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Jak dobra
fot. Bosch Junkers

kocio ?
Wi kszo  instalatorów bez wi kszego zastanowienia wymieni te 

urz dzenia, na których mog  najwi cej zarobi . Oczywiste wi c

jest, e inwestorzy do  cz sto s  w trudnej sytuacji. Nie znaj c

zagadnienia, skazani s  na nie zawsze korzystne dla nich rozwi zania 

zaproponowane przez projektantów b d  wykonawców, preferuj cych 

urz dzenia jednego producenta. A przecie  od wyboru kot a zale y

komfort u ytkowania domu oraz koszty eksploatacyjne ponoszone 

przez wiele lat.

Wybór kot a

Tadeusz Lipski
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W ka dym domu jednorodzinnym potrzeb-

ne s  urz dzenia zapewniaj ce ogrzewanie 

w okresie zimowym, a przez ca y rok ciep

wod  u ytkow . Mog  to by  odr bne lub 

po czone instalacje zasilane jednym lub 

kilkoma urz dzeniami grzewczymi. 

Oczywi cie najwa niejszym elementem 

ka dej instalacji grzewczej jest kocio . Mo e

by  ma y np. wielko ci wisz cej szafki lub 

du y na pó  piwnicy. To zale y od jego mocy, 

konstrukcji i stosowanego paliwa. Dla wielu 

inwestorów istotny jest te  wygl d kot a. Na 

szcz cie wszyscy producenci dbaj  o estety-

k  wyrobów i nawet siermi nie wygl daj ce 

dot d kot y na paliwa sta e produkowane s

obecnie w atrakcyjnej formie.

Dost pne medium, 
czyli no nik energii
Podstawow  informacj  dla ka dego inwe-

stora i projektanta jest rodzaj paliwa, z ja-

kiego mog  skorzysta . W miastach zwykle 

jest to gaz z sieci, ale ju  na terenach pod-

miejskich cz ciej paliwa sta e lub p yn-

ne, a na terenach wiejskich lub le nych naj-

bardziej op acalne mog  si  okaza  ro liny 

energetyczne, a nawet energia elektryczna. 

Od dost pno ci i mo liwego wyboru me-

dium zale  koszty ogrzewania, które do-

chodz  nawet do 70% wydatków zwi -

zanych z utrzymaniem domu. Wst pnie 

mo na przyj , e roczne zu ycie energii 

na ogrzewanie wynosi:

 70–120 kWh/m2rok – dla budynku refe-

rencyjnego, czyli wybudowanego zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami; 

 30–60 kWh/m2rok – dla domu energoosz-

cz dnego.

Znaj c cen  dost pnego no nika ener-

gii, powierzchni  oraz standard energetycz-

ny budynku, mo na oszacowa  koszty jego 

ogrzewania.

Gaz ziemny z sieci – to najwygodniejsze 

w eksploatacji ród o energii do ogrzewa-

nia domu. Niestety tam, gdzie budowane s

domy jednorodzinne, cz sto nie ma jeszcze 

sieci gazowej.

Gaz p ynny – przechowywany w zbior-

nikach dzier awionych od lokalnego dys-

trybutora i stawianych na terenie dzia ki. 

Trzeba pami ta  o pozostawieniu miejsca 

na dojazd cysterny do zbiornika. Ten ro-

dzaj gazu nie jest tani, a jego rynkowa cena 

bywa zmieniana przez lokalnego dostawc .

Olej opa owy – równie  przechowywa-

ny jest w zbiornikach. W porównaniu do 

gazu p ynnego jest substancj  o mniejszym 

zagro eniu wybuchowym, a wi c bardziej 

bezpieczn  do przechowywania. Zbiorniki 

oleju mo na sytuowa  w budynkach po 

spe nieniu odpowiednich warunków doty-

cz cych g ównie wentylacji.

Energia elektryczna – to najbardziej do-

st pne ród o energii, jednak rzadko wy-

bierane z powodu wysokiej ceny. Nale y

jednak pami ta  o jego zaletach: nie musi 

by  magazynowane, nie wymaga budo-

wy kominów, koszty inwestycyjne elek-

trycznej instalacji grzewczej s  niewiel-

kie. Jednocze nie w dobrze ocieplonym 

domu i przy korzystaniu z drugiej taryfy 

– szczególnie je li dom nie jest u ytkowa-
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 Zalet  ogrzewania olejowego jest mo liwo

usytuowania zbiorników w budynku
 Ogrzewanie gazem p ynnym to rodzaj kompromisu pomi dzy stosunkowo niskimi  kosztami 

a estetyk . Poza tym k opotliwe do zastosowania na ma ych dzia kach
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Wybór kot a

No nik energii
Cena 

[z /kWh]

gaz
ziemny 0,20

ze zbiornika 0,40

olej opa owy 0,40

ekogroszek 0,12

pompa ciep a 0,10

energia 

elektryczna

I taryfa 0,44

II taryfa 0,25

pelety 0,21

drewno 0,11

w giel 0,08–0,11

groszek 0,12

Orientacyjne koszty uzyskania 

1 kWh energii cieplnej 

(sierpie  2009)

fo
t.

 P
ro

g
a

s
-E

u
ro

g
a

z

fo
t.

 R
o

te
x

fo
t.

 R
o

th

BD9_kotly.indd 49BD9_kotly.indd   49 2009-08-17 15:35:042009-08-17   15:35:04



BUDUJEMY DOM 9/200950

ny ci gle – jest to rozwi zanie warte uwagi.. 

Ogrzewanie pr dem elektrycznym uznawa-

ne jest za ekologiczne (nie ma spalin zanie-

czyszczaj cych powietrze). W naszym kra-

ju nie jest to do ko ca zgodne z prawd ,

poniewa  energia elektryczna w Polsce na-

dal wytwarzana jest z w gla (w ponad 92%), 

a sprawno  elektrowni w glowych nie 

przekracza 60%.

W giel – pod wzgl dem ekonomicznym 

aden opa  nie jest w stanie konkurowa

z w glem, szczególnie na l sku, gdzie jest 

tani. Wiele osób nadal korzysta z tego opa-

u, chocia  jest z nim du o problemów 

w u ytkowaniu – transport, sk adowanie, 

usuwanie popio u, a przede wszystkim 

nadzór nad procesem spalania.

Groszek – to rodzaj w gla kamiennego 

o okre lonym sortymencie (wielko ci bry-

ek). Do jego spalania stosuje si  kot y wy-

posa one w podajnik. Groszek charakte-

ryzuje si  nisk  zawarto ci  siarki, ma

ilo ci  wody i substancji niepalnych. 

Drewno – najcz ciej stosowane jest 

w kominkach oraz w kot ach na tzw. holz-

gaz (gaz drzewny). Kot y tego typu wyma-

gaj  wysuszonego drewna, które powinno 

by  sk adowane przynajmniej 18–24 mie-

si ce w miejscu przewiewnym i zabez-

pieczonym przed opadami atmosferycz-

nymi. 

Pelety – to opa  produkowany z odpadów 

drewna, s omy zbó  lub specjalnie upra-

wianych ro lin energetycznych. Pod wp y-

wem wysokiego ci nienia rozdrobniony 

materia  jest prasowany. W procesie tym 

wydziela si  lignina, która dzia a jak natu-

ralny klej, wi c drobne cz ci ro linne. 

Warto  opa owa peletu jest porównywal-

na z mia em w glowym. Za to w wyni-

ku jego spalania powstaje od 10 do 30 razy 

mniej popio u. Ma to du e znaczenie dla 

cz sto ci opró niania popielnika oraz mo -

liwo ci wykorzystania tego ekologiczne-

go popio u jako nawozu w przydomowym 

ogródku. Poza tym pelet to jedno z najbar-

dziej ekologicznych i co wa ne, odnawial-

nych rodzajów paliw. 

Energia (moc) potrzebna 
do ogrzewania
Aby obliczy  potrzebn  moc kot a, trze-

ba okre li  wielko  strat energii termicz-

nej b d cych efektem przenikania ciep a

przez przegrody zewn trzne, wymiany po-

wietrza (wentylacj ) oraz zu ycie ciep ej

wody. Wtedy b dzie wiadomo, ile energii 

nale y dostarczy  i jaki kocio  zastosowa .

Standardowo do domu jednorodzinne-

go przyjmuje si  jako wystarczaj cy kocio

o mocy 24 kW.

Bry a budynku – mo e mie  spory 

wp yw na straty energii cieplnej. Wa ny 

jest wska nik A/V wyra aj cy stosunek po-

wierzchni przegród zewn trznych ( cian, 

okien, dachu, pod ogi na gruncie) do ku-

batury pomieszcze  ogrzewanych. Im jego 

warto  jest mniejsza tym lepiej. Dla ty-

powych domów jednorodzinnych z u yt-

kowym poddaszem A/V= 0,8–1,1, dla bu-

dynków parterowych zwykle A/V>1,2, 

natomiast dla domów energooszcz dnych 

A/V<0,7. Oznacza to, e do ogrzania bu-

dynków parterowych lub rozcz onkowa-

nych, np. na planie krzy a, trzeba do-

starczy  o kilka lub kilkana cie procent 

energii (mocy) wi cej ni  dla domów zwar-

tych i pi trowych o formie prostopad o-

cianu.

Termoizolacyjno  przegród zewn trz-

nych – jest bardzo wa nym parametrem, 

poniewa  przez ciany, okna, pod og

 Rodzaje materia ów stosowanych w kot ach na paliwo sta e: w giel-groszek (a), pelety (b), drewno (c), 

zbo e (d) 
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 Ro liny energetyczne: wierzba (a) i miskant (b)

Rodzaj paliwa
Warto  opa owa

[kWh/kg]
rednia cena paliwa [z /kg]

w giel kamienny

orzech 6,78–7,78 0,55

groszek 6,78–7,78 0,60

mia 5,28–7,22 0,38

drewno opa owe 3,47 0,47 (260 z /m3)

brykiety trocinowe 1,17–4,72 0,48

pelety 5,00–5,28 0,60

gaz ziemny GZ 50 10,05 1,45 z /m3

olej opa owy 10,03 2,72 (2,45 z /l)

Warto ci opa owe i ceny ró nych rodzajów paliw
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i dach przenika ponad 30% energii ciepl-

nej dostarczonej do ogrzewania domu. 

Normowa warto  wspó czynnika 

przenikania ciep a wynosi: dla cian 

zewn trznych U 0,30 [W/(m2•K)], dla 

dachu U 0,25 [W/(m2•K)], a dla okien 

U 1,7–1,8 [W/(m2•K)]. W domach energo-

oszcz dnych zaleca si  budowa  przegrody 

o wspó czynniku U=0,16–0,20 [W/(m2•K)] 

(okna U 1,0 [W/(m2•K)].

Wentylacja – czyli wymiana powietrza 

zu ytego na wie e, jest nieodzowna w ka -

dym budynku, w którym przebywaj  ludzie. 

Jednak straty energii termicznej przy sto-

sowaniu wentylacji grawitacyjnej mog  do-

chodzi  do 70%. W nowoczesnych domach 

nale y stosowa  wy cznie systemy mecha-

niczne z odzyskiem ciep a. Dzi ki temu wy-

magana moc kot ów grzewczych mo e zo-

sta  zmniejszona o oko o 40 %.

Powierzchnia budynku – w budynku 

o powierzchni 300 m2 nie uzyska si  wyma-

ganego komfortu cieplnego, stosuj c kocio

dobrany do domu o powierzchni 100 m2.

Mo na przyj , e w budynkach standardo-

wych potrzeba oko o 80 W/m2.

Temperatura powietrza w pomieszcze-

niach – za komfortowe uznaje si  nast pu-

j ce temperatury: w salonie 20–22˚C, w sy-

pialniach 18–20˚C (w nocy nawet 16˚C), 

w kuchni, w WC 18–20˚C, w azience 23–

25˚C. Utrzymywanie wysokiej temperatu-

ry podczas nieobecno ci domowników lub 

w nocy jest mo e wygodne, ale nieekono-

miczne. 

Ro liny energetyczne
Obecnie zastosowanie kot ów na biomas  pozwala spala  paliwa uzyskiwane z odpadów 

przemys u drzewnego – zr bki i trociny, s omy ro lin jednorocznych – yta, kukurydzy oraz 

specjalnie uprawianych ro lin wieloletnich jak: wierzba energetyczna, ró a bezkolcowa, lazo-

wiec pensylwa ski, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachali ski, mozga trzcinowata. 

Gatunki te nazywane s  energetycznymi, poniewa  charakteryzuj  si  szybkim wzrostem, 

wytwarzaniem du ej masy zielnej (biomasy), odporno ci  na choroby i szkodniki oraz nie-

wielkimi wymaganiami glebowymi. Warto  energetyczna biomasy porównywalna jest ze 

s abymi gatunkami w gla, a jej 

du  zalet  jest ma a ilo  po-

pio u po spaleniu. Producenci 

oferuj  opa  z ro lin energetycz-

nych najcz ciej ju  przerobio-

nych na pelet, na dodatek z mo -

liwo ci  dostawy do domu.

Ro liny energetyczne
Warto  opa owa

[kWh/kg]

brykiety ze s omy 5,02

s oma kukurydziana 4,44

ró a wielokwiatowa 4,0

wierzba energetyczna 5,0

miskant olbrzymi 5,3–5,6

lazowiec pensylwa ski 3,3–3,9

Warto  opa owa ro lin energetycznych

REKLAMA
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Rodzaje kot ów
Kot y stosowane w instalacjach grzew-

czych mo na podzieli  ze wzgl du na licz-

b  pe nionych funkcji: 

kot y jednofunkcyjne – to urz dze-

nia przeznaczone wy cznie do instalacji 

grzewczej budynku. Pod tym wzgl dem s

rozwi zaniem najta szym oraz najprost-

szym, poniewa  zasilaj  tylko uk ad cen-

tralnego ogrzewania; 

kot y jednofunkcyjne z zasobnikami 

c.w.u. – czyli z do czonymi podgrzewacza-

mi pojemno ciowymi. Woda w zasobniku 

z w ownic  podgrzewana jest a  do osi -

gni cia wymaganej temperatury. Nast pnie 

kocio  ponownie prze cza si  tylko na za-

silanie uk adu c.o. Temperatura wody w za-

sobniku jest stale  podtrzymywana, wi c

mo na z niej korzysta  w ka dym momen-

cie i równocze nie w kilku punktach pobo-

ru (a  do jej wyczerpania). Pó niej trzeba 

jednak odczeka  pewien czas, a   woda zo-

stanie ponownie podgrzana.

kot y dwufunkcyjne – ogrzewaj  wod

w instalacji grzewczej, a po odkr ceniu 

kranu w sposób przep ywowy równie

wod  u ytkow . Do podgrzania du ej

ilo ci wody w krótkim czasie urz dzenia 

te musz  dysponowa  znacznie wi ksz

moc  ni by to wynika o z potrzeb instala-

cji c.o.;

kot y dwufunkcyjne z zasobnikami – to 

urz dzenia bardzo komfortowe, zazwyczaj 

ta sze i o mniejszych wymiarach ni  zestaw 

kocio  jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u. 

W zasobniku magazynowana jest stosunko-

wo niewielka ilo  wody wystarczaj ca do 

umycia r k, ale przy wi kszych jej poborach 

uruchamiany jest podgrzewacz przep ywo-

wy. Dost pne s  kot y z tzw. zasobnikami 

warstwowymi charakteryzuj cymi si  bar-

dzo du  szybko ci  nagrzewania wody (cie-

p  uzyskuje si  ju  po 3–5 minutach). Maj

ma e wymiary i du o wi ksz  wydajno  od 

tradycyjnych.

Moc kot ów mo e mie  wp yw na ich 

wielko , mi dzy innymi dlatego urz dze-

nia gazowe, olejowe i elektryczne dzieli si

ze wzgl du na sposób ich zainstalowania:

kot y wisz ce – g ównie o ma ej mocy. 

Nadaj  si  do mieszka  lub niewielkich 

domów. Mog  by  wyposa one w zasobnik 

ciep ej wody u ytkowej;

kot y stoj ce – zwykle jednofunkcyjne 

o du ej mocy, eliwne lub stalowe.

Odmienne mog  by  równie  sposoby 

pobierania powietrza do procesu spalania. 

Mo na wi c wydzieli  kolejne dwa rodzaje 

urz dze  gazowych i olejowych: 

kot y z otwart  komor  spalania – po-

bieraj  powietrze z pomieszcze , w któ-

rych si  znajduj  (o kubaturze min. 8 m3

z obowi zkowym systemem wentyla-

cji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej). 

Otwart  komor  spalania maj  np. kot y na 

paliwa sta e;

kot y z zamkni t  komor  spalania – to 

urz dzenia, które powietrze pobieraj  bez-

po rednio z atmosfery (nie z wn trza bu-

dynku). Proces spalania jest ca kowicie od-

izolowany od wn trza mieszkalnego dzi ki 

specjalnej budowie przewodów: zasilaj ce-

go i kominowego (tzw. rura w rurze). Przez 

cz  zewn trzn wie e powietrze na-

p ywa bezpo rednio do komory spalania, 

a przez rur rodkow  usuwane s  spali-

ny. Przewód kominowy mo e by   wypro-

wadzony przez cian  budynku (a nie tylko 

przez dach). Urz dzenie mo e by  mon-

towane w dowolnym pomieszczeniu, np. 

w kuchni w szafce, a nie w kot owni. 

Wreszcie kot y gazowe i olejowe mo na po-

dzieli  ze wzgl du na skuteczno  wykorzy-

stania ciep a wytwarzanego w procesie spa-

lania:

kot y kondensacyjne – to urz dzenia, 

które oprócz ciep a wytworzonego w pro-

cesie spalania odzyskuj  cz  energii za-

wartej w ulatuj cych spalinach. Dzi ki do-

datkowej w ownicy umieszczonej ponad 

komor  spalania wst pnie ogrzewana jest 

woda powracaj ca z instalacji c.o. W proce-

sie tym temperatura gor cych spalin zosta-

Kocio

jednofunkcyjny
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je obni ona na tyle, e skrapla si  zawarta 

w nich para wodna (st d nazwa – kot y kon-

densacyjne). Nast pnie podgrzana o kilka 

stopni woda przep ywa przez g ówny wy-

miennik kot a, w którym uzyskuje zada-

n  temperatur . W urz dzeniach tego typu 

(w porównaniu z tradycyjnymi) oszcz dza 

si  15–30% gazu. Oczywi cie ich wydajno

jest tym wi ksza, im woda ma ni sz  tem-

peratur . Z tego wzgl du najlepiej spraw-

dzaj  si  w instalacjach ogrzewania pod-

ogowego z wod  o temperaturze 40°C (na 

powrocie 30°C).

kot y pulsacyjne – to rodzaj najnowo-

cze niejszych kot ów kondensacyjnych. 

Te wyj tkowo trwa e urz dzenia nie maj

tradycyjnego palnika, a sposób ich pracy 

porówna  mo na do dzia ania silnika od-

rzutowego. W komorze spalania, umiesz-

czonej wewn trz wymiennika, dochodzi 

do wielkiej liczby mikrowybuchów (115 na 

sekund ). Energia cieplna przekazywa-

na jest bezpo rednio otaczaj cej wodzie 

grzewczej. Turbulentny przep yw powo-

duje, e para wodna w ca o ci ulega kon-

densacji. Dzi ki temu zu ycie gazu jest do 

40% mniejsze ni  w kot ach tradycyjnych, 

a temperatura spalin jest bardzo niska. 

Takie kot y s  jednak jeszcze bardzo ma o

popularne.

Kot y na gaz 
Kot y na gaz nale  do najnowocze niej-

szych urz dze  grzewczych.  Nic za-

tem dziwnego, e s  bardzo popularne. 

Zapewniaj  komfortowy sposób ogrzewa-

nia, bez zanieczyszczania pomieszcze .

Przy tym s  do  ekologiczne (niemal ca -

kowite spalanie paliwa). Ewentualne pro-

blemy i nieprawid owo ci w ich dzia aniu 

zazwyczaj wynikaj  z niew a ciwej regula-

cji lub eksploatacji. Oczywi cie najtrudniej 

jest sterowa  tradycyjnymi urz dzeniami 

z otwart  komor  spalania i palnikami at-

mosferycznymi (mo e by  zbyt du o po-

wietrza). W nowoczesnych  kot ach sto-

suje si  palniki wytwarzaj ce i spalaj ce 

jednorodn  mieszanin  gazu i powietrza. 

Najlepsze s  palniki wentylatorowe tzw. 

modulowane, umo liwiaj ce p ynn  zmia-

n  mocy kot a, bez wp ywu na sprawno

spalania paliwa.

Kot y na olej opa owy
Kot y na olej opa owy mog  by  jedno- 

i dwufunkcyjne, a obecnie równie  kon-

densacyjne. S  dobr  alternatyw  dla osób 

mieszkaj cych w rejonie pozbawionym miej-

skiej instalacji gazowej, a pragn cych  kom-

fortowego systemu ogrzewania. Pracuj  bez-

obs ugowo i wystarczy tylko zatankowa

zbiorniki, a tym przecie  zajmuj  si  lokalni 

dystrybutorzy. Pewnym mankamentem jest 

wysoka cena paliwa. Z tego wzgl du niektó-

rzy u ytkownicy decyduj  si  na korzystanie 

z tzw. oleju przepracowanego, kilkakrotnie 

ta szego od oleju opa owego. Takie rozwi -

zanie wi e si  jednak z wymian  palnika 

w kotle.

Poza tym kot y olejowe musz  znajdowa

si  w wydzielonym pomieszczeniu, 

maj cym pod og  z materia ów niepalnych

i odpowiedni  wentylacj  nawiewno-

-wywiewn . W tym samym pomieszczeniu 

mo e by  umieszczony zbiornik oleju, 

o ile jego pojemno  nie przekracza 

1000 litrów.

Kot y elektryczne
Kot y elektryczne mog  by  jedno- i dwu-

funkcyjne (tak e z zasobnikami). S  najwy-

godniejszymi urz dzeniami grzewczymi. 

Zajmuj  ma o miejsca, mo na je montowa

w dowolnym pomieszczeniu, nie wymagaj

budowy kominów, na dodatek koszty inwe-

stycyjne ca ej instalacji s  ma e.

Kot y elektryczne charakteryzuj  si  bar-

dzo prost  budow , poniewa ród em cie-

p a jest po prostu grza ka (jedna lub kil-

ka w zale no ci od mocy kot a). Zasilane 

s  pr dem trójfazowym. Kot y elektryczne 

stosowane s  raczej jako uzupe nienie in-

stalacji wyposa onej np. w kocio  w glo-

Zasada dzia ania kot a z zamkni t  komor  spalania Schemat dzia ania kot a kondensacyjnego

spaliny

woda zimna

gaz

powietrze

wentylator

woda ciep a

kondensacyjny

wymiennik ciep a

wymiennik ciep a

spaliny

powietrze

gaz

wymiennik ciep a

wentylator
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wy, bo w przeciwie stwie do niego nie wy-

magaj  obs ugi. 

Kot y na paliwa sta e
Kot y na paliwa sta e zwykle dostosowane 

s  do jednego rodzaju paliwa i warto o tym 

pami ta  podczas projektowania instalacji. 

Od tego bowiem zale y sposób jego maga-

zynowania, mo liwo  korzystania z auto-

matycznych podajników czy ilo  powsta-

j cego popio u. Zmiana rodzaju paliwa jest 

mo liwa po wymianie palnika, ale zwykle 

powoduje zmniejszenie sprawno ci kot a

i zwi kszenie emisji szkodliwych zwi z-

ków do atmosfery. Kot y na paliwa sta e

wymagaj  oddzielnej kot owni oraz sk a-

du opa u.

Kot y komorowe – to naj-

prostsze i najstarsze urz dze-

nia przeznaczone do spalania 

w gla, koksu lub drewna, czy-

li najta szych paliw. Uci liwe 

jest w nich rozpalanie, do-

k adanie paliwa, czyszczenie 

wymiennika i kana ów spa-

linowych z sadzy oraz z ogów smo y (w ko-

t ach na w giel lub drewno). Problemem 

jest równie  ilo  powstaj cego popio u – 

w przypadku w gla kamiennego 300 kg na 

ka d  ton  spalonego paliwa. 

W kot ach komorowych ca y wsad opa-

u spala si  jednocze nie – tzw. spalanie 

w systemie górnym, trudno wi c mówi

o dok adnej regulacji urz dzenia. O jako ci 

kot ów wiadczy czas 

pracy na jednym za-

adunku opa u (tzw. 

sta opalno ). W naj-

prostszych urz dze-

niach z regu y nie 

przekracza 8 godzin, 

ale w kot ach z wen-

tylatorem, za pomoc  którego regulowana 

jest pr dko  przep ywu powietrza wynosi 

nawet 36 godzin.

Kot y zasypowe – to nowoczesne urz -

dzenia przeznaczone do spalania groszku, 

peletów, zr bków, trocin itd. Opa , umiesz-

czony w zasobniku nad komor  spalania, 

przesypywany jest do niej w miar

wypalania si  poprzedniej porcji – tzw. 

systemem spalania dolnego. Wy sza jest 

ich sprawno , emituj  mniej zanieczysz-

cze  do atmosfery, wymagaj  rzadszego 

dok adania opa u, a po spalaniu powsta-

je w nich mniej popio u ni  w kot ach ko-

morowych. 

Kot y na „holzgaz” – czyli „zgazowuj ce 

drewno”. Idea dzia ania tych urz dze  po-

lega na wst pnej suchej destylacja drewna, 

w wyniku której wydziela si  gaz drzewny 

spalany w temperaturze 1200°C. Na koniec 

dopalane s  resztki drewna. Dzi ki 

takiemu 3-etapowemu procesowi znacznie 

wzrasta sprawno  tego rodzaju kot ów, 

a do atmosfery wydziela si  mniej szkodli-

wych zwi zków. 

Kot y automatyczne – to najwygodniej-

sze z kot ów na przetworzone paliwa sta e

o drobnej granulacji. Wyposa one s  w po-

fo
t.
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Kocio  gazowy Kocio  na olej opa owy

fo
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 D
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Kocio  elektryczny

Automatyka w kot ach c.o.
Zapotrzebowanie na ciep o w domu zmienia si  wraz z pogod , por  dnia i roku. Zale y rów-

nie  od trybu ycia mieszka ców. Jednak dzi ki zautomatyzowaniu systemu ogrzewania mo -

na dostosowa  wydajno  kot a do chwilowego zapotrzebowania na ciep o i ograniczy  ilo

spalanego opa u. Wystarczy termostat wbudowany w kocio , który b dzie w cza  palnik, gdy 

temperatura wody w instalacji spadnie poni ej ustalonego poziomu. Termostat mo e by  po-

czony dodatkowo z czujnikami:

z pokojowym czujnikiem temperatury umieszczonym w reprezentatywnym pomiesz-

czeniu i steruj cym prac  kot a w sposób ci g y wed ug panuj cej w domu temperatury;

z czujnikiem pogodowym reaguj cym na zmiany temperatury na zewn trz domu, który 

w odniesieniu do niej dostosowuje moc kot a. Dzi ki takiemu rozwi zaniu system grzew-

czy szybciej  reaguje na zmiany dobowe temperatury.    

Rozbudowane systemy automatyki s  szczególnie zalecane w nowoczesnych domach ener-

gooszcz dnych, w których wspó pracuje wiele ró nych systemów i urz dze : ogrzewanie 

pod ogowe, pompa ciep a, kolektory s oneczne itp.
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dajniki paliwa i najcz ciej palniki retortowe pozwala-

j ce na skuteczne sterowanie procesem spalania. Opa

wsypywany jest do zasobnika, sk d automatycznie 

przesuwany jest do komory spalania za pomoc  podaj-

ników limakowych lub szufladowych (mo na wtedy 

wykorzystywa  np. sieczk  ro lin energetycznych bez 

potrzeby peletowania). Najnowocze niejsze kot y z au-

tomatycznymi podajnikami mog  pracowa  nawet do 

7 dni bez dok adania opa u. Poza tym wyposa one s

w automatyczne zapalarki, dzi ki którym proces spala-

nia nie musi by  ci g y, co oznacza oszcz dno ci 

paliwa. 

Kocio  komorowy

ry
s
. 

K
rz

a
c

ze
k

ry
s
. 

E
k
o

 V
im

a
r

Kocio  zgazowuj cy drewno Kocio  zasypowy ze spalaniem dolnym

za adunek zasilanie

ogrzewania

powietrze 

do spalania

powrót

spaliny

suszenie

zgazowanie

spalanie 

wst pne

spalanie g ówne

                        dopalanie

palenisko

zbiornik na popió

wymiennik ciep a

Sprawno  kot ów
Przy wyborze kot a nale y uwzgl dni  jego efektywno  energe-

tyczn , która zale y od: 

jako ci spalanego paliwa; 

konstrukcji kot a;

rodzaju wymiennika ciep a;

czysto ci komory spalania (szczególnie w kot ach na paliwa sta-

e); 

sposobu regulacji pracy kot a;

izolacji termicznej urz dzenia. 

Sprawno  kot ów oblicza si  wg wzoru: η=E
u
/E

d
, gdzie:

η – sprawno ,

E
u
 – energia (ciep o) u yteczna otrzymana z urz dzenia,

E
d
 – energia dostarczona do urz dzenia (w postaci paliwa).

Warto  opa owa oznacza ilo  energii wyzwolonej podczas spalenia 

danej substancji. Jednak w paliwach, gdzie produktem spalania jest 

równie  para wodna, nieuwzgl dnione jest ciep o zu yte na zamia-

n  jej w par  wodn . To uproszczenie oznacza, e nie jest uwzgl d-

niona ca a energia zawarta 

w paliwie. St d wynika para-

doks (b d) ponadstuprocen-

towej sprawno ci niektórych 

urz dze  grzewczych. W rze-

czywisto ci nie jest mo liwe 

uzyskanie z urz dzenia wi k-

szej ilo ci energii, ni  zosta a

dostarczona.

Rodzaj kot ów
Sprawno

max [%]

gazowe

tradycyjne 95 

kondensacyjne 109 

pulsacyjne 111 

olejowe
tradycyjne 94 

kondensacyjne 103 

na paliwa sta e

komorowe 78

na „holzgaz” 93

zasypowe 85

automatyczne 83

elektryczne 99,8

Sprawno  kot ów 

(wg producentów)

Kocio  z automatycznym podajnikiem

ry
s
. 

K
u

e
n

ze
l

zbiornik z paliwem 

ekologicznym

podajnik 

limakowy

komora 

spalania

wymiennik 

ciep a
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