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Spalanie
Dla celów grzewczych istotne jest,

aby ciep³o spalania by³o dostarczane
mo¿liwie równomiernie przez czas jak
najd³u¿szy. Mówi siê, ¿e po¿¹dana jest
wysoka sta³opalnoœæ. 

Spoœród paliw stosowanych w kot³ach
grzewczych stosunkowo najlepiej wymogi
te spe³nia koks, dziêki wzglêdnie jednoli-
temu sk³adowi chemicznemu (g³ównie
wêgiel pierwiastkowy). Proces spalania
koñczy siê praktycznie tu¿ przy jego po-
wierzchni. Do czêœci kot³a, w której na-
stêpuje przekazanie ciep³a wodzie, prze-
chodz¹ tylko rozgrzane spaliny. 

Wêgiel kamienny ma sk³ad chemicz-
ny znacznie bardziej skomplikowany. Fa-
chowcy mówi¹, ¿e pali siê dynamicznie.
W wysokiej temperaturze, wytwarzanej
przez siebie w toku spalania, ulega roz-

k³adowi. Wydzielaj¹ siê przy tym palne
gazy, w iloœci zale¿nej od rodzaju wêgla.
Jeœli jest ich niewiele, dopalenie nastêpu-
je w pobli¿u wêgla. Mówimy, ¿e pali siê
on p³omieniem krótkim. Przy du¿ej za-
wartoœci, spalanie mo¿e nie zakoñczyæ siê
w komorze paleniskowej. Istniej¹ tu dwie
mo¿liwoœci. Gazy mog¹ siê sch³odziæ tak
bardzo, ¿e gasn¹. Wówczas do przewodu
kominowego przechodz¹ produkty nie-
pe³nego spalania wêgla. Nie tylko zmniej-
sza to stopieñ wykorzystania paliwa. Tle-
nek wêgla zanieczyszcza otoczenie, sadza
natomiast odk³ada siê w przewodzie,
zmniejszaj¹c jego przepustowoœæ. Przy
spalaniu szczególnie intensywnym spali-
ny nie gasn¹. P³omieñ mo¿e siê przedo-
staæ a¿ do przewodu kominowego. Grozi
to zapaleniem sadzy, czyli po¿arem w ko-
minie. 

Podobnie siê dzieje w przypadku
drewna, zawieraj¹cego jeszcze wiêcej sub-
stancji lotnych. 

W nowoczesnych kot³ach tym nieko-
rzystnym zjawiskom zapobiega siê na ró¿-
ne sposoby, m. in. stosuj¹c paliwo silnie
rozdrobnione (nawet do postaci py³u)
i odpowiednie sterowanie powietrzem,
w tym wprowadzanie dodatkowego jego
strumienia (powietrze wtórne), by dopa-
liæ ulatniaj¹ce siê gazy. 

Niejako rozwiniêciem tego ostatnie-
go rozwi¹zania jest spalanie dwustopnio-
we. Gazy, w poprzednim rozwi¹zaniu
tylko dopalane, tu staj¹ siê paliwem za-
sadniczym. Materia³ wyjœciowy (najczê-
œciej biomasa, ale tak¿e wêgiel o du¿ej
zwartoœci czêœci lotnych, a wiêc zw³asz-
cza brunatny) pali siê tylko w fazie
wstêpnej, rozruchowej. Po wytworzeniu
z paliwa tzw. gor¹cego j¹dra zamyka siê
dop³yw powietrza i odp³yw spalin.
W tych warunkach, pod wp³ywem wyso-
kiej temperatury, drewno (czy inne pali-
wo) ulega rozk³adowi cieplnemu, czyli
pirolizie; proces ten nazywa siê te¿ such¹
destylacj¹ drewna. Wydziela siê przy tym
palny gaz drzewny. Miesza siê on z po-
wietrzem i kieruje do komory spalania
w³aœciwego. Tam zostaje spalony na zasa-
dzie takiej samej, jak np. gaz ziemny. Za-
pewnia to nie tylko wysok¹ sprawnoœæ
i czystoœæ, ale tak¿e mo¿liwoœæ regulacji,
nieosi¹galn¹ przy spalaniu bezpoœred-
nim. 

Urz¹dzenia o takiej zasadzie dzia³ania
nazywa siê kot³ami zgazowuj¹cymi 1. 

AAlliinnaa  KKwwaappiisszz  ii SSttaanniiss³³aaww  SSttuuppkkiieewwiicczz

Paliwa sta³e, wykorzy-
stywane w kot³ach

grzewczych, mo¿na po-
dzieliæ na dwie zasadni-

cze grupy. Do jednej zali-
czaj¹ siê ró¿ne postaci
wêgli kopalnych. Drug¹

stanowi¹ rozmaite mate-
ria³y roœlinne, g³ównie

drewno i s³oma; ogólnie
okreœla siê je nazw¹ 

„biomasa”.

KOT£Y
na paliwa sta³e

K o t ³ y  n a  p a l i w a  s t a ³ e

1 Kocio³ zgazowuj¹cy, pracuj¹cy z wykorzystaniem drewna



Elementy kot³ów
Podstawowy uk³ad wiêkszoœci kot³ów

wêglowych niskiej mocy, jakie stosuje siê
w domach jednorodzinnych, wywodzi siê
od tradycyjnego: komora spalania
z drzwiczkami za³adunkowymi od przo-
du, odprowadzeniem do czopucha (prze-
wodu ³¹cz¹cego z kominem) z ty³u, rusz-
tem u do³u i instalacj¹ wodn¹ wewn¹trz
lub wokó³, a pod rusztem druga komora,
popielnikowa, z drzwiczkami do usuwa-
nia popio³u oraz doprowadzania powie-
trza 2 . Ta prosta konstrukcja w niewiele
zmienionej postaci utrzyma³a siê w przy-
padku kot³ów na koks, spalaj¹cy siê – jak
napisaliœmy – spokojnie. W pozosta³ych
urz¹dzeniach poszczególne elementy s¹
unowoczeœnione. 

Zespó³ ruszt – komora paleniskowa,
czyli tzw. palenisko warstwowe, tradycyj-
nie ¿eliwny lub ze stali zwyk³ej, obecnie co-
raz czêœciej wykonywany jest ze stali kwa-
soodpornej spawanej laserowo. Jest wiêc
l¿ejszy ni¿ ¿eliwny. Wysoka g³adkoœæ jego
powierzchni zapobiega osiadaniu sadzy
i smo³y. Zarazem odpornoœci¹ na korozjê
dorównuje ¿eliwu lub nawet je przewy¿sza. 

Ruszt mo¿e byæ ruchomy. Pozwala to
na przegarnianie paliwa, fachowo: me-
chaniczne przerusztowanie z³adu, a przez
to zwiêkszenie stopnia jego wykorzysta-
nia (mniejsza iloœæ niespalonego). Ponad-
to zapobiega przegrzewaniu rusztu. Sta-
nowi wiêc alternatywê dla tzw. rusztu
wodnego. Ten drugi to zespó³ rurek ró¿-
nie profilowanych, przez które przep³ywa
woda z uk³adu grzejnego. Pobrane przez
ni¹ ciep³o trafia do instalacji c.o. 

W uk³adzie tradycyjnym – i nadal czê-
sto stosowanym – potrzebne do spalania

powietrze dop³ywa do paliwa przez otwo-
ry (szczeliny) rusztu. Spalanie przebiega
w ca³ej jego warstwie. Jest to tzw. spalanie
górne. Jego intensywnoœæ mo¿na regulo-
waæ steruj¹c dop³ywem powietrza. S³u¿y
do tego proste urz¹dzenie – mechaniczny
miarkownik ci¹gu (regulator paleniska).
Umieszcza siê go w otworze dop³ywowym
lub czopuchu. Nie jest to regulacja precy-
zyjna. Co gorsza, w strefie spalania stale
znajduje siê du¿a iloœæ paliwa, którego nie
mo¿na natychmiast zgasiæ w razie prze-
grzania kot³a, np. w wyniku awarii. Kolej-
na niedogodnoœæ: nowe porcje paliwa do-
k³ada siê do rozpalonego, co mo¿e powo-
dowaæ niewielkie wybuchy wydzielanego
gazu (tzw. fukanie). 

Z tych powodów znacznie korzystniej-
sze jest spalanie dolne 3. W tym rozwi¹-
zaniu odprowadzenie spalin do czopucha
nastêpuje nie z komory paleniskowej, lecz
z popielnika – oczywiœcie poprzez uk³ad
komór wodnych, którym spaliny oddaj¹
ciep³o. Powietrze zaœ jest, przy u¿yciu wen-

tylatora, poziomo kierowane niemal punk-
towo w doln¹ czêœæ warstwy paliwa, przy
ruszcie, zwykle przy tylnej œcianie komory
paleniskowej. Pali siê wiêc tylko dolna
warstwa paliwa, albo nawet tylko niewiel-
ka jej czêœæ. Reszta pozostaje nienaruszo-
na. W miarê jak spopielona dolna warstwa
osypuje siê do komory dolnej, na jej miej-
sce osuwa siê œwie¿a partia paliwa. W stre-
fie spalania pozostaje sta³a jego iloœæ, bez
wzglêdu na to, ile siê go za³aduje. Pozwala
to zmniejszyæ czêstotliwoœæ dok³adania
opa³u, a to jedna z dokuczliwszych wad ko-
t³ów piecowych. Kolejne porcje nak³ada
siê na paliwo nie roz¿arzone. Nie dochodzi
wiêc do wspomnianego fukania. 

Moc kot³a mo¿na regulowaæ z du¿¹
precyzj¹, steruj¹c wydajnoœci¹ wentylato-
ra, a wiêc iloœci¹ doprowadzanego powie-
trza. Funkcjê tê z powodzeniem realizuj¹
uk³ady termostatyczne. Zbêdny jest wiêc
udzia³ u¿ytkownika. 

Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zyskuj¹
urz¹dzenia z odmiennym zrealizowaniem

zasady spalania dolnego – kot³y retorto-
we 4. Uznaje siê je za najnowoczeœniej-
sze i najsprawniejsze (sprawnoœæ powy¿ej
88%) urz¹dzenia grzewcze na paliwo sta-
³e. Nie ma w nich rusztu tradycyjnie ro-
zumianego. Jego funkcjê spe³nia palnik
retortowy: blok ¿eliwny lub ze stali nie-
rdzewnej, z lejowatym zag³êbieniem, za-
opatrzonym w otwory doprowadzaj¹ce
powietrze. Paliwo o drobnej granulacji
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2 Budowa i zasada dzia³ania kot³a tradycyjnego

4 Zasada dzia³ania paleniska retortowego

3 Ró¿nica dzia³ania kot³ów ze spalaniem górnym (po lewej) i dolnym

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.budujemydom.pl

Kot³y ze spalaniem dolnym to rozwi¹zanie nowoczeœniejsze
ni¿ tradycyjny uk³ad ze spalaniem górnym.
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(mia³ wêglowy, pelety) jest do niego do-
prowadzone od do³u – zwykle podajni-
kiem œlimakowym. Kocio³ ma napêd
elektryczny, co umo¿liwia bardzo precy-
zyjne, zautomatyzowane sterowanie pro-
cesem spalania. To z kolei zapewnia wyso-
k¹ czystoœæ spalin, a wiêc korzyœci ekolo-
giczne. 

Zasobnik na paliwo mo¿e pomie-
œciæ zapas na kilka dni, a w niektórych
przypadkach nawet na ca³y sezon
grzewczy. 

Swego rodzaju bezrusztowe urz¹dzenie
ze spalaniem dolnym stanowi kocio³, skon-
struowany specjalnie do wykorzystania
s³omy 5. Jej baloty umieszcza siê w piono-
wej komorze za³adowczej. Przegroda, dzie-

l¹ca j¹ od komory spalania, ma w dolnej
czêœci otwór. Naprzeciw niego znajduje siê
dmuchawa, która t³oczy powietrze prosto-
padle do balotów. Tu nastêpuje spalanie
s³omy. Gazy lotne uchodz¹ do komory pa-
leniskowej, w kierunku przeciwnym do na-
dmuchiwanego powietrza. W komorze siê
dopalaj¹. W miarê jak s³oma balotu najni¿-
szego siê wypala, pozosta³e osuwaj¹ siê pod
w³asnym ciê¿arem. Naprzeciw dmuchawy
pojawia siê paliwo œwie¿e. 

Jeszcze inn¹ budowê, ze zrozumia-
³ych wzglêdów, maj¹ kot³y zgazowuj¹ce.
Komora spalania jest w nich umieszczona
pod komor¹ górn¹ – za³adowcz¹ i zarazem
zgazowania. S¹ po³¹czone dysz¹, przez
któr¹ z komory górnej przechodz¹ pro-

dukty pirolizy. Powietrze dostarcza wen-
tylator umieszczony zwykle na przedniej
œciance urz¹dzenia 6. 

Warunkiem pe³nego wykorzystania
zalet paleniska jest skuteczna wymiana
ciep³a miêdzy spalinami a wod¹ grzewcz¹.
Tradycyjnie s³u¿y³y do tego dwa rodzaje
uk³adów rurkowych – op³omkowych
i p³omieniówkowych. Ró¿ni¹ siê tym, ¿e
w op³omkach (patrz 2) p³ynie woda, spa-
liny omywaj¹ je z zewn¹trz, p³omieniów-
ki zaœ prowadz¹ spaliny, a na zewn¹trz
nich znajduje siê ogrzewana woda. Uk³a-
dy te stosuje siê nadal, ale rozwój techni-
ki spawalniczej pozwoli³ na szerokie
wprowadzenie wymienników p³aszczy-
znowych. Warstwa wody przep³ywa

K o t ³ y  n a  p a l i w a  s t a ³ e
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Wêgiel
Wêgle kopalne maj¹ z³o¿ony sk³ad chemiczny. Sam pierwia-

stek wêgiel stanowi tylko ich czêœæ: od 60% w przypadku torfu
(suchego; surowy zawiera do 80% wody), przez 65-78% w wêglu
brunatnym, 78-94% w wêglu kamiennym, do 92-96% w przypad-
ku antracytu. Pozosta³¹ czêœæ stanowi¹ nie do koñca przetworzo-
ne resztki roœlinne oraz domieszki mineralne. Za prawie czysty
wêgiel (do 98,2%) mo¿na uznaæ szungit, wystêpuj¹cy w zaledwie
kilku miejscach na œwiecie. 

Im wy¿sza jest zawartoœæ wêgla pierwiastkowego, tym wiêk-
sza jest wartoœæ opa³owa (energetycznoœæ, kalorycznoœæ). W toku
spalania, jako produkt utleniania tego sk³adnika, powstaje bez-
barwny i bezwonny gaz, dwutlenek wêgla. Przy niedostatecznym
dostêpie powietrza towarzyszy mu truj¹cy tlenek wêgla (czad).
Pewna czêœæ wêgla mo¿e w ogóle nie ulec spaleniu i tworzyæ sa-
dzê. Sk³adniki „roœlinne” daj¹ dodatkowo m. in. tlenki siarki
i azotu oraz nieznaczne iloœci pary wodnej. Z po³¹czenia tych
substancji powstaj¹ doœæ silne kwasy. Sk³adniki mineralne czê-
œciowo pozostaj¹ jako popió³, czêœciowo zaœ ulatuj¹ w postaci ma-
³ych cz¹stek zawieszonych w powietrzu, czyli dymu. 

Oprócz wêgla naturalnego do opalania stosuje siê koks. Po-
wstaje on w wyniku odgazowania, przede wszystkim wêgla, ale
tak¿e np. paku (pozosta³oœæ po destylacji smo³y powêglowej). Ma
strukturê porowat¹, zawiera oko³o 90% wêgla, nale¿y wiêc do pa-
liw wysokoenergetycznych. 

Do celów grzewczych w domach jednorodzinnych wykorzy-
stuje siê g³ównie wêgiel kamienny i koks, rzadziej wêgiel brunat-
ny. Ten z regu³y jest przez producentów kot³ów wskazywany ja-
ko jedno z paliw zastêpczych. S¹ te¿ jednak urz¹dzenia zwane
zgazowuj¹cymi (o których ni¿ej), w których stanowi on paliwo
zasadnicze wymiennie lub ³¹cznie z drewnem. 

Wêgiel po wydobyciu zostaje posortowany. Wyró¿nia siê
cztery podstawowe frakcje (tzw. sortymenty) o ró¿nej granulacji:
kostka, orzech, groszek i mia³. Pierwsza z nich, najgrubsza (bry-
³y wielkoœci 6-20 cm), choæ sk¹din¹d bardzo wartoœciowa, nie na-
daje siê do nowoczesnych kot³ów grzewczych; nie ma mo¿liwo-

œci precyzyjnego sterowania jej spalaniem. Orzech (2,5-8 cm) jest
pod tym wzglêdem dogodniejszy. 

Najczêœciej jednak wytwórcy kot³ów jako opa³ wskazuj¹ gro-
szek (0,8-3,2 cm). Mia³ (do 2 lub do 3 cm, bez dolnej granicy) mo¿-
na spalaæ tylko w piecach specjalnie do tego przystosowanych. 

Popularn¹ form¹ wêgla s¹ tak¿e brykiety, uzyskiwane przez
sprasowanie rozdrobnionego paliwa. 

Wêgiel jest oferowany w kilku gatunkach. Te gorsze, oczywi-
œcie, s¹ tañsze. Jeœli jednak pod uwagê wzi¹æ obni¿on¹ wartoœæ
opa³ow¹, wy¿sz¹ zawartoœæ zanieczyszczeñ sta³ych, które trzeba
usuwaæ, i wreszcie ryzyko skrócenia ¿ywotnoœci kot³a – lepiej ko-
rzystaæ z gatunków I i II (nie nale¿y tych oznaczeñ myliæ z do-
datkowymi identyfikatorami granulacji). 

Drewno i biomasa
Do spalania w kot³ach nadaje siê drewno wszystkich gatun-

ków. Jedynie w niektórych rodzajach kot³ów (wspomnianych
zgazowuj¹cych) nie zaleca siê drewna z drzew iglastych. Zawie-
raj¹ one bowiem du¿o ¿ywicy. Powstaj¹ z niej substancje, które
mog¹ oddzia³ywaæ korozyjnie na stal. Dogodnym Ÿród³em drew-
na s¹ drzewa szybko rosn¹ce, jak energetyczna wierzba krzewia-
sta, uprawiana na plantacjach. 

Wa¿ny jest stopieñ wilgotnoœci drewna. Powinien siê mieœciæ
w granicach 15-30%. Niektórzy producenci kot³ów dopuszczaj¹
nawet 35%. Zwykle zaleca siê wilgotnoœæ 20%. 

Oprócz wymienionych wielkoœci podstawowych istniej¹ ich
warianty o zbli¿onych wymiarach. W nazwach wystêpuj¹ wtedy
dodatkowo: cyfra rzymska, litera lub okreœlenia w rodzaju
„drobny”, „gruby”. St¹d np. w opisie technicznym mo¿e siê
znaleŸæ zalecenie: wêgiel energetyczny typu „Groszek II”, 8-20
mm lub w rozszerzonej granulacji 5-25 mm. Zwykle podaje siê
tak¿e inne parametry, np.: wartoœæ opa³owa powy¿ej 24 MJ/kg,
zawartoœæ popio³u poni¿ej 10%, zawartoœæ wilgoci poni¿ej 15%.  

Paliwa sta³e



w nich miêdzy zespawanymi blachami
stalowymi. Mo¿e to byæ podwójna obudo-
wa kot³a. Wówczas mówimy o p³aszczu
wodnym. Pojedyncze p³askie przegrody
nazywa siê œcianami wodnymi (patrz 3).
Jedn¹ z zalet takiego rozwi¹zania jest
zmniejszenie mo¿liwoœci miejscowego za-
gotowywania siê wody, powoduj¹cego
tzw. warczenie kot³ów. 

Wobec upowszechniania siê wyrafi-
nowanych technik spalania i wspomaga-
nia tego procesu urz¹dzeniami elektrycz-
nymi, coraz wiêkszego znaczenia nabiera
automatyka. Najprostszym przyk³adem
jest regulator dop³ywu powietrza. Wœród
polskich producentów szczególnym
uznaniem cieszy siê urz¹dzenie firmy
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5 Kocio³ opalany s³om¹ w postaci balotów

Do wykorzystania nadaj¹ siê praktycznie wszystkie postaci
drewna: polana, szczapy, zrêbki, wióry, trociny, kora. Za materia³
drzewny mo¿na te¿ uznaæ suche liœcie. Bardzo atrakcyjne s¹ pe-
lety (od angielskiego pellets = pastylki): minibrykiety w formie
wa³eczków œrednicy 6-8 mm, d³ugoœci 1-3 cm. Powstaj¹ przez
sprasowanie trocin, œcinków, wiórów i innych odpadków powsta-
³ych przy obróbce drewna, a tak¿e uschniêtych ³odyg, siana. Gra-
nulat taki jest dostarczany w workach 20-kg lub wiêkszych, 1000-
kg (tzw. big-bag). Wartoœæ opa³ow¹ maj¹ o 1/5 mniejsz¹ ni¿ wê-
giel kamienny (i dwa razy ni¿sz¹ ni¿ gaz ziemny). Jednak¿e po
uwzglêdnieniu osi¹ganej sprawnoœci spalania okazuj¹ siê pali-
wem tañszym od wêgla, gazu, oleju. 

Do niedawna op³acalnoœæ stosowania tego paliwa by³a obni¿ona
przez to, ¿e przeznaczone do jego spalania kot³y 9 trzeba by³o spro-
wadzaæ z zagranicy; obecnie coraz wiêcej wytwarza siê ich w kraju. 

Drugi wa¿ny rodzaj biomasy to s³oma. W naszym kraju po-
wstaje jej 25 mln ton rocznie. Wilgotnoœæ nie powinna przekra-
czaæ 20%. Przy wiêkszej s³oma bêdzie siê spala³a tylko czêœciowo,
z wydzielaniem truj¹cego tlenku wêgla, a jej wartoœæ energetycz-
na mo¿e siê zmniejszyæ nawet o prawie po³owê. 

Do celów grzewczych nadaje siê tylko s³oma ze zbiorów me-
chanicznych, maszynowo formowana w tzw. baloty: prostopad³o-
œcienne bloki o wymiarach ok. 0,5×0,5×0,7 m, o masie 8-12 kg,
lub okr¹g³e, œrednicy 1,2-1,7 m, o masie 150-250 kg. Do kot³ów
ma³ej mocy – a z takimi mamy do czynienia w domach jednoro-
dzinnych – stosuje siê tylko te pierwsze. Zale¿nie od konstrukcji,
baloty ³aduje siê w ca³oœci lub je rozdrabnia. 

Przy spalaniu s³omy w odpowiednich warunkach wydzielaj¹
siê znikome iloœci tlenków zanieczyszczaj¹cych otoczenie, popio-
³u te¿ pozostaje niewiele. Mimo zatem niskiej kalorycznoœci jest
to paliwo przydatne – zw³aszcza tam, gdzie jest ³atwo dostêpne,
bez odleg³ego transportu. 

Niedogodnoœci¹ tego paliwa jest, ¿e spala siê bardzo szybko,
a mo¿liwoœci regulowania tego tempa s¹ ograniczone. Powsta³e
ciep³o trzeba wiêc magazynowaæ, najlepiej w odpowiednio du-
¿ym zbiorniku akumulacyjnym, wype³nionym wod¹ i dobrze
izolowanym. Zwiêksza to nak³ady wstêpne. Mimo to szacuje siê,
¿e ogrzewanie s³om¹ jest dwu-, a nawet trzykrotnie tañsze ni¿
przy wykorzystaniu innych noœników energii. 

9 Pelety: przyk³ady surowców, wygl¹d granulek, schemat kot³a nimi opa-
lanego (rys. Jurgo-Plus)

Wszystkie rodzaje biomasy maj¹ wspóln¹ cechê, cenn¹, choæ
nie odczuwan¹ bezpoœrednio przez u¿ytkownika. Iloœæ dwutlen-
ku wêgla, powstaj¹ca w wyniku jej spalania, odpowiada takiej
iloœci tego gazu, jak¹ w procesie fotosyntezy wch³aniaj¹ roœliny,
z których ta biomasa powstaje. Tak wiêc jej wykorzystanie jest
obojêtne z punktu widzenia efektu cieplarnianego.  

Zbiór s³omy z 1 ha wystarcza, by przez ca³y sezon ogrzaæ
dom mieszkalny o powierzchni 70-80 m2.  

Wentylatory maj¹ zastosowanie szersze
ni¿ wspomniane dotychczas (spalanie dol-
ne, palnik na gazy pirolityczne). Uzupe³-
nienie kot³a tradycyjnego o wentylator na-
dmuchowy dostosowuje urz¹dzenie do spa-
lania mia³u wêglowego – paliwa atrakcyjne-
go ze wzglêdu na nisk¹ cenê, ale trudnego
do wykorzystania w palenisku rusztowym
z naturalnym ci¹giem powietrza. Wentyla-
tor wyci¹gowy, zamontowany w czopuchu,
dodatkowo zwiêksza bezpieczeñstwo u¿yt-
kowania. Nadmuchowe zasilanie w powie-
trze, w razie zmniejszenia przepustowoœci
komina (np. wskutek „zaroœniêcia”), przy-
czynia³oby siê do wyt³aczania substancji
lotnych do pomieszczenia. Przy wentylato-
rze w czopuchu to nie grozi. 
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Honeywell. Regulator taki chroni np.
przed zagotowaniem siê wody w kotle.
Pozwala te¿ utrzymaæ wymagane parame-
try jego pracy w razie przerwy w dostawie
pr¹du, co powoduje zatrzymanie pompy
obiegowej. Standardem staj¹ siê uk³ady
termostatyczne, które na podstawie wska-
zañ czujników temperatury dostosowuj¹
moc kot³a do bie¿¹cych potrzeb – np. ste-
ruj¹c obrotami wentylatora. W nowocze-
snych uk³adach grzewczych rozbudowa-
ne uk³ady mikroprocesorowe nie tylko
steruj¹ prac¹ urz¹dzenia, ale tak¿e infor-
muj¹ o jego stanie i ewentualnych przy-
czynach zak³óceñ. 

Nie do ka¿dej instalacji
Jak wspomnieliœmy, powa¿n¹ wadê

kot³ów na paliwo sta³e stanowi niemo¿-
noœæ natychmiastowego wy³¹czenia grza-
nia – jak to bez trudu mo¿na zrobiæ
w przypadku palnika gazowego czy olejo-
wego, przez proste odciêcie dop³ywu pali-
wa. Niektórzy producenci zapewniaj¹, ¿e
ich wyroby pod tym wzglêdem nie ustê-
puj¹ gazowym. W wiêkszoœci urz¹dzeñ
jednak taka mo¿liwoœæ nie istnieje. St¹d
ograniczenia co do wspó³pracy kot³ów na
paliwo sta³e z niektórymi typami instala-
cji grzewczych. 

Jeden z nich to instalacje zamkniête.
Nieuniknione zmiany objêtoœci wody s¹
w nich wyrównywane w tzw. przepono-
wym naczyniu wzbiorczym. Jego zdol-
noœæ ich kompensowania jest ograniczo-
na. Nadmierny wzrost temperatury,
a w œlad za tym ciœnienia, zagrozi³by wy-

buchem. Tote¿ kot³y na paliwo sta³e mog¹
wspó³pracowaæ tylko z instalacjami
otwartymi, z naczyniem wzbiorczym
przelewowym 7. Ewentualny nadmiar
wody po prostu z niego wyp³ywa. 

Drugi przypadek to instalacje z two-
rzyw sztucznych, nieodporne na wysokie
temperatury. Kocio³, który by mia³ z nimi
pracowaæ, musi byæ niezawodnie zabez-
pieczony przed przegrzaniem. Takie urz¹-
dzenia s¹ ju¿ dostêpne. W pozosta³ych
przypadkach wskazane jest zamontowa-
nie dodatkowego zbiornika buforowego,
który przejmowa³by nadmiar wody zbyt
gor¹cej, której akurat nie ma jak wykorzy-
staæ. Dobrze zaizolowany, mo¿e j¹ „prze-
chowaæ” bez strat ciep³a doœæ d³ugo, co
pozwoli j¹ stopniowo pobieraæ. Taki
zbiornik jest przydatny tak¿e, kiedy
w jednej instalacji ³¹czy siê wiêcej ni¿ jed-
no Ÿród³o ciep³a, np. kocio³ na biomasê
i kolektor s³oneczny. 

Zalety, wady
Wêgiel cieszy siê popularnoœci¹, jako

paliwo znane i tanie. W przypadku ko-
t³ów starego typu ograniczeniem by³a ni-
ska sprawnoœæ urz¹dzenia, rzêdu 50%.
Kot³a takiego nie mo¿na po prostu wy³¹-
czyæ. Zu¿ywa wiêc paliwo tak¿e wtedy,
gdy zapotrzebowanie na ciep³o jest czaso-
wo mniejsze. W dodatku wymaga on k³o-
potliwej obs³ugi: czêstego dok³adania
opa³u, usuwania popio³u. Zanieczyszcza
otoczenie produktami spalania. Uci¹¿li-
woœci te zosta³y wydatnie ograniczone m.
in. w kot³ach retortowych z zasobnikami
(„koszami”) na opa³ 8. Te i inne nowe
rozwi¹zania zapewniaj¹ wy¿sz¹ spraw-
noœæ (do 85%). 

Gazy spalinowe, odprowadzane do at-
mosfery, s¹ praktycznie wolne od dymu
i sadzy. Do minimum zosta³ skrócony
czas potrzebny na obs³ugê, choæ kot³y na-
dal wymagaj¹ rêcznego za³adunku opa³u
i usuwania popio³u. Zwiêksza siê te¿
komfort cieplny w pomieszczeniach. Tê
korzyœæ ogranicza jednak niemo¿noœæ
wspó³pracy wiêkszoœci kot³ów wêglowych
z nowoczesnymi systemami grzewczymi.
Ponadto, obecnoœæ zasilanej elektrycznie
aparatury wspomagaj¹cej niweczy jedn¹
z istotnych zalet kot³ów wêglowych:
uniezale¿nienie od dostaw pr¹du. Choæ to
ju¿ nie czasy s³awetnych „stopni zasila-
nia” (starsze pokolenie pamiêta), przerwy
zdarzaj¹ siê nadal. 

Ponadto, kot³y z dolnym spalaniem,
ruchomym rusztem, rozbudowan¹ auto-
matyk¹ musz¹ byæ dro¿sze. Rachunek
ekonomiczny zatem ulega tylko nieznacz-
nej poprawie, bo rosn¹ nak³ady pocz¹tko-
we. Mo¿na je obni¿yæ, jeœli w okolicy nie
jest doprowadzony gaz, a wybrany kocio³
uzyska³ stosowny atest ekologiczny. W ta-
kiej sytuacji urz¹d miejski czy gminny za-
zwyczaj czêœciowo refunduje koszty jego
zakupu lub przynajmniej umo¿liwia sko-
rzystanie z niskooprocentowanego kredy-
tu ekologicznego. 

Warto jeszcze wspomnieæ o dodatko-
wej uci¹¿liwoœci kot³ów wêglowych. Obo-
wi¹zuj¹ce „Warunki techniczne, jakim
musz¹ odpowiadaæ budynki i ich usytu-
owanie”, w § 136 stanowi¹, ¿e „kot³y na
paliwa sta³e o mocy do 25 kW powinny
byæ instalowane w wydzielonych po-
mieszczeniach technicznych, zlokalizo-
wanych w piwnicy, na poziomie ogrzewa-
nych pomieszczeñ lub w innych pomiesz-
czeniach, w których mog¹ byæ instalowa-
ne kot³y o wiêkszych mocach cieplnych”.
Jeœli dodaæ koniecznoœæ zapewnienia
miejsca na zapas wêgla, stawia to spore
wymagania lokalowe. Odpowiedniej mo-
cy kocio³ gazowy mo¿na zawiesiæ np. miê-
dzy szafkami w kuchni. Pojawi³y siê tak-
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7 Uk³ad instalacji grzewczej z przelewowym
naczyniem wzbiorczym

6 Schematyczna ilustracja dzia³ania kot³a
zgazowuj¹cego (wg Orlan)



¿e wisz¹ce kot³y olejowe. Ka¿e to, przy
wyborze wêgla jako Ÿród³a ciep³a, szcze-
gólnie starannie rozwa¿yæ jego op³acal-
noœæ w stosunku do gazu czy oleju. Co
wcale nie znaczy, ¿e ostateczna decyzja
nie wypadnie na jego korzyœæ. 

Prostszy jest rachunek w przypadku
biomasy, zw³aszcza jej postaci odpado-
wych, jak s³oma, zrzynki, ga³êzie, kora.
Szacuje siê, ¿e koszty ich wykorzystywa-
nia s¹ kilkakrotnie ni¿sze ni¿ w przypad-
ku wêgla, przy komforcie tym samym,
a czasem nawet wiêkszym. Jeszcze ko-
rzystniej wypada wiêc porównanie z ga-
zem czy olejem opa³owym. Po wstêpnych
nak³adach ogrzewanie jest praktycznie
darmowe: jedyny wysi³ek to sprowadze-
nie biomasy. Bywa zreszt¹, ¿e uwolnienie
siê od niej le¿y w interesie u¿ytkownika
terenu i jest on sk³onny dopomóc w jej
dostarczeniu. 

Oczywiœcie, ta krzepi¹ca kalkulacja
sprawdza siê tylko tam, gdzie zalegaj¹ wy-
starczaj¹ce iloœci biomasy bezwartoœciowej
pod innymi wzglêdami, zazwyczaj siê mar-
nuj¹ce i w dodatku niekorzystnie wp³ywa-
j¹ce na œrodowisko. Bardziej wartoœciowe
rodzaje opa³u, jak polana czy szczapy, wy-
daj¹ siê zbyt drogie do spalania w zwy-
k³ym kotle grzewczym. Bardziej godne po-
lecenia jest po³¹czenie ich wykorzystania
opa³owego z wra¿eniami estetycznymi –
czyli spalanie ich w kominkach, zaopa-
trzonych w wymienniki ciep³a. 

W okolicach, w których tania biomasa
odpadowa nie le¿y w zasiêgu rêki, warto
siê zdecydowaæ na jej przysz³oœciow¹ for-

mê – pelety. Kot³y nimi opalane zapew-
niaj¹ komfort obs³ugi podobny, jak gazowe
czy olejowe. Za³adunek mo¿e siê bowiem
odbywaæ automatycznie. Mo¿na pod³¹czyæ
silos z zapasem pelet na ca³y sezon grzew-
czy oraz urz¹dzenie usuwaj¹ce popió³, któ-
ry zreszt¹ powstaje w iloœciach znikomych,
a do tego stanowi pe³nowartoœciowy na-
wóz – tak zreszt¹, jak i w przypadku in-
nych postaci drewna. Praca kot³a mo¿e byæ
zatem praktycznie bezobs³ugowa. 

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e bêd¹ tak¿e ta-
nia³y urz¹dzenia przeznaczone do wyko-
rzystania tej postaci biomasy. 

Dokonany wybór, warto przypo-
mnieæ, niekoniecznie musi wskazywaæ na
jakieœ konkretne paliwo. Producenci ko-

t³ów wskazuj¹ wprawdzie dla swoich wy-
robów paliwo zasadnicze, ale zwykle tak-
¿e jedno lub wiêcej zastêpczych. Bywa
zreszt¹, ¿e ju¿ sam zestaw paliw zasadni-
czych jest doœæ szeroki, uwzglêdniaj¹cy
np. wszystkie paliwa sta³e. W niektórych
konstrukcjach wreszcie istnieje mo¿li-
woœæ zamontowania palnika olejowego
i przejœcia na ten rodzaj opa³u. 

Jest w czym wybieraæ. 
�

W artykule zapoznaliœmy Czytelników
z dostêpnymi na rynku rodzajami kot³ów na
paliwa sta³e. Dane teleadresowe wiod¹cych
producentów oraz przyk³adowe ceny urz¹-
dzeñ podajemy w rubryce Info Rynek.
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8 Kocio³ o mocy 25 kW z paleniskiem retorto-
wym; obs³uga sprowadza siê do nape³niania
kosza zasypowego paliwem – podstawowe: wê-
giel kamienny groszek 8-20 mm, zastêpcze:
groszek 8-31,5 (fot. ZGM Zêbiec)

Kot³y na paliwo sta³e mog¹ wspó³pracowaæ tylko z instalacja-
mi otwartymi, z naczyniem wzbiorczym przelewowym
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