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Dom mo¿na ogrzewaæ gazem ziemnym lub p³ynnym, olejem opa³owym, paliwami
sta³ymi, a tak¿e pr¹dem. S¹ kot³y przeznaczone do jednego rodzaju opa³u, jak te¿

takie, które ³atwo przezbroiæ wymieniaj¹c palnik. Przy wyborze okreœlonego rodzaju
urz¹dzenia wa¿ne jest m.in. zadecydowanie, czy ma ono s³u¿yæ jedynie do zasilania

centralnego ogrzewania, czy te¿ do przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej.
Redakcja

Z jakiego opa³u bêdziemy korzystali

Najwiêksze ograniczenia dotycz¹ kot³ów na paliwa sta³e. Dotyczy to zarówno rodzaju sa-
mego urz¹dzenia, jak i instalacji, w której zostanie ono zamontowane. Kot³y na pozosta-
³e rodzaje opa³u s¹ bardziej uniwersalne.

Kot³y na paliwa sta³e - najwiêksza oferta dotyczy urz¹dzeñ na wêgiel.
Oprócz tego s¹ kot³y na koks, mia³ wêglowy, drewno oraz biomasê. Wyko-
nywane s¹ z ¿eliwa – najczêœciej – oraz stali (te s¹ mniej trwa³e). Trudny do
kontrolowania proces spalania paliw sta³ych powoduje, ¿e jego zautomaty-
zowanie, a co za tym idzie precyzyjna regulacja temperatury wody w insta-
lacji c.o., jest trudne. (To siê jednak zmienia, bowiem pojawiaj¹ siê ju¿ ko-
t³y z pe³n¹ automatyk¹, równie¿ pogodow¹, wspó³pracuj¹ce np. z kolekto-
rami s³onecznymi.) Kot³y te najlepiej wspó³pracuj¹ z instalacj¹ o du¿ej po-
jemnoœci wodnej. Jej bezw³adnoœæ sprawia, ¿e spadek temperatury wody
w wyniku wypalania siê wsadu w kotle nie jest odczuwalny jako obni¿enie
temperatury w pomieszczeniach. Kot³y na paliwa sta³e s¹ produkowane
tylko jako stoj¹ce. Instalacja c.o. powinna byæ typu otwartego, co pozwala
kompensowaæ zmiany w objêtoœci tzw. z³adu (iloœci wody w instalacji) po-
wstaj¹ce wskutek wzrostu temperatury, zabezpiecza te¿ instalacjê przed
uszkodzeniem wskutek przegrzania i wzrostu ciœnienia.
Kot³y te mog¹ mieæ górne lub dolne spalanie. Oferta tych pierwszych jest
spora, urz¹dzenia – przeznaczone g³ównie do koksu – s¹ tañsze, jednak ich
sprawnoœæ jest ni¿sza ni¿ kot³ów z dolnym spalaniem. Kot³y na paliwa sta-

³e produkowane s¹ g³ównie jako jednofunkcyjne, czyli obs³uguj¹ce tylko c.o. – urucha-
mianie kot³a w lecie tylko na potrzeby c.w.u. jest niezbyt wygodne. Ciep³¹ wodê uzysku-
je siê wiêc najczêœciej z oddzielnie montowanych podgrzewaczy. Ogrzewanie paliwami
sta³ymi jest doœæ tanie, ale kocio³ wymaga obs³ugi. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e dziêki
usprawnieniu procesu spalania pojawi³y siê w handlu kot³y, do których opa³ mo¿na do-
k³adaæ raz na dobê, zaœ dziêki zastosowaniu podajników kocio³ w trybie pracy automa-
tycznej mo¿e dzia³aæ nawet przez 96 godzin. Warto kupiæ kocio³, który mo¿e pracowaæ
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Pytanie Czytelnika
Na wiosnê przyst¹piê do budowy domu. Planujê insta-
lacjê centralnego ogrzewania. Jednak mam w¹tpliwoœci
dotycz¹ce tego, jaki kocio³ powinienem wybraæ. W po-
bli¿u jest gaz, ale znajomi uprzedzali mnie, ¿e korzysta-
nie z niego wcale nie jest takie tanie. Oni zreszt¹ maj¹
kocio³ na wêgiel i bardzo sobie chwal¹ takie rozwi¹za-
nie. Ja z kolei na razie nie przewidywa³em miejsca na
przechowywanie opa³u, chocia¿ wygospodarowanie go
jest, oczywiœcie, jeszcze na tym etapie mo¿liwe. Co po-
winienem wzi¹æ pod uwagê wybieraj¹c i opa³, i kocio³?

Kocio³ wêglowy z podajnikiem œlimakowym
(fot. Eko-Cal)
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w sposób ci¹g³y – wsad opa³u nie musi wypaliæ siê ca³kowicie przed do³o¿eniem nowej
porcji.
Niektóre firmy oferuj¹ kot³y tzw. prawe i lewe (chodzi o kierunek otwierania drzwi-
czek komory paleniskowej). Dziêki temu mo¿na wybraæ model, który wygodniej bê-
dzie obs³ugiwaæ.
Istniej¹ kot³y dwupaliwowe – maj¹ce dwie komory spalania. Jedn¹ przystosowan¹ do
gazu lub oleju opa³owego, drug¹ do opa³u sta³ego. Ich oferta jednak nie jest du¿a.
Kot³y na gaz ziemny – s¹ to kot³y jedno- (tylko c.o.) i dwufunkcyjne (c.o. + c.w.u.)
oraz jednofunkcyjne z zasobnikiem. Mog¹ byæ stoj¹ce lub wisz¹ce. Niektóre modele
s¹ szczególnie estetycznie wykonane, mo¿na je wiêc zawiesiæ na œcianie np. w kuchni
czy ³azience. Kot³y gazowe mog¹ mieæ otwart¹ lub zamkniêt¹ komorê spalania (kot³y
turbo). Wymagaj¹ doprowadzenia instalacji gazowej. 
Kot³y na gaz p³ynny –  produkowane s¹ jako jedno- i dwufunkcyjne oraz jednofunk-
cyjne z zasobnikiem. Mog¹ mieæ otwart¹ lub zamkniêt¹ komorê spalania. Od niedaw-
na kot³y na gaz p³ynny produkowane s¹ tak¿e jako kondensacyjne. Niedogodnoœci¹
jest koniecznoœæ umieszczenia na zewn¹trz domu zbiornika na gaz.
Kot³y na olej opa³owy – rodzaje kot³ów s¹ takie same, jak w przypadku tych na gaz
p³ynny. Tak¿e tutaj konieczne jest miejsce na zbiorniki na opa³. Jednak musz¹ byæ
one umieszczone wewn¹trz budynku, w specjalnie uszczelnionej wannie betonowej. 
Najczêœciej kot³y te s¹ stoj¹ce, wymagaj¹ oddzielnego pomieszczenia m.in. dlatego, ¿e
jest nieprzyjemny zapach.
Niektóre modele kot³ów s¹ sprzedawane jako gazowo-olejowe. Zmiana opa³u wymaga
jednak wymiany palnika. Nowoœci¹ s¹ kot³y kondensacyjne na olej.
Kot³y elektryczne – s¹ stosowane przede wszystkim w domach, w których nie ma
mo¿liwoœci wybudowania komina, gdy¿ z racji ceny energii elektrycznej stanowi¹ naj-
dro¿szy sposób ogrzewania domu. Wspó³pracuj¹ z „normaln¹“, wodn¹ instalacj¹ c.o.
Mo¿na je u¿ywaæ jako wspomagaj¹ce np. kocio³ gazowy, pompê ciep³a, system DGP
(dogrzewanie gor¹cym powietrzem z kominka) lub kominek z p³aszczem wodnym.
Powinny wtedy pracowaæ w trakcie trwania tañszej, II taryfy. Oferowana moc urz¹-
dzeñ nie przekracza 24 kW. Charakteryzuj¹ siê wysok¹, niemal 100-procentow¹
sprawnoœci¹ Ich zalety to brak obs³ugi i produktów spalania.

Wybór kot³a – rodzaje urz¹dzeñ, sposoby uzyskania c.w.u.

Ze wzglêdu na pe³nione zadania kot³y dziel¹ siê na jedno- i dwufunkcyjne oraz jednofunk-
cyjne z zasobnikiem.
Kot³y jednofunkcyjne – przeznaczone s¹ tylko do zasilania instalacji c.o.; dzia³aj¹ na zasa-
dzie przep³ywowej. Najpopularniejsze s¹ urz¹dzenia stoj¹ce, ¿eliwne. Wiêkszoœæ ma otwar-
t¹ komorê spalania, czyli pobiera powietrze bezpoœrednio z pomieszczenia, oraz palnik at-
mosferyczny. Takie kot³y maj¹ stosunkowo du¿e wymiary i s¹ montowane w pomieszcze-
niach gospodarczych. Oprócz kot³ów ¿eliwnych s¹ te¿ stalowe, a oprócz stoj¹cych – wisz¹-
ce. Maj¹ one niewielkie wymiary, s¹ estetyczne i nadaj¹ siê do powieszenia na œcianie np.
w kuchni czy ³azience.
Kot³y dwufunkcyjne – s³u¿¹ do ogrzewania wody dla potrzeb c.o. oraz przygotowywania
c.w.u. W przypadku tego rodzaju urz¹dzeñ istnieje tzw. priorytet c.w.u., co oznacza, ¿e od-
krêcenie kranu z ciep³¹ wod¹ powoduje wy³¹czenie centralnego ogrzewania. Jednak nawet
kilkudziesiêciominutowa przerwa w jego funkcjonowaniu nie spowoduje wych³odzenia do-
brze izolowanego domu.
Kot³y dwufunkcyjne s¹ przep³ywowe, co oznacza, ¿e temperatura wody zale¿y m.in. od wiel-
koœci jej strumienia. Im mniejszy, tym cieplejsza; na ogó³ nie przekracza 65°C. Ten rodzaj
kot³ów nie jest wyposa¿any we wspomaganie przep³ywu wody za pomoc¹ pompy obiegowej,
nie powinien wiêc byæ instalowany dalej ni¿ 4 m od punktu najwiêkszego poboru. Nowo-
œci¹ s¹ kot³y z tzw. komfortem c.w.u. – utrzymuj¹ce sta³¹ temperaturê niezale¿nie od prze-
p³ywu. 
Tak¿e w tej grupie urz¹dzeñ s¹ takie, które mo¿na powiesiæ na œcianie.
Kot³y jednofunkcyjne z zasobnikiem – mog¹ byæ wisz¹ce lub stoj¹ce. Tu tak¿e obowi¹zu-
je priorytet c.w.u. Pomieszczenia s¹ ogrzewane dziêki przep³ywowi wody przez wê¿ownicê
w kotle. Z kolei w zasobniku (o pojemnoœci nawet 300 l) jest gromadzona woda przezna-

Kocio³ mia³owy (fot. Lumo)

Kocio³ olejowy z zasobnikiem (fot. Wolf)

Elektryczny kocio³ dwufunkcyjny (fot. Elterm)



233
Dom 1−2 2 0 0 5budujemy

czona na potrzeby u¿ytkowe, podgrzana do odpowiedniej temperatury. Gdy spadnie ona po-
ni¿ej zadanego poziomu, kocio³ podgrzewa wodê, od³¹czaj¹c czasowo c.o. Kocio³ jedno-
funkcyjny z zasobnikiem ma tê zaletê, ¿e zaraz po odkrêceniu kranu leci zeñ ciep³a woda.
Czas oczekiwania na ciep³¹ wodê, po ca³kowitym opró¿nieniu zasobnika, nie powinien byæ
d³u¿szy ni¿ 1 godzina. Zasobniki s¹ najczêœciej wykonywane z blachy stalowej ocieplonej
materia³em termoizolacyjnym (najczêœciej piank¹ poliuretanow¹) i d³ugo trzymaj¹ ciep³o. 
Wymienione rodzaje kot³ów produkowane s¹ w wersji tradycyjnej, z otwart¹ komor¹ spala-
nia, ale s¹ te¿ konstrukcje szczególne – kondensacyjne i turbo.
Kot³y kondensacyjne – najnowoczeœniejsze konstrukcyjnie urz¹dzenia, charakteryzuj¹-
ce siê najwy¿sz¹ sprawnoœci¹. Oprócz energii powsta³ej ze spalania opa³u odzyskuje siê
w nich energiê kondensacji pary wodnej powsta³¹ podczas jej skraplania. W ten sposób,
dodaj¹c obie wartoœci, otrzymuje siê sprawnoœæ kot³ów przekraczaj¹c¹ 100% (w odnie-
sieniu do wartoœci opa³owej paliwa). Tak du¿a sprawnoœæ urz¹dzeñ daje wymierne ko-
rzyœci finansowe wynikaj¹ce z oszczêdnoœci opa³u. Zjawisko kondensacji ma jednak te¿
wady. Jedn¹ z nich jest powstawanie agresywnych chemicznie skroplin – choæ w przy-
padku stosowanych w domach jednorodzinnych kot³ów o niewielkiej mocy nie jest ich
du¿o i odprowadza siê je bezpoœrednio do kanalizacji. Wydostaj¹ce siê z pieca spaliny
maj¹ nisk¹ temperaturê – ok. 50°C, jednak nie istnieje niebezpieczeñstwo powstawania
zbyt s³abego ci¹gu kominowego, gdy¿ kot³y te s¹ wyposa¿one w wentylatory wspomaga-
j¹ce ci¹g kominowy. 
Kot³y turbo – s¹ to kot³y kondensacyjne z zamkniêt¹ komor¹ spalania. Przez œcianê ze-
wnêtrzn¹ lub przez dach bezpoœrednio do kot³a jest doprowadzony przewód powietrzno-
spalinowy, sk³adaj¹cy siê z dwóch rur (wspó³osiowych – rura w rurze); jedn¹ (zewnêtrz-
n¹) jest dostarczane powietrze do paleniska, drug¹ (wewnêtrzn¹) odprowadzane spaliny.
Czerpanie powietrza i odprowadzanie spalin wymusza wentylator. Dziêki temu nie jest
potrzebny komin. Kot³y turbo mog¹ byæ instalowane we wszystkich pomieszczeniach
z wyj¹tkiem sypialni. W przypadku wyprowadzenia rury powietrzno-spalinowej przez
œcianê, normy dopuszczaj¹ stosowanie urz¹dzeñ o mocy do 21 kW.

Gdy jesteœmy zdecydowani na centralne ogrzewanie, musimy wybraæ rodzaj opa³u i kocio³
o okreœlonych funkcjach (tylko do c.o. czy tak¿e c.w.u.). Z wyborem paliwa wi¹¿e siê ko-
niecznoœæ jego przechowywania. W przypadku wêgla potrzebna jest kot³ownia – w domu
jednorodzinnym opa³ kupujemy raz w roku i dobrze jest przewidzieæ pewien jego zapas.
W przypadku gazu p³ynnego konieczne jest wynajêcie zbiornika i ustawienie go na po-
dwórzu – wymaga to uzyskania pozwolenia na budowê. Paliwo musimy kilka razy w ci¹gu
roku uzupe³niaæ. Z kolei olej opa³owy wymaga, spe³niaj¹cego odpowiednie wymagania, po-
mieszczenia na zbiornik (lub zbiorniki) wewn¹trz domu. Tak¿e musimy uzupe³niaæ pali-
wo. Takich ograniczeñ nie stwarzaj¹ gaz i pr¹d, gdy¿ dostawa tych mediów odbywa siê z sie-
ci zewnêtrznej. Jednak, o ile pr¹d jest wszêdzie (trzeba pamiêtaæ o zapewnieniu odpowied-
niego przydzia³u mocy), o tyle dostêpnoœæ gazu ziemnego bywa ograniczona. Jeœli oka¿e siê,
¿e sieæ gazowa znajduje siê w du¿ej odleg³oœci od naszej posesji, koszt jej doprowadzenia
mo¿e okazaæ siê bardzo wysoki.
Kot³a z otwart¹ komor¹ spalania nie mo¿emy postawiæ w dowolnym pomieszczeniu. Musi
ono spe³niaæ okreœlone wymagania. Powinno mieæ wysokoœæ min. 2,2 m i kubaturê 8 m3 –
gdy powietrze do spalania pobierane jest z pomieszczenia, oraz 6,5 m3 – gdy bezpoœrednio
z zewn¹trz. Kot³y, w czasie pracy których powstaj¹ produkty spalania, wymagaj¹ komina –
w przypadku urz¹dzeñ niskotemperaturowych (kot³y kondensacyjne) musi to byæ przewód
ze stali kwasoodpornej – oraz doprowadzenia odpowiedniej iloœci powietrza do pomiesz-
czenia. Komin, do którego pod³¹czony bêdzie kocio³ nale¿y okresowo kontrolowaæ. Prze-
wody wentylacyjne, dymowe i spalinowe powinno siê sprawdzaæ raz w roku. Dotyczy to
tak¿e kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spalania, w których odprowadzenie spalin i doprowa-
dzenie powietrza odbywa siê przewodem powietrzno–spalinowym. 
W przypadku kot³a elektrycznego nie ma koniecznoœci budowania komina, doprowadzenia
powietrza do kot³a, ani ¿adnej dodatkowej instalacji. Co prawda potrzebne s¹ dodatkowe
obwody elektryczne, ale i tak instalacja ta uznawana jest za najtañsz¹. Z drugiej jednak stro-
ny koszty eksploatacyjne s¹ najwy¿sze. Warto rozwa¿yæ specyficzny sposób ogrzewania do-
mu, jakim jest pompa ciep³a. Pr¹d elektryczny zasila sprê¿arkê, która „pompuje” do domu

Podsumowanie

Jednofunkcyjny kocio³ gazowy z zasobnikiem
(fot. Viessmann)

Zbiornik lub bateria zbiorników na olej musi
byæ umieszczona w domu (fot. Schütz)
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Zbiornik na gaz wymaga postawienia w ogro-
dzie i pozwolenia na budowê (fot. Shell)
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ciep³o pobierane z gruntu. W ten sposób mo¿na zmniejszyæ koszty ogrze-
wania do ok. 1000 z³/rok (dla domu 200 m2), gdy¿ ka¿da kWh pobranej
energii elektrycznej zamienia siê w 4-8 kWh energii cieplnej.
Najtañsze s¹ kot³y wêglowe i wêgiel kamienny jako opa³. Najwiêkszy jest
wybór kot³ów gazowych, oczywiœcie dro¿szych od wêglowych. Wiêkszoœæ
producentów oferuje urz¹dzenia o zbli¿onych parametrach przeznaczone
do zasilania zarówno gazem ziemnym, jak i p³ynnym. Kot³y na olej opa-
³owy s¹ dro¿sze od gazowych, ale komfort pracy, parametry urz¹dzeñ i au-
tomatyka – zbli¿one. Kot³y kondensacyjne mog¹ byæ nawet 3-krotnie
dro¿sze od tradycyjnych. 
Wybór rodzaju kot³a (jedno-, dwufunkcyjny, jednofunkcyjny z zasobni-
kiem) jest odzwierciedleniem naszych potrzeb. Je¿eli ma on s³u¿yæ tylko
do c.o. odpowiedŸ jest oczywista – jednofunkcyjny. Jeœli ma byæ równie¿
przygotowywana ciep³a woda u¿ytkowa wybór zale¿y m.in. od iloœci do-
mowników, iloœci punktów poboru (kuchnia, ³azienki) i odleg³oœci od ko-
t³a do najdalej po³o¿onego kranu. Oczekiwanie na wodê o odpowiedniej
temperaturze oznacza straty siêgaj¹ce w skali roku nawet kilkuset litrów.
Trudno tu o jednoznaczn¹ podpowiedŸ, mo¿na jednak uznaæ, ¿e w ma³ym
domu najkorzystniejszy bêdzie kocio³ dwufunkcyjny, zaœ w du¿ym – jed-
nofunkcyjny lub jednofunkcyjny z zasobnikiem. Po wybraniu opa³u i ro-
dzaju kot³a nale¿y jeszcze zdecydowaæ, jak¹ powinien mieæ moc. Orienta-
cyjnie przyjmuje siê, ¿e w nowym, dobrze izolowanym termicznie domu,
dla potrzeb c.o. potrzebna jest moc cieplna 50-70 W/m2. Tak wiêc dla do-
mu o powierzchni 200 m2 bêdzie to 15 kW. Jeœli kocio³ ma „produkowaæ”
tak¿e ciep³¹ wodê u¿ytkow¹, musimy oddzielnie policzyæ konieczn¹ do jej
uzyskania moc. W przypadku kot³a dwufunkcyjnego ta wartoœæ decyduje
o mocy urz¹dzenia.
Nie nale¿y kupowaæ kot³a o mocy wy¿szej ni¿ potrzebna, gdy¿ z pe³n¹ mo-
c¹ bêdzie on pracowa³ tylko przez krótki czas – zazwyczaj jest to kilkana-
œcie najch³odniejszych dni w roku. Dro¿sza jest natomiast eksploatacja
i koszt zakupu urz¹dzenia (im wiêksza moc tym dro¿szy kocio³). Spraw-
noœæ nowoczesnych urz¹dzeñ, nawet w przypadku tych na opa³ sta³y jest
doœæ wysoka: kot³y na wêgiel – z dolnym spalaniem – 85% (z górnym spa-
laniem – 70%), na gaz ziemny – 95%, na olej opa³owy – 94%, na gaz p³yn-
ny – 93%, elektryczne – niemal 100%. Sprawnoœæ kot³ów kondensacyj-
nych siêga nawet 109%. 
Oprócz ceny samego urz¹dzenia trzeba zwróciæ uwagê na koszty eksplo-
atacji (tabela 1).

Tabela 1. Orientacyjne koszty ogrzewania i uzyskania ciep³ej wody
u¿ytkowej (z³/rok)

Podane ceny dotycz¹ przyk³adowego, œredniej wielkoœci domu 
(ok. 200 m2), nowo wybudowanego, dobrze izolowanego termicznie. 
Uwaga. Kocio³ kondensacyjny umo¿liwia obni¿enie kosztów ogrzewania
nawet o ok. 400 z³. Z kolei do wyliczenia kosztów uzyskania c.w.u. przyj-
muje siê zu¿ycie wody na poziomie 60 l/osobê/dzieñ (w domu mieszkaj¹
4 osoby). 
Decyduj¹c siê na kocio³ danej firmy nale¿y sprawdziæ, na jakich warun-
kach i na jak d³ugo udzielana jest gwarancja oraz, jaka jest dostêpnoœæ ser-
wisu. To drugie jest szczególnie istotne na terenach wiejskich.

Rodzaj opa³u c.o. c.w.u.
wêgiel kam. 2200 300
gaz ziemny 3500 500
olej opa³owy 4300 600
gaz p³ynny 5800 700
energia elektr. 6000 1200

(licznik dwutaryfowy)
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