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Katarzyna G owacz
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Je li dom mo na 

pod czy  do sieci 

gazowej, wybór kot a

na gaz ziemny jest 

oczywisty. Je li sieci 

gazowej nie ma, ale 

b dzie w niedalekiej 

przysz o ci, warto 

tymczasowo zamon-

towa  kocio  na gaz 

p ynny. Po pod czeniu 

domu do gazu ziem-

nego, w kotle wys-

tarczy wymieni  jedynie 

dysze palnika. Je li na 

czas „przej ciowy” 

wybierzemy olej 

opa owy, zazwyczaj 

trzeba b dzie wymieni

ca y kocio .

do

Od

Na pocz tek
Wybór kot a oraz sposobu prowadzenia instalacji zale y od rodzaju paliwa, którym 

b dzie ogrzewany dom. Powinni my si  te  upewni , e wybrany kocio  b dzie

dobrze wspó pracowa  z planowan  instalacj  grzewcz . Je eli do ogrzewania b dzie

u ywany gaz ziemny, p ynny lub olej – najcz ciej instaluje si  centralne ogrzewanie 

wodne z grzejnikami lub wodnym ogrzewaniem pod ogowym.

Decyzj  o wyborze paliwa, kot a i ca ej instalacji nale y podj  jeszcze przed 

zleceniem wykonania projektu, poniewa  usytuowanie urz dze  grzewczych: kot a,

grzejników, zbiornika na paliwo i sk adu opa u musi by  w nim uwzgl dnione.

Pó niejsza zmiana sposobu ogrzewania na przyk ad z ogrzewania elektrycznego na 

centralne ogrzewanie wodne, jest mo liwa, ale te  bardzo k opotliwa i kosztowna, 

mo e oznacza  konieczno  przeprowadzenia powa niejszych przeróbek 

budowlanych, kucia cian i pod óg.

Oprócz wyboru paliwa wa na jest funkcja, jak  kocio  ma pe ni . Czy ma to by

kocio  jednofunkcyjny, do którego pod czymy zbiornik, czy kocio  dwufunkcyjny, 

w którym b dziemy podgrzewa  wod  przep ywowo.

W tej drugiej sytuacji oprócz zapotrzebowania budynku na ciep o, wa na jest 

równie potrzebna ilo  c.w.u.

Nie bez znaczenia dla wyboru jest tak e miejsce, w którym mo na zamontowa

kocio , typ urz dzenia, rodzaj komory spalania, a tak e dost pno  serwisu oraz 

gwarancja producenta.

Zanim zdecydujemy si  na konkretny model kot a, warto poprosi  o jego wycen

(razem z osprz tem i automatyk ) przynajmniej kilka firm i porówna  oferty, bo ceny 

podobnych rozwi za  mog  znacznie si  ró ni . Po dokonaniu wyboru warto te

sprawdzi , co oferuje i gdzie si  mie ci najbli szy punkt serwisowy. 
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Wielu producentów kot ów wymaga, 

aby pierwsze uruchomienie kot a wykona a

autoryzowana firma instalacyjna. Je li

monta   nie zostanie wykonany zgodnie 

z wymaganiami producenta, mo na

straci  gwarancj . Trzeba równie  pa-

mi ta  o tym, e ka dy kocio  wymaga 

okresowych przegl dów i konserwacji: 

to warunek by dobrze dzia a  przez 

d ugie lata.

Gaz czy olej?
Gaz ziemny

Zalet  gazu, oprócz stosunkowo niskich 

cen, jest to, e nie trzeba go magazynowa

i p aci  za nape nienie ca ego zbiornika ju

w momencie dostawy. Warunkiem jest 

jednak mo liwo  pod czenia do sieci 

gazowej. Rachunki p aci si rednio co 

2 miesi ce za tyle gazu, ile si  zu y o.

Gaz p ynny

Paliwo przechowuje si  w zbiornikach 

naziemnych lub podziemnych 

usytuowanych poza domem. Aktualnie 

(w lipcu 2008) koszty ogrzewania domu 

gazem p ynnym s  wy sze ni  gazem 

ziemnym, ale ni sze ni  olejem opa o-

wym czy energi  elektryczn . Kiedy 

w okolicy zostanie zbudowana sie  gazo-

wa, przej cie z gazu p ynnego na ziemny 

nie b dzie wymaga o wymiany kot a,

wystarczy jedynie wymieni  palnik. 

Spalanie tego gazu jest bezzapachowe, 

a powstaj ce spaliny s  czystsze ni  te ze 

spalania oleju.

Zbiornik. Do domów jednorodzinnych 

najcz ciej stosuje si  zbiorniki o pojemno ci

2700, rzadziej 4850 litrów. Dost pne s

w wersji naziemnej i podziemnej. Zbior-

nik powinien by  tak umiejscowiony, aby 

cysterna nie musia a wje d a  na posesj

– w e w cysternach maj  zazwyczaj 

35 metrów.

Olej opa owy

Je li dom ma by  ogrzewany kot em

olejowym, potrzebny b dzie zbiornik na 

paliwo ustawiony w budynku (w piwnicy 

lub w kot owni) lub na zewn trz.

Zbiornik. Do wyboru s  zbiorniki z poli-

etylenu lub stalowe – jedno- lub 

dwup aszczowe:

zbiorniki jednop aszczowe s  ta sze,

wymagaj  ustawienia w specjalnej wannie, 

do której w razie awarii b dzie wycieka  olej; 

jednak wanna ta ostatecznie podnosi 

ca kowity koszt zbiornika; 

zbiorniki dwup aszczowe s  dro sze,

funkcj  zabezpieczenia pe ni w nim p aszcz

zewn trzny. Wybór takiego zbiornika jest 

konieczny, gdy brakuje miejsca na budow

wanny;

zbiorniki z tworzywa s  lekkie, ale mniej 

odporne na uszkodzenia mechaniczne 

i wysok  temperatur . Trzeba je instalowa

wewn trz budynku. Je li ich pojemno  nie 

przekracza 1000 l, przepisy dopuszczaj

usytuowanie ich w tym samym po-

mieszczeniu co kocio . Zbiorniki 

o pojemno ci ponad 1000 l wymagaj

oddzielnego pomieszczenia – w piwnicy 

lub na najni szej kondygnacji naziemnej 

budynku;

zbiorniki stalowe s  bardziej odporne 

na wszelkie uszkodzenia. Instaluje si  je 

na zewn trz – pod 

ziemi  albo na ziemi. 

Uwaga! Na rynku 

pojawi y si polie-

tylenowe zbiorniki 

dwu cienne, cz ce

zalety jedno- i dwup asz-

czowych. Wykonane 

z polietylenu, s  lekkie, 

niek opotliwe podczas 

transportu i atwe

w monta u, a przede 

wszystkim nie wy-

magaj  budowy wanny. 

Pojemno  zbiornika 

nale y dobra  odpowie-

dnio do rocznego 

zu ycia oleju, które 

oblicza si  na podsta-

wie zapotrzebowania 

domu na c.o. i c.w.u. 

Do domu o powierzchni 

150 m2 z dobr  izola-

cj  termiczn  potrzeba 

ok. 2,25 m3 oleju 

na rok. 

Najwygodniejszy jest 

du y zbiornik, w którym 

zmie ci si  ca e roczne 

zu ycie – inaczej trzeba 

b dzie kilka razy w roku 

uzupe nia  paliwo. 

Najkorzystniej, ze 

wzgl du na ceny oleju, 

tankowa  latem, na 

d ugo przez sezonem 

grzewczym, kiedy to 

ceny opa u rosn .

Dwu- czy 
jednofunkcyjny?
Kot y dwufunkcyjne

przygotowuj  ciep

wod  u ytkow  w sposób 

przep ywowy. S  ta sze 

od jednofunkcyjnych, 

poniewa  instalacja jest 

prostsza, wi c koszt 

materia ów i wykonania 

jest ni szy. Zajmuj  one 

ma o miejsca, poniewa

nie magazynuj  podgrza-

nej wody. Jednak ko-

rzystanie z wody pod-

grzanej w kotle dwu-

funkcyjnych nie 

zawsze jest kom-

fortowe, poniewa :

Je eli kocio  z otwart

komor  spalania 

b dzie zamontowany 

w kuchni, trzeba 

zrezygnowa  z okapu 

z wentylatorem, 

a je li w azience 

– z wentylatora 

wyci gowego, czyli 

mechanicznej wentylacji 

wyci gowej 

”

”

 Wisz ce kot y gazowe zajmuj  niewiele miejsca

 Wisz cy kocio

jednofunkcyjny 

z zamkni t  ko-

mor  spalania (a), 

z zewn trznym 

zasobnikiem c.w.u. (b)

fo
t.

 I
m

m
e
rg

a
z

fo
t.
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n

i 
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o
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a

b
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– nie p ynie od razu,

– maksymaln  wydajno  i maksymaln

temperatur  mo na uzyska  tylko wtedy, gdy 

z ciep ej wody korzysta jedna osoba; 

jednoczesny pobór wody przez kilka osób 

powoduje ograniczenie strumienia 

i temperatury wody, 

– nawet minimalny pobór ciep ej wody 

powoduje uruchomienie kot a,

– moc kot a musi by  wy sza ni  kot a

jednofunkcyjnego w tej samej instalacji.

Kot y jednofunkcyjne

przygotowuj  wod  w sposób 

bardziej komfortowy. Woda 

gromadzona jest w zasobniku, 

wi c uzyskuje si  j

natychmiast po odkr ceniu

kranu, a kocio  nie w cza si

przy ma ych poborach wody, na 

przyk ad do mycia r k. Zajmuj

jednak wi cej miejsca ni  kot y

dwufunkcyjne – kocio

jednofunkcyjny z zasobnikiem 

wymaga oddzielnego 

pomieszczenia. Jego zakup 

wi e si  z wy szymi kosztami 

– zarówno materia ów jak 

i wykonania instalacji.

Porównuj c zasobniki c.w.u., 

nale y zwraca  uwag  nie tylko 

na ich pojemno , ale te  na 

powierzchni  w ownicy, od 

której zale y jej moc grzewcza. 

W zasobnikach o pojemno ci

100 l wielu producentów umieszcza 

w ownic  o powierzchni 0,6 m2, 0,75 m2,

a niektórzy – 1,2 m2. Przy tej samej mocy 

kot a, zasobnik z w ownic  o wi kszej 

powierzchni przygotuje szybciej ciep  wod .

Zastosowanie kot a z zasobnikiem umo liwia

wykonanie w instalacji obiegu cyrkulacyj-

nego ciep ej wody, dzi ki któremu leci ona 

z kranu natychmiast po jej odkr ceniu

(bez tego trzeba czeka , a  z rur sp ynie

woda sch odzona w trakcie przestoju).

Kot y z zasobnikiem c.w.u. polecane s

przede wszystkim do domów, w których 

korzysta si  z du ej ilo ci ciep ej wody 

w kilku miejscach jednocze nie.

Instalacja z takim kot em nie wymaga 

zachowania minimalnego ci nienia wody, 

z czym musz  si  liczy  u ytkownicy 

gazowych lub elektrycznych przep ywowych

podgrzewaczy wody, które nie dzia aj ,

gdy strumie  wody po odkr ceniu kranu 

jest zbyt ma y.

Palniki
S  najwa niejsz  cz ci  kot a, od ich 

rodzaju zale y sprawno  spalania, regulacja 

mocy, a tak e zawarto  sadzy i szkodliwych 

substancji w spalinach. Wyró nia si

nast puj ce rodzaje palników:

modulowane –- montowane s  zazwyczaj 

w wisz cych kot ach gazowych,

umo liwiaj  dostosowanie dop ywu

powietrza do ilo ci gazu przep ywaj cego

przez palnik, co zwi ksza sprawno  kot a.

Modulacja polega na stopniowym 

zmniejszaniu mocy kot a w miar

zmniejszania si  w instalacji zapo-

trzebowania na ciep o i stopniowym 

zwi kszaniu – gdy zapotrzebowanie na 

ciep o ro nie. Automatyczna regulacja mocy 

przebiega zazwyczaj w zakresie 30–100%; 

atmosferyczne – s  najmniej ekonomiczne 

(stosowane w kot ach z otwart  komor

spalania), w których powietrze do spalania 

dostarczane jest w nadmiarze. Du o

lepszym rozwi zaniem jest palnik 

wentylatorowy, dostarczaj cy odpowiedni

ilo  powietrza;

ze wst pnym zmieszaniem – s

rozwi zaniem po rednim mi dzy palnikiem 

atmosferycznym a wentylatorowym

i stworzone by y specjalnie do kot ów

kondensacyjnych; sprawno  kot a z takim 

palnikiem jest równie rednia;

z regulacj  jednostopniow  – zmiana 

wydajno ci kot a nast puje przez w czanie

i wy czanie palnika;

z dwustopniow  regulacj  – s  bardziej 

polecane, gdy  ich praca jest najbardziej 

ekonomiczna – zazwyczaj kocio  pracuje 

Kocio  kondensacyjny 

spaliny

wentylator

woda zimna 

woda ciep a

kondensacyjny 

wymiennik ciep a

wykonany jest 

z materia ów 

szczególnie 

odpornych na korozj ,

czyli zazwyczaj ze 

stopów aluminium lub 

stali nierdzewnej

wymiennik 

ciep a

powietrze
powietrze

gaz

To urz dzenie, w którym wykorzystane jest ciep o

kondensacji, czyli skraplania pary wodnej zawartej 

w spalinach. Je eli spaliny zostan  sch odzone 

poni ej punktu rosy, zawarta w nich para wodna 

zmienia stan skupienia z gazowego na ciek y, 

a powstaj ce w tym procesie ciep o dodatkowo 

podgrzewa wod  kot ow . Kocio  osi ga najwy sz

sprawno , gdy temperatura wody grzewczej wynosi 

40–50°C, a temperatura wody powracaj cej do kot a

jest mo liwie najni sza. Wynika z tego, e kot y

kondensacyjne przeznaczone s  przede wszystkim 

do instalacji niskotemperaturowych, zw aszcza 

ogrzewania pod ogowego. Skropliny powstaj ce 

w czasie kondensacji pary wodnej odprowadza si

najcz ciej do kanalizacji.

 Wymiennik ze stali nierdzewnej. 

Wymienniki w piecach 

kondensacyjnych musz  by

wykonane z materia ów odpornych 

na r ce dzia anie spalin

Sprawno  kot a kondensacyjnego mo e by  wy sza nawet 
o 10-15% w porównaniu ze zwyk ym, czyli niekondensacyjnym 
kot em grzewczym, ze wzgl du odzyskiwanie dodatkowego 
ciep a ze spalin
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z mniejsz  moc , a wi ksz  uruchamia tylko wtedy, gdy 

zwi ksza si  zapotrzebowanie na moc grzewcz . Dzi ki temu 

liczba w cze  palnika i przestojów jest mniejsza.

Odpowiednia moc grzewcza
Moc trzeba dobra  odpowiednio do zapotrzebowa-

nia budynku na ciep o, a takie informacje znajduj  si

w dokumentacji technicznej budynku.

powietrze do 

spalania spaliny

powietrze do spalania

spaliny

Przewód mo na wyprowadzi  przez cian  budynku tylko wtedy, 

gdy moc kot a nie przekracza 21 kW. Musi si  on znajdowa

na wysoko ci co najmniej 2,5 m nad ziemi , by nie zagra a

poparzeniem 

Je eli moc kot a jest wi ksza ni  21 kW, przewód musi by

wyprowadzony przez dach. Nie wolno przekroczy  maksymalnej 

d ugo ci przewodu powietrzno-spalinowego, zalecanej przez 

producenta (najcz ciej od 4 do 6 m), w przeciwnym razie ci nienie 

wytworzone przez wentylator nie wystarczy do pokonania oporu 

przewodu powietrzno-spalinowego

Ograniczenia w stosowaniu przewodów 

powietrzno-spalinowych

BD7_8_kotly olejowe i gazowe.indd 85BD7_8_kotly olejowe i gazowe.indd   85 2008-06-30 19:31:232008-06-30   19:31:23



BUDUJEMY DOM 7–8/200886

TEMAT NUMERU 

Kocio  jednofunkcyjny. Do domu 

o powierzchni ok. 150 m2 wystarcza zwykle 

kocio  jednofunkcyjny o mocy 14 kW.

Kocio  dwufunkcyjny. Minimaln  moc kot a

dwufunkcyjnego z ogrzewaczem 

przep ywowym wyznacza zapotrzebowanie 

na c.w.u – przyjmuje si , e jest to co 

najmniej 20 kW: 

 do niewielkich domów (100 m2) z dwoma 

lub trzema punktami poboru ciep ej wody 

mo na zamontowa  kot y dwufunkcyjne 

z przep ywowym ogrzewaczem c.w.u.,

 do domów wi kszych (powy ej 100 m2)

– z wi cej ni  jedn azienk  i znacznie 

oddalonymi od kot owni punktami poboru, 

powietrze
powietrze

gaz

rur  wewn trzn

usuwane s  spaliny

rur  zewn trzn  dop ywa 

do kot a powietrze 

zewn trzne

wymiennik 

ciep a

kot y z zamkni t

komor  spalania 

pobieraj  powietrze 

bezpo rednio

z zewn trz 

– wyprowadzonym 

z budynku przewodem 

powietrzno-

-spalinowym, 

zbudowanym z dwóch 

wspó rodkowo 

umieszczonych rur 

(jedna w drugiej)

wentylator

gaz

Chocia  koszt kot a z zamkni t  komor  spalania jest wy szy ni  urz dzenia 

o zbli onej mocy z komor  otwart , oszcz dza si  na kominie. Nie trzeba 

te  wykonywa  dodatkowej wentylacji nawiewno-wywiewnej, niezb dnej 

w pomieszczeniu, w którym pracuje kocio  z otwart  komor  spalania. 

Mo na go zamontowa  w dowolnym pomieszczeniu w domu, a nawet 

w szafce kuchennej

Je li kocio  ma komor  otwart , pobiera powietrze do spalania 

z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Spaliny z takiego 

kot a trzeba wyprowadza  kominem na zewn trz

Prenumerata e-wydania

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
wbudowane linki
klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW
hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod r k
multimedia
animacje, d wi k, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezp atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze swego komputera 

w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

komin

spaliny

ciep o z gor cych 

spalin przekazywane 

jest wodzie grzewczej 

lub u ytkowej 

w wymienniku ciep a, 

w tradycyjnych 

i niskotemperaturowych 

kot ach stoj cych 

jest on zazwyczaj 

wykonany z eliwa 

lub stali
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zaleca si  kot y dwufunkcyjne z wbu-

dowanym zasobnikiem c.w.u. 

lub jednofunkcyjne – z oddzielnym 

zasobnikiem.

Bezpiecze stwo i wygoda
Moc nowoczesnych kot ów mo na p ynnie

regulowa  za pomoc  automatyki.

Kot y olejowe i gazowe wspó pracuj

z ni  idealnie. Nadzór nad temperatur ,

tzw. priorytetem ciep ej wody oraz 

sygnalizowaniem awarii mog

sprawowa  czujniki elektroniczne 

zamontowane w kotle. Kocio  mo na tak e

wyposa y  w regulatory pogodowe

z sond  temperatury. Odpowiednio 

zaprogramowany mikroprocesor koryguje 

parametry pracy kot a, je eli zmienia si

temperatura zewn trzna. Du e

oszcz dno ci mo emy uzyska , kupuj c

kocio  z programatorem czasowym, który 

pozwala nastawia  po dan  temperatur

nie tylko w zale no ci od pory dnia, ale te

dnia tygodnia.

W kot ach dwufunkcyjnych mo na

równie  nastawi  sta  temperatur  wody 

u ytkowej zwykle na 50–55°C. eby nie 

trzeba by o chodzi  zbyt cz sto do kot owni

i r cznie sterowa  prac  kot a, warto 

zamontowa  panel sterowania na cianie

w przedpokoju lub skorzysta  z jeszcze 

wygodniejszego urz dzenia – pilota. 

Nad bezpiecze stwem pracy kot a

czuwaj :

 zawór bezpiecze stwa, który chroni go 

przed wzrostem ci nienia wody,

 termostat bezpiecze stwa – zabezpiecza 

przed wzrostem temperatury wody,

 fotokomórka – odcina dop yw oleju 

w momencie zaniku p omienia.

Prac  kot a mo na

sterowa  za 

pomoc  panela 

znajduj cego si

na cianie w innym 

pomieszczeniu (a) 

lub wbudowanego 

w urz dzenie (b)

a

b

fo
t.
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