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K
ot y przystosowane do paliw sta ych

oraz biomasy znajduj  coraz wi cej

nabywców. O takim wyborze decydu-

je przede wszystkim stosunkowo niski

koszt eksploatacji.

Je li rozwa amy mo liwo  ogrzewania do-

mu paliwem sta ym, warto sprawdzi  nie

tylko modele dost pnych urz dze , ale

równie  ceny i wydajno  opa ow  ró nych

rodzajów paliw. Ka dy producent okre la

paliwo podstawowe i zast pcze dla danego

urz dzenia. Jednak najlepiej kupi  kocio ,

dla którego wybrane przez nas paliwo jest

podstawowym – urz dzenie b dzie mia o

wtedy najwi ksz  sprawno .

KALORIE CZY EKOLOGIA?
Tradycyjnymi paliwami sta ymi, wyko-

rzystywanymi w domach jednorodzin-

nych s  w giel kamienny i koks. W giel

kamienny jest sprzedawany w trzech sor-

tymentach, ró ni cych si  wielko ci  bry-

ek: orzech (2,5-8 cm, spalany w najta -

szych kot ach), mia  w glowy (do 2 cm do

kot ów z nadmuchem) oraz groszek (0,8-

3,2 cm wykorzystywany w kot ach retor-

towych). Ró na jest te  ich warto  opa o-

wa i zawarto  popio u – gatunki w gla

I-III. Im gorsza jako , tym ni sza war-

to  opa owa i wy sza zawarto  zanie-

czyszcze  sta ych. Kocio  jest zazwyczaj

przystosowany do konkretnego sorty-

mentu, nie nale y wi c np. zamiast mia u

u ywa  groszku. Z w gla kamiennego

produkowane s  tak e brykiety, uzyski-

wane przez sprasowanie jego rozdrobnio-

nych cz stek.

Koks jest produktem suchej destylacji

w gla kamiennego, pozbawionym sk ad-

ników gazowych. Im jest wy szy jego ga-

tunek, tym ma mniej siarki. Mo e si  pa-

li  niemal bez wydzielania dymu. 

Drewno – do opalania wykorzystuje si

g ównie drewno li ciaste w postaci

szczap. Jego warto  opa owa jest dwu-

krotnie ni sza ni  w gla, zatem potrzeba

znacznie wi cej miejsca na jego sk adowa-

nie. Uwaga! Warto  opa owa drewna jest

tym mniejsza, im jest ono bardziej wilgot-

ne. Przyk adowo, przynajmniej przez rok

trzeba sezonowa  drewno by uzyska o

wilgotno  maks. 25%.  

Zwolennicy czysto ci i ekologii by  mo e

zainteresuj  si biomas – do której zali-

cza si  s om , wierzb  tzw. energetyczn

i odpady drzewne. Jest to paliwo odna-

wialne, czyli takie, które powstaje w sto-

sunkowo krótkim czasie. Jednak warto

opa owa biomasy, podobnie jak drewna,

jest ni sza ni  w gla.

S oma przeznaczona na paliwo to

uschni te odygi zbó , rzepaku oraz ro-

lin str czkowych. Zazwyczaj wymagaj

PRZEGL D RYNKU

Niech  do opalania

w glem bierze si

z przekonania, i  kot y na

paliwa sta e nie s

wydajne i wymagaj

nieustannej, „brudnej”

obs ugi. Dzisiaj jest to

nieuzasadniona opinia, bo

nowoczesne urz dzenia

pozwalaj  ograniczy

wizyty w kot owni, a ich

wysoka sprawno

– do 95% – zmniejsza

koszty ogrzewania.
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one suszenia, gdy  wilgotno  s omy nie

powinna przekracza  20%. Jedynie s om

pszenn  mo na wykorzystywa wie o po

ci ciu. Ze spalenia 1,7 tony uzyskuje si

tyle samo energii, co ze spalenia 1 tony

w gla. Najbardziej efektywne jest spala-

nie sprasowanych bloków s omy (tak zwa-

nych balotów).

Ro liny energetyczne popularno  zy-

skuj  powoli, chocia  charakteryzuj  si

szybkim wzrostem i ma ymi wymagania-

mi glebowymi. W Polsce mo na uprawia

m.in. wierzb  wiciow , s onecznika bul-

wiastego oraz malw  pensylwa sk .

Z jednego hektara uprawy takich ro lin

rocznie mo na uzyska  nawet ponad

20 ton suchej masy.

Odpady drzewne to kora, zr bki, ga zie,

wióry oraz trociny, a w postaci przetwo-

rzonej brykiety i pelety. Ze wzgl du na

du  zawarto  zwi zków ywicznych, do

spalania odpadów z drewna iglastego po-

trzebny jest specjalny kocio , tzw. zgazo-

wuj cy, wykonany ze stali kwasoodpor-

nej.

Pelety s  stosunkowo nowym paliwem.

Otrzymuje si  je z trocin sprasowanych

pod wysokim ci nieniem. Odznaczaj  si

bardzo nisk  zawarto ci  popio u – poni-

ej 1% i wysok  warto ci  opa ow . Ze

wzgl du na ma e rozmiary („paluszek”

pelety ma ok. 3 cm d ugo ci) atwo je ma-

gazynowa . Kot y do ich spalania musz

mie  specjaln  konstrukcj  z automatycz-

nymi podajnikami.

JAKI KOCIO
Do ogrzewania domów jednorodzinnych

przeznaczone s  kot y, których moc naj-

cz ciej nie przekracza 30 kW. Wybór

urz dzenia b dzie ograniczony do modeli

przystosowanych do konkretnego paliwa

(takie do wszystkiego mog  mie  ró n

wydajno  w zale no ci od rodzaju wsa-

du). Bardzo liczy si  tak e mo liwo

ograniczenia czynno ci obs ugowych

i skutecznego sterowania jego prac . Ko-

lejnym czynnikiem, który musi by  brany

pod uwag , jest sprawno  spalania, przy

czym w praktyce wa niejsza jest spraw-

no  eksploatacyjna, a nie nominalna

(czyli teoretyczna podawana przez produ-

centa). Zale nie od budowy i wyposa enia

kot a w urz dzenia steruj ce wynosi ona

50-70%. Owa sprawno  spada wraz ze

wzrostem zanieczyszczenia wewn trz-

nych elementów wymiennika ciep a –

warstwa sadzy znacznie ogranicza wymia-

n  ciep a. Ma to z kolei istotne znaczenie

przy doborze mocy. Kocio  przewymiaro-

wany b dzie pracowa  w instalacji przy

ni szej ni  optymalna temperaturze, wi c

szybciej b d  si  wewn trz osadza y

zanieczyszczenia.

Zapotrzebowanie na ciep o w sezonie

grzewczym jest bardzo zró nicowane

i nieuniknione s  okresy, gdy woda

w obiegu nie musi mie  wysokiej tempe-

ratury. Dlatego niekiedy stosowane s

zbiorniki buforowe magazynuj ce na-

grzan  wod . Przy takim rozwi zaniu ko-

cio  powinien by  wyposa ony w urz dze-

nie do samoczynnego rozpalania, gdy  po

d u szej przerwie palenisko wygasa.

Eksploatacja kot a jest znacznie atwiej-

sza, gdy kupimy urz dzenie z podajni-

kiem paliwa – montowanym przy kotle,

stoj cym obok lub pobieraj cym paliwo

z s siedniego pomieszczenia podajnikiem

limakowym. W zale no ci od rodzaju

podajnika paliwo mo emy dok ada  tylko

raz na tydzie .

Najta sze s kot y ze spalaniem górnym,

produkowane s  jako cz onowe z eliwa

lub stalowe. Te pierwsze przeznaczone s

przede wszystkim do spalania koksu, któ-

ry nie pozostawia sadzy na chropowatej

powierzchni komory spalania. W kot ach

stalowych mo na spala  nawet gorsze ga-

tunki w gla, w tym mia , a tak e brykiety,

drewno. Paliwo powinno mie  mo liwie

du  granulacj . Umo liwia to przep yw

powietrza przez ruszt i utrudnia osypywa-

nie si  paliwa do popielnika. Regulacja

intensywno ci spalania odbywa si  naj-

cz ciej przy u yciu miarkownika ci gu,

który w zale no ci od temperatury wody

zasilaj cej otwiera lub przymyka dop yw

powietrza do paleniska. Skuteczno  ta-

kiej regulacji jest niewielka, tak wi c nie-

kiedy zamiast miarkownika instalowany

KOT Y NA PALIWA STA E

GÓRNE CCZY DDOLNE...
W kot ach z ggórnym sspalaniem spaliny od-

prowadzane s  z paleniska bezpo rednio

w gór . Kot y te ze wzgl du na konstrukcj

s  raczej wysokie. Kot y z górnym spala-

niem s  uniwersalne – z regu y mog  spa-

la  wszystkie paliwa sta e.

W kot ach z ddolnym sspalaniem spaliny bez-

po rednio z paleniska odprowadzane s

najpierw w dó  a pó niej dopiero w gór .

Kana y spalinowe s  wi c d ugie, przez co

kocio  cechuje si  wysok  sprawno ci .

GDZIE KKOCIO
Kocio  na paliwo sta e mo na umie ci  je-

dynie w wydzielonym pomieszczeniu 

(kot owni) o kubaturze powy ej 8 m3.

Pomieszczenie musi mie  wentylacj  na-

wiewno-wywiewn  oraz murowany kana

dymowy lub spalinowy o przekroju co naj-

mniej 14x14 cm albo stalowy wk ad komi-

nowy o rednicy 12 cm. 

W domach zbudowanych po 15 grudnia

2002 roku wysoko  takiej kot owni musi

wynosi  przynajmniej 2,2 m. W budynkach

starszych – minimum 1,9 m.

JAKI KKOCIO ,
TAKA IINSTALACJA
Kot y na paliwa sta e najcz ciej w cza

si  w pompow  lub grawitacyjn  instala-

cj  zabezpieczon  otwartym naczyniem

wzbiorczym. Jest to podyktowane wzgl -

dami bezpiecze stwa, gdy  przy niekon-

trolowanym wzro cie temperatury wody

w obiegu lub jej niedostatku mog oby

doj  do nadmiernego wzrostu ci nienia

i rozerwania kot a b d  instalacji. Co

prawda w nowoczesnych kot ach wypo-

sa onych w urz dzenia reguluj ce zagro-

enie takie jest niewielkie, ale wymóg

formalny pozosta .

Systemy otwarte wymagaj  cz stego uzu-

pe niania wody w obiegu, a to z kolei ozna-

cza szybsz  korozj  instalacji w wyniku do-

starczania z uzupe nian  wod  nowych

porcji tlenu. Mo na jednak ochroni  insta-

lacj , wykorzystuj c zbiornik buforowy, czy-

li akumulacyjny lub p ytowy wymiennik cie-

p a. Tworz  one dwa obiegi wody: otwarty

kot owy (z naczyniem wzbiorczym) i za-

mkni ty grzejnikowy.

Zasobnik nna ppaliwo najcz ciej jjest uumieszcza-
ny pprzy kkotle
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jest wentylator sterowany termostatem.

Sterowanie takim kot em jest jednak

trudne, gdy  w komorze spalania stale

znajduje si  du a ilo  paliwa, którego nie

mo na natychmiast zgasi .

Najpopularniejsze s kot y z dolnym spa-

laniem. Powietrze dostarczane jest do ko-

mory spalania wentylatorem o zmiennej

wydajno ci. Po wypaleniu si  dolnej war-

stwy paliwa, na jej miejsce zsuwa si  ko-

lejna partia. Dzi ki mo liwo ci dok ad-

niejszej regulacji procesu spalania, kot y

te mog  wspó pracowa  z termostatem

pokojowym lub pogodowym.

Kot y uruchamia si  szybciej ni  te ze

spalaniem górnym, a pali si  w nich w -

glem kamiennym typu groszek albo

drewnem. Do spalania mia u w glowego

jest przeznaczona wersja kot a z rozbudo-

wanym systemem nadmuchowym.

Najwi ksz  sprawno  maj kot y retorto-

we. Ruszt zast piono w nich specjalnym

palnikiem – pier cieniowa konstrukcja

z rozmieszczonymi na obwodzie dyszami

powietrznymi, do której od do u lub z boku

wt aczane jest paliwo. W procesie spalania

bierze udzia  jedynie jego niewielka ilo ,

a popió  opada do popielnika wypychany

przez nowe porcje. Intensywno  spalania

reguluje dop yw powietrza do dysz, a dopa-

lenie drobnych cz stek paliwa porwanych

przez strumie  powietrza zapewnia deflek-

tor umieszczony nad palnikiem.

Budowa kot a pozwala na spalanie tylko do-

starczanego podajnikiem limakowym opa-

u o ma ej granulacji (peletów, groszku, roz-

drobnionej biomasy). Dzi ki takiemu roz-

wi zaniu uzupe nianie paliwa w zasobniku

mo e si  odbywa  nawet co kilkana cie dni.

Kocio  retortowy mo e wspó pracowa

z automatyk  pogodow , a w cza si  go

równie szybko, jak gazowy czy olejowy.

Do spalania szczap drzewnych (ale te

w gla i biomasy) s  przystosowane kot y

zgazowuj ce. Paliwo jest najpierw dosu-

szone, a nast pnie – w pierwszej fazie spa-

lania – przy ograniczonej ilo ci powietrza

nast puje odgazowanie lotnych sk adni-

ków paliwa, które pal  si  jak gaz, po

czym nast puje dopalenie cz ci sta ych.

Do atmosfery ulatuje wi c bardzo ma o

zanieczyszcze . W takich kot ach najle-

piej pali  drewnem dobrze wysuszonym.

W przeciwnym razie du o energii ciepl-

nej jest zu ywane na jego dosuszenie. 

PRZEGL D RYNKU
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ILE KKOSZTUJE OOGRZEWANIE
Z porównania kosztów ogrzewania ró nymi pali-

wami wynika, e najta sze jest ogrzewanie bio-

mas  i w glem. Jednak decyduj c si  na paliwo

sta e, musimy uwzgl dni  wysokie koszty inwe-

stycyjne, gdy  prawdziwe oszcz dno ci na eks-

ploatacji uzyskamy tylko w drogich, nowoczes-

nych kot ach.

Z kolei koszty korzystania z tak zwanych paliw

ekologicznych, czyli drewna opa owego, brykie-

tów, peletów i s omy, s  porównywalne do w -

gla kamiennego czy koksu. Jednak w wyniku ich

spalania powstaje znacznie mniej szkodliwych

dla rodowiska substancji.

paliwo

koszty pozyskania energii oraz sprawno  urz dze  grzewczych 

gaz ziemny 10 85 1,3 z /m3 0,15

gaz p ynny 7 85 1,8 z /l 0,30

olej opa owy 11 80 2,6 z /l 0,30

w giel 7 60 0,5 z /kg 0,12

koks 8 60 0,6 z /kg 0,12

drewno 4 55 0,25z /kg 0,11

pelety 4,5 60 0,3 z /kg 0,11

rednia
warto

opa owa (kWh)

eksploatacyjna
sprawno

spalania (%)

cena
jednostkowa

koszt 1 kWh
(z )

NAJWA NIEJSZE

+ Podajnik paliwa pozwala rzadziej dok ada

do kot a.

+ Na elementach kot ów stalowych nie za-

trzymuje si  sadza, mo na wi c pali  w nich

nawet opa em gorszej jako ci.

+ Kot y ze spalaniem dolnym mog  wspó -

pracowa  z termostatem pokojowym lub pogo-

dowym.

Kocio  jest najcz ciej przystosowany do

spalania konkretnego paliwa. U ywanie np.

ta szego „zamiennika” powoduje m.in. obni e-

nie sprawno ci urz dzenia.

Palenie zbyt wilgotnym drewnem

w kotle zgazowuj cym powoduje, e pro-

ces jego dosuszania poch ania bardzo du o

energii.

Kot y na biomas  sprawdz  si  tylko tam,

gdzie jest atwy dost p do takiego paliwa

i miejsce na jego sk adowanie – znacznie ni -

sza ni  w gla warto  opa owa sprawia, e za-

pasów potrzeba znacznie wi cej.

mit Kocio  nna ppaliwo ssta e wwymaga ccz stego

uzupe niania ppaliwa. Je li wybierzemy kocio

z zasobnikiem lub podajnikiem paliwa, mo na

je uzupe nia  co kilka, a nawet kilkana cie dni.

Obs uga jest wi c znacznie mniej uci liwa.

mit Kocio  nna ppaliwa ssta e mmo e wwspó praco-

wa  ttylko zz iinstalacj  ttypu ootwartego. W nowo-

czesnych kot ach ryzyko nadmiernego wzrostu

ci nienia w instalacji jest niewielkie. Wpraw-

dzie taki wymóg formalny pozosta , ale mo na

zastosowa  system dwuobiegowy – otwarty

kot owy i zamkni ty grzejnikowy.

Kocio  zzgazowuj cy

odchylacz spalin

podajnik
w gla

nawiew

Schemat ppalnika retortowego
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