cen jest ogromna. Za
najtañszy kocio³ o prostej budowie zap³acimy
niewiele ponad 1500 z³, ale rozbudowane
urz¹dzenia z podajnikiem i elektronicznym sterowaniem mog¹ kosztowaæ nawet 15 tys. z³.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e oprócz samego kot³a
potrzebny bêdzie równie¿ osprzêt do jego zamontowania. Poniesione wydatki mog¹ wynieœæ 500- 6000 z³.
Jakie paliwo?
Zanim podejmiemy decyzjê o zakupie kot³a
trzeba ustaliæ rodzaj paliwa, jakie bêdziemy
spalaæ. To od niego zale¿y, jaki kocio³ kupimy
oraz gdzie bêdziemy zaopatrywaæ siê i magazynowaæ opa³. W wiêkszoœci przypadków o wyborze paliwa decyduje jego cena, choæ czêsto
zastosowanie tañszych rodzajów paliw nie musi oznaczaæ, ¿e koszty ogrzewania bêd¹ ni¿sze.
Wielu producentów kot³ów dostosowuje je do
jednego, konkretnego paliwa. Mo¿na w nich
wprawdzie u¿yæ opa³u zastêpczego, ale spowoduje to obni¿enie sprawnoœci kot³a. Warto
równie¿ wiedzieæ, ¿e nie ka¿dy rodzaj paliwa
mo¿na spalaæ w kotle z automatycznym podajnikiem, a jest to urz¹dzenie, którym coraz czêœciej interesuj¹ siê inwestorzy.

2600 z³ / 3180 z³

3032 z³ / 3699 z³

CICHEWICZ
ULTIMA S 20,ULTIMA S 30

SAS
UWT

Kocio³ z górnym spalaniem, mo¿na w nim spalaæ
wêgiel kamienny, zastêpczo drewno opa³owe

Kocio³ jednofunkcyjny, wielopaliwowy z dolnym
i górnym spalaniem

Moc: 20-40 kW

Moc: 17 kW

4836 z³ / 5900 z³

5700 z³ / 6954 z³

PER EKO
KSR 25

ZÊBIEC
KP 20

Kocio³ z górnym spalaniem. Jest doœæ drogi, ale
dziêki zastosowaniu retortowego palnika
– ekonomiczny. Paliwo doprowadzane jest automatycznie ze znajduj¹cego siê obok kosza zasypowego

Kocio³ z dolnym spalaniem z automatycznym podajnikiem paliwa i palnikiem retortowym; przystosowany jest do spalania wêgla i pelet; kocio³
ma zainstalowany elektroniczny sterownik, który
pozwala m.in. na programowanie tygodniowe

Moc: 25 kW

Moc: 20 kW

5737 z³ / 6999 z³

6146 z³ / 7599 z³

SAS
GRO-ECO

LOGITERM
EkoMAX

Niskotemperaturowy kocio³ dwufunkcyjny; mo¿na w nim spalaæ wêgiel sortymentu groszek; ma
podajnik œlimakowy i retortowy palnik

Kocio³ o unikalnym okr¹g³ym kszta³cie; ma palnik
retortowy, jest sterowany elektroniczne; przystosowany do spalania ekogroszku

Moc: 17 kW

Moc: 18 kW
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6300 z³ / 7686 z³
KOT£OSPAW
KWM-SP
Kocio³ z górnym spalaniem; ma automatyczny podajnik szufladowy i zbiornik na paliwo; wyposa¿ony jest tak¿e w ruszt do palenia tradycyjnego;
mo¿na w nim spalaæ wêgiel kamienny, mia³ lub
groszek energetyczny

koszty pozyskania energii z ró¿nych rodzajów paliw sta³ych
paliwo

koks
wêgiel orzech
wêgiel groszek
mia³ wêglowy
brykiet wêgla brunatnego
brykiety drzewne
pelety

wartoœæ opa³owa
MJ/kg
29
25
26
22
17
18
18*

cena
z³/tonê
700
500
600
350
300
500
600**

koszt energii*
z³/kWh
0,125
0,122
0,120
0,095
0,106
0,143
0,110

* po uwzglêdnieniu sprawnoœci ekploatacyjnej kot³a
** cena za m3 ok. 170 z³

Moc: 25 kW

15 496 z³ / 18 905 z³
CICHEWICZ
FUTURA BIO 25
Kocio³ do spalania biomasy z automatycznym
podajnikiem i zbiornikiem na paliwo; mo¿na w nim
spalaæ brykiety z trocin, s³omê, zrêbki, trociny

Moc: 25 kW

12 749 z³ / 15 554 z³
THERMOSTAHL
BIOPLEX (HL) 20
Kocio³ niskotemperaturowy z zasobnikiem na paliwo
sta³e; palnik retortowy, mo¿na w nim spalaæ
wêgiel, drewno, pelety; obs³uga kot³a sprowadza
siê do nape³nienia zasobnika paliwem

Moc: 23 kW

mieñ obejmuje tylko tê jego czêœæ, która
znajduje siê w komorze. Kot³y te emituj¹ do
atmosfery mniej zanieczyszczeñ. Ni¿sza jest
te¿ temperatura spalin – przez co tracimy
mniej wytworzonego ciep³a, a komin nie
jest tak bardzo nara¿ony na niszczenie. Kot³y te maj¹ wy¿sz¹ sprawnoœæ ni¿ kot³y
z górnym spalaniem i dok³adniej spalaj¹
paliwo, przez co starcza ono na d³u¿ej (do
18 godzin). Poniewa¿ uzupe³nienie paliwa
odbywa siê przez komorê „zimn¹” nie wystêpuje efekt intensywnego dymienia spowodowany porywaniem drobnych cz¹steczek przez ci¹g kominowy. Kot³y z dolnym
spalaniem maj¹ sta³y, ruchomy (³atwiej siê
czyœci) lub wodny (najszybciej podgrzewa
wodê) ruszt oraz minimum dwa ci¹gi spalania. Ich sprawnoœæ wynosi nawet 80 proc.,
a jest uzale¿niona g³ównie od rodzaju i jakoœci u¿ytego paliwa. W kot³ach tych mo¿na spalaæ równie¿ drobny wêgiel, mia³, brykiety z wêgla brunatnego. Moc kot³a mo¿na
regulowaæ iloœci¹ powietrza doprowadzanego do komory spalania. W lepszych, ale
i dro¿szych urz¹dzeniach powietrze mo¿e
byæ rozprowadzane przy pomocy wentylatora. Nowoczeœniejsze kot³y s¹ dro¿sze (od
ok. 2 tys. z³), ale ró¿nica w cenie zwraca siê
najczêœciej po kilku sezonach grzewczych.

Retortowy palnik
Wygodne w obs³udze s¹ kot³y z palnikiem
retortowym i podajnikiem paliwa, które
maj¹ regulowan¹ moc. Przystosowane s¹
do spalania paliwa o okreœlonej granulacji –
g³ównie wêgla tzw. ekogroszku i mia³u wêglowego, peletów, wiórów, zrêbków drzewnych. Paliwo dostarczane jest do kot³a z du¿ego zasobnika za pomoc¹ podajnika œlimakowego lub t³okowego. Palnik pierœcieniowy zasilany jest paliwem wt³aczanym od
do³u lub z boku, a proces spalania regulowany jest nadmuchem powietrza wyp³ywaj¹cego z dysz rozmieszczonych na obwodzie

palnika. Nowe porcje paliwa wypychaj¹ popió³ który spada do popielnika. Kocio³ taki
mo¿e pracowaæ bez obs³ugi nawet przez kilka dni, ale w praktyce konieczna jest codzienna kontrola jego pracy.

Co jest wa¿ne?
Przy wyborze kot³a – oprócz ustalenia na jakim paliwie bêdzie on pracowa³ – trzeba
braæ pod uwagê szereg innych czynników
istotnych dla zapewnienia prawid³owej
i wygodnej eksploatacji. Na co zwróciæ
uwagê podczas wyboru kot³a?

MOC NOMINALNA
Przy spalaniu paliw sta³ych moc grzewcza
kot³a zale¿y od iloœci pal¹cego siê wsadu
i jego kalorycznoœci. Podawan¹ przez producentów moc nominaln¹ nale¿y traktowaæ
jedynie jako wartoœæ orientacyjn¹. Niemniej przy doborze kot³a istotne jest dobranie takiej jego mocy, aby zapewnia³ wystarczaj¹c¹ wydajnoœæ ciepln¹ w okresie najwiêkszych mrozów, ale jednoczeœnie nie
pracowa³ przy zbyt niskiej temperaturze
wody zasilaj¹cej w okresach przejœciowych.
Orientacyjnie mo¿na przyjmowaæ moc
grzewcz¹ na poziomie 80-100 W/m2 powierzchni ogrzewanej. Niektóre kot³y wyposa¿one s¹ w dodatkow¹ wê¿ownicê
umo¿liwiaj¹c¹ uzyskanie – przynajmniej
teoretycznie – efektu podgrzewania wody
u¿ytkowej w sposób przep³ywowy. Jednak
komfort korzystania z takiego kot³a jest niski, gdy¿ temperatura wody u¿ytkowej zale¿y od tej jaka jest kierowana do instalacji
centralnego ogrzewania, a przy d³u¿szym
poborze ciep³ej wody jej temperatura bêdzie siê sukcesywnie obni¿aæ, jeœli aktualna
moc kot³a nie pokrywa zapotrzebowania na
ciep³o do jej podgrzania. Lepszym sposobem na pozyskanie c.w.u. bêdzie zamontowanie dodatkowego zbiornika z wê¿ownic¹
zasilan¹ bezpoœrednio z kot³a.
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SPRAWNOŒÆ
Sprawnoœæ kot³ów podawana przez producentów waha siê w granicach 70-90
proc. Sprawnoœci te okreœlane s¹ w warunkach laboratoryjnych, a przy normalnej eksploatacji mog¹ byæ o 15-20 proc.
ni¿sze. Wynika to st¹d, ¿e sprawnoœæ zale¿y nie tylko od konstrukcji kot³a, ale równie¿ od jakoœci paliwa, jego wilgotnoœci
a równie¿ mocy z jak¹ pracuje kocio³,
stopnia zanieczyszczenia wymiennika,
trybu pracy i skutecznoœci regulacji. Podawane przez producenta nominalne zu¿ycie paliwa z regu³y jest ni¿sze ni¿ uzyskiwane w rzeczywistoœci. W warunkach
eksploatacyjnych te same kot³y mog¹
wiêc wykazywaæ znaczne ró¿nice w efektywnoœci spalania, przy czym dla u¿ytkownika wa¿niejszy bêdzie koszt pozyskania energii cieplnej ni¿ faktyczna
sprawnoœæ spalania. Korzystaj¹c bowiem
z du¿o tañszego paliwa mo¿emy ogrzewaæ
dom taniej mimo mniejszej efektywnoœci
pracy kot³a.

IZOLACJA TERMICZNA KOT£A
Wiêkszoœæ kot³ów ma izolacjê zewnêtrzn¹
obudowy i czym jest ona grubsza, tym le-

piej (udzia³ energii cieplnej traconej na
skutek promieniowania zewnêtrznych
powierzchni kot³a nie powinien przekraczaæ 3-4 proc.).

SPOSÓB POD£¥CZENIA KOT£A
DO KOMINA I INSTALACJI
Wybieraj¹c kocio³ nale¿y zwróciæ uwagê
na sposób jego pod³¹czenia do instalacji
grzewczej i komina. Ma to du¿e znaczenie, gdy „dopasowujemy” kocio³ do istniej¹cej instalacji (ewentualne przeróbki mog¹ byæ doœæ kosztowne).
W instalacjach przystosowanych do
ogrzewania w systemie grawitacyjnym
wyprowadzenia króæców wody dolotowej i zasilaj¹cej powinny mieæ du¿¹
œrednicê (najczêœciej ok. 2 cali). Umo¿liwi to wymagan¹ cyrkulacjê obiegu
grzewczego bez nadmiernych oporów
przep³ywu.
W przypadku wspó³pracy z instalacj¹
pompow¹, króæce te mog¹ mieæ mniejsz¹ œrednicê. Przekrój rury pod³¹czeniowej do komina nie mo¿e byæ wiêkszy
od przekroju komina. W przeciwnym
razie mo¿e nastêpowaæ cofanie siê dymu
do kot³owni.

KOMFORT OBS£UGI
Od niego zale¿y z jak¹ czêstotliwoœci¹ trzeba bêdzie kontrolowaæ pracê kot³a – rozpalaæ go, czyœciæ. Najwy¿szy komfort obs³ugi
maj¹ kot³y z elektronicznymi regulatorami
pracy i automatycznym podajnikiem – obs³uga takiego kot³a ogranicza siê do rozpalenia w kotle, dok³adania paliwa do zasobnika, kontroli procesu spalania oraz usuwania popio³u.

REGULACJA MOCY
Sterowanie moc¹ grzewcz¹ kot³a polega na
regulacji iloœci doprowadzanego powietrza
do spalania. Najprostsze regulatory to tzw.
miarkowniki ci¹gu, czyli elementy termostatyczne steruj¹ce klapk¹ w drzwiczkach
popielnika. Zale¿nie od nastawionej temperatury wody zasilaj¹cej instalacjê c.o. otwieraj¹ lub przymykaj¹ dop³yw powietrza do
komory spalania. Wp³ywa to na szybkoœæ
spalania paliwa a wiêc na moc grzejn¹ kot³a.
Uk³ad ten pracuje z du¿¹ bezw³adnoœci¹,
gdy¿ zmiana szybkoœci spalania przebiega
doœæ wolno, a na skutecznoœæ regulacji ma
równie¿ wp³yw ci¹g kominowy, który zmienia siê np. w wyniku powiewów wiatru.
Bardziej efektywn¹ regulacj¹ jest sterowaREKLAMA
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STA£OPALNOŒÆ
Wiele kot³ów reklamowanych jest jako
kot³y rozpalane raz na sezon, a ich obs³uga sprowadza siê do uzupe³nienia paliwa i usuniêcia popio³u. W praktyce
jednak rzadko kiedy udaje siê tak ograniczyæ obs³ugê, gdy¿ kot³y wymagaj¹
doœæ czêstego czyszczenia kana³ów dymowych, zw³aszcza wtedy, gdy u¿ywamy gorszego paliwa a kocio³ pracuje
przy niskiej temperaturze wody. Niektóre kot³y udaje siê czyœciæ bez wygaszania paleniska, ale najczêœciej wi¹¿e siê
to z zadymieniem kot³owni. Czêstotliwoœæ obs³ugi zale¿y te¿ od tego z jak¹
moc¹ pracuje kocio³, a podawany przez
producentów czas palenia odnosi siê
najczêœciej do pracy z minimaln¹ moc¹.

OTWARTA CZY ZAMKNIÊTA?
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
kot³y na paliwa sta³e nie mog¹ wspó³pracowaæ z instalacj¹ grzewcz¹ typu zamkniêtego wyposa¿on¹ w przeponowe
naczynie wzbiorcze. Podyktowane jest
to bezpieczeñstwem, poniewa¿ w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury wody grzewczej i ciœnienia wody mog³oby dojœæ do rozerwania instalacji.
W nowoczesnych kot³ach taka ewentualnoœæ jest ma³o prawdopodobna, choæ
nie mo¿na jej wykluczyæ, jeœli zamontujemy termostatyczne zawory przygrzejnikowe lub bêdzie awaria pr¹du. W innych krajach dopuszczalne jest instalowanie kot³ów na paliwa sta³e w instalacjach zamkniêtych. Jest to mo¿liwe wtedy, gdy kocio³ wyposa¿ony jest w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, np. w postaci
dodatkowego odprowadzenia ciep³a
przez przep³yw wody wodoci¹gowej,
zraszanie paliwa wod¹ (po przekroczeniu bezpiecznej temperatury). Koniecznoœæ stosowania otwartego systemu
grzewczego utrudnia wykonanie nowoczesnej instalacji z regulacj¹ temperatury, a tak¿e powoduje przyspieszenie
korozji grzejników ze wzglêdu na ci¹g³y
dop³yw tlenu do wody. Rozwi¹zaniem tego problemu mo¿e okazaæ siê
wykonanie instalacji dwuobiegowej wyposa¿onej w dodatkowy
w y m i e n n i k ciep³a.
W t a k i m uk³adzie
k o c i o ³ pracuje
w obiegu otwartym (z otwartym
naczyniem
wzbiorczym),
a instalacja
grzewcza stanowi
odrêbny, zamkniê-

fot. CICHEWICZ

nie nadmuchem powietrza wywo³ywanego
przez wentylator. Termostat kot³owy steruje wtedy prac¹ wentylatora w³¹czaj¹c go lub
wy³¹czaj¹c w zale¿noœci od nastawionej
temperatury. Kot³y z nadmuchem mog¹
byæ tak¿e wyposa¿one w sterowniki elektroniczne, które reguluj¹ nie tylko iloœæ doprowadzanego powietrza, ale steruj¹ prac¹
pomp cyrkulacyjnych, podajnikiem oraz
wspó³pracuj¹ z regulatorem pogodowym.
Jednak nadmiernie rozbudowana elektronika mo¿e przysparzaæ sporo k³opotów,
gdy¿ nawet drobna usterka niekiedy ca³kowicie unieruchamia pracê kot³a.

ty obieg wody podgrzewanej przez wymiennik ciep³a.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ instalacja
w systemie otwartym, przy wszystkich
jej wadach ma tê zaletê, ¿e wykorzystuj¹c obieg grawitacyjny eliminuje siê koniecznoœæ doprowadzenia pr¹du do jakichkolwiek urz¹dzeñ. Ma to swoje znaczenie w rejonach, w których czêsto wystêpuj¹ awarie zasilania. Dodajmy, ¿e
obieg grawitacyjny wody w instalacji
c.o. (system otwarty) wymusza ulokowanie kot³a poni¿ej najni¿szych grzejników, a wiêc w piwnicy.

fot. SPYRA
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Kocio³ na paliwo sta³e mo¿na zainstalowaæ jedynie w oddzielnym pomieszczeniu o wysokoœci co najmniej 2,2 m znajduj¹cym siê w piwnicy lub na poziomie
parteru. W kot³owni o mocy do 25 kW mo¿na umieœciæ sk³ad paliwa. Jeœli moc
jest wy¿sza opa³ musi byæ sk³adowany w osobnym pomieszczeniu. Pomieszczenie kot³owni musi mieæ wentylacjê nawiewno-wywiewn¹ oraz kana³ dymowy
o przekroju dostosowanym do mocy kot³a (warto sprawdziæ jakie œrednice czopucha maj¹ interesuj¹ce nas kot³y), ale nie mniejszym ni¿ 14 x 14 cm lub œrednicy co najmniej 12 cm (gdy jest wykonany z rury stalowej). Kot³ownia powinna
znajdowaæ siê w takim miejscu, by mo¿na by³o ³atwo dostarczaæ do niej paliwo.
Praktycznie, przy sk³adowaniu wêgla w kot³owni, jej powierzchnia powinna wynosiæ co najmniej 10 m2.

wybieramy kotly na paliwo stale.qxd
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wybieramy kocio³ dla domu 150-200 m2

zakup kontrolowany
fot. S. KASPER

pomagamy Czytelnikom wybraæ kocio³ na paliwa sta³e

Wysoki koszt oleju sprawi³, ¿e Jacek zacz¹³ siê zastanawiaæ nad zmian¹ sposobu
ogrzewania domu. Zdecydowa³, ¿e kupi
kocio³ na paliwo sta³e. Nie wie jeszcze,
czy bêdzie pali³ wêglem, drewnem czy
biomas¹, dlatego zastanawia siê nad kot³em uniwersalnym, w którym mo¿na
spalaæ wiêkszoœæ paliw.

Kontakt z instalatorem
Jacek nie jest pewny, czy zakup to wszystko. Poprosi³ wiêc o konsultacjê hydraulika, który wykonywa³ instalacjê grzewcz¹
w jego domu. Okaza³o siê, ¿e instalacja
wymaga doœæ powa¿nej modernizacji,
gdy¿ u¿ytkowany dotychczas kocio³ pracowa³ w obiegu zamkniêtym, a nowy musi byæ pod³¹czony do instalacji typu
otwartego. Problem ten mo¿na rozwi¹zaæ
w dwojaki sposób: „otwieraj¹c” istniej¹c¹
instalacjê i zak³adaj¹c otwarte naczynie
wzbiorcze lub wstawiaj¹c wymiennik ciep³a. Pierwszy sposób, choæ tañszy nie
bardzo odpowiada³ Jackowi, bo trzeba
by³oby kuæ œciany, a dodatkowo grzejniki

POSZUKIWANY: kocio³ na paliwa sta³e, do
ogrzania domu wielkoœci 140 m2. W kot³owni zainstalowany jest kocio³ olejowy,
ale z powodu wysokich kosztów eksploatacyjnych w³aœciciele chc¹ zainstalowaæ
drugi – na paliwo sta³e.

nara¿one by³yby na przyspieszon¹ korozjê. Drugi wariant okaza³ siê korzystniejszy – wszystkie elementy dodatkowe (wymiennik, pompa obiegowa, naczynie
wzbiorcze, zawory) mo¿na zamontowaæ
w kot³owni, a automatycznie dope³niane
naczynie wzbiorcze nie wymaga sprawdzania poziomu wody. Dodatkowe elementy kosztowaæ bêd¹ 1500 z³. Wiêkszego k³opotu nie bêdzie równie¿ z modernizacj¹ istniej¹cej instalacji ciep³ej wody.
Wê¿ownica w zasobniku c.w.u. zostanie
w³¹czona w obieg kot³a wêglowego, a sterowanie temperatur¹ wody „³aduj¹cej”
zasobnik, pod³¹czone bêdzie do sterownika kot³a.

Dolne spalanie lepsze
Wiedz¹c, jak ma³o ekonomiczne jest palenie w kotle z górnym spalaniem postanowi³, ¿e kupi model ze spalaniem dolnym. Zacz¹³ wiêc szukaæ odpowiedniego
urz¹dzenia. Oferta okaza³a siê bardzo bogata. Na pocz¹tku odrzuci³ oferty ma³ych
zak³adów produkuj¹cych kot³y. Szuka³

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile

wiêkszego, z d³ugoletnim doœwiadczeniem. Wiedzia³, ¿e tylko w takiej firmie kupi kocio³ funkcjonalny i estetyczny. Zainteresowa³a go oferta firmy SAS, a szczególnie
kocio³ UWT o mocy 17 kW. Po konsultacji
z hydraulikiem doszed³ do wniosku, ¿e kocio³ spe³nia stawiane wymagania. Przystosowany jest do pracy zarówno w systemie
dolnego jak i górnego spalania. Spalania regulowane jest przez mikroprocesorowy sterownik, w który wyposa¿ony jest kocio³.
Charakterystyczn¹ cech¹ kot³a jest to, ¿e
komora paleniskowa wyposa¿ona jest
w wielopunktowy system dystrybucji powietrza, co pozwala na eksploatacjê kot³a
zarówno w systemie dolnego jak i górnego
systemu spalania.

Kontakt z hurtowni¹
Okaza³o siê, ¿e kot³y tego typu ciesz¹ siê
du¿ym zainteresowaniem wœród kupuj¹cych. Nie ma ich na stanie w magazynie,
ale na zamówiony produkt nie trzeba bêdzie d³ugo czekaæ – zaledwie 4 dni. Kocio³ kosztuje 3699 z³, a hurtownia dowiezie go pod wskazany przez Jacka adres.

PRZYK£ADOWY WYBÓR
Kocio³ SAS UWT
o mocy 17 kW – 3699 z³
+ wymiennik,
pompa obiegowa,
naczynie wzbiorcze,
zawory – 1500 z³

z³
5199

Z DOŒWIADCZEÑ CZYTELNIKÓW
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ieszkamy w domu wybudowanym w latach 80. Ogrzewalismy go dotychczas
kot³em gazowym. Poniewa¿ u¿ytkowane prawie 25 lat urz¹dzenie czêsto siê psu³o, podjêliœmy decyzjê o jego wymianie. Za namow¹
znajomych, którzy twierdzili, ¿e ogrzewanie
wêglem jest du¿o tañsze, zdecydowaliœmy siê
na zamontowanie kot³a wêglowego. Po pierwszym sezonie grzewczym 2005/2006 porównaliœmy koszty ogrzewania i przewidywane
oszczêdnoœci okaza³y siê niewielkie. Przy
ogrzewaniu gazowym w okresie od listopada
do marca 2004/2005 za gaz zap³aciliœmy
3400 z³. W nastêpnym roku zu¿yliœmy prawie
5 ton wêgla (nie licz¹c drewna na rozpalenie)
za 2600 z³. Ró¿nica wynios³a 800 z³, ale od tej

kwoty trzeba odliczyæ 420 z³ za gaz zu¿yty do
podgrzewania c.w.u. i gotowania. Oszczêdnoœæ wynios³a 380 z³. Uwzglêdniaj¹c nawet kolejne podwy¿ki cen gazu – a wêgiel te¿ dro¿eje – uwa¿amy, ¿e zamiana kot³a nie by³a dobrym pomys³em, gdy¿ koszty zmniejszy³y siê
nieznacznie i nie rekompensuj¹ uci¹¿liwoœci
obs³ugi.
Irena i Stanis³aw

O

d czterech lat palimy w kotle na pelety. Na
pocz¹tku kupowaliœmy je w workach,
a po ustawieniu du¿ego silosu dostarczane by³y luzem lub w tzw. big-bagach. Przez ten czas
praktycznie nie by³o wiêkszych problemów
z u¿ytkowaniem kot³a, oprócz kilku awarii po-

dajnika. Przed ostatnim sezonem grzewczym
chcieliœmy zrobiæ zapas paliwa na przysz³y rok.
W tym momencie prze¿yliœmy szok – ceny pelet przekroczy³y 600 z³/tonê, (w poprzednich latach cena wynosi³a ok. 400-450 z³/tonê co i tak
by³o doœæ drogo w porównaniu z innymi paliwami). Po konsultacji z zaprzyjaŸnionym hydraulikiem doszliœmy do wniosku, ¿e bez koniecznoœci wymiany kot³a mo¿emy spalaæ
w nim wêgiel typu groszek. Wystarczy jedynie
wymieniæ zasobnik i przeregulowaæ nastawy
kot³a. Do lutego tego roku zu¿yliœmy prawie
dwukrotnie mniej wêgla ni¿ poprzednio pelletu
w tym samym okresie (a ceny tych paliw s¹
prawie takie same).
Krystyna i Miko³aj

