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Kocio  na paliwo 

sta e mo e by  nie 

tylko ekonomicznym, 

ale równie  wygodnym 

w obs udze ród em 

ciep a. Wszystko to 

pod warunkiem, e

wybierzemy dobrze, 

bo dost pne na ryn-

ku kot y dzieli czasem 

przepa  technolo-

giczna. 
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sta e

Jaros aw Antkiewicz

Ciep y dom

fo
t.

 K
rz

a
c

ze
k

 Wybieraj c lub adaptuj c projekt, warto uwzgl d-

ni  na tyle du  kot owni , by zmie ci  si  w niej ko-

cio  z zasobnikiem

fo
t.

 K
o

s
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w

a

Kot ownia 
Kocio  na paliwo sta e wymaga przede 

wszystkim kot owni odpowiadaj cej 

przepisom budowlanym. Bardzo cz -

sto s  one lekcewa one, niestety tak e

przez instalatorów. Podane ni ej naj-

wa niejsze wymagania dotycz  kot ów 

o mocy do 25 kW, bo takie s  zwykle in-

stalowane w domach jednorodzinnych. 

Na kot owni  niezb dne jest wydzie-

lone pomieszczenie z niepaln  pod og

i wentylacj  grawitacyjn . W kanale na-

wiewnym nie wolno montowa adnych 

przepustnic, a otwór nawiewny powinien 

mie  powierzchni  przynajmniej 200 cm2.

Najcz ciej wykonuje si  go tu  nad pozio-

mem pod ogi, jednak mo e si  to okaza  nie-

zgodne z przepisami, gdy  wymagaj  one, by 

czerpnia powietrza do wentylacji znaj-

dowa a si  min. 2 m powy ej poziomu 

terenu. Inaczej mo e zasysa  zapylone 

powietrze.

Kana  wywiewny musi mie  co naj-

mniej 14 × 14 cm, powinien by  wyko-

nany z niepalnego materia u i wypro-

wadzony ponad dach. 

Natomiast przekrój kana u dymowego 

w kominie musi by  odpowiednio du y

– min. 14 × 14 cm je li komin jest muro-

wany, lub mie  12 cm rednicy, je li to ko-

min stalowy. Zawsze jednak jego wymiary 

(przekrój i wysoko ) musz  by  dostosowa-

ne do kot a, by zapewni  odpowiedni ci g.
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Bezpiecze stwo 

zamknięte

Je li chcemy korzysta  z kot a na paliwo sta e, nie rezygnuj c równocze nie z zalet zamkni tego 

obiegu c.o., to najlepiej zastosowa  wymiennik ciep a i wydzieli  dwa obiegi wody grzewczej

 Nowoczesne kot y pozwalaj  na kontrolo-

wanie temperatury wody grzewczej oraz samo-

czynne rozpalanie i wygaszanie

fo
t.

 H
e

rz

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami instalacja, w której pracuje kocio  na paliwo sta e, musi 

by  zabezpieczona za pomoc  otwartego naczynia wzbiorczego, inaczej w razie przegrzania wody 

i wzrostu ci nienia mog oby doj  nawet do rozerwania kot a.

Zamkni te naczynia wzbiorcze s  przewidziane do pracy w instalacjach zasilanych przez kot y

gazowe i olejowe. atwiej w nich zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury wody, bo mo na 

b yskawicznie wygasi  ogie , odcinaj c dop yw paliwa. 

Kocio  na paliwo sta e musi mie  w asn  rur  bezpiecze stwa o rednicy wewn trznej co naj-

mniej 25 mm, prowadz c  do naczynia wzbiorczego; na rurze tej nie wolno montowa  zaworów 

odcinaj cych ani adnych innych. Naczynie wzbiorcze musi znajdowa  si  min. 0,5 m ponad naj-

wy ej po o onym punktem instalacji, a w pomieszczeniu, gdzie jest zainstalowane, temperatura 

nie mo e spada  poni ej 0°C, by zamarzaj ca woda nie „zakorkowa a” instalacji. Je li w instala-

cji zastosujemy wymiennik p ytowy, by za jego pomoc  rozdzieli  otwarty obieg kocio –wymien-

nik od zamkni tego wymiennik–grzejniki, to oczywi cie te wymagania b d  dotyczy  tylko obie-

gu kocio –wymiennik. 

Niestety wbrew podanym przepisom niektórzy instalatorzy montuj  w instalacjach z kot ami 

na paliwa sta e zamkni te (przeponowe) naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpiecze stwa. Jest to 

praktyka naganna, gdy aden taki zawór nie jest wystarczaj co sprawny i bezawaryjny, by stano-

wi  dostateczne zabezpieczenie instalacji – jest ona jak uzbro-

jona bomba. Ponadto w takiej zamkni tej instalacji docho-

dzi do przedwczesnego zu ywania si  kot a, nawet w ci gu 

2–3 lat, bo skoki ci nienia wody powoduj  nadwyr enie 

i rozszczelnienie po cze  w jego cz ci wodnej. 

Nowe przepisy, wchodz ce w ycie w lipcu tego roku, po-

zwol  na instalowanie kot ów na paliwo sta e w instalacjach 

wyposa onych w zamkni te naczynie wzbiorcze, jednak pod 

warunkiem e kocio  ma dodatkowe zabezpieczenia odprowa-

dzaj ce nadmiar ciep a. Zgodnie z Polskimi Normami takim 

zabezpieczeniem jest w ownica sch adzaj ca umiesz-

czona w przestrzeni wodnej kot a oraz za-

wór termiczny otwieraj cy dop yw zim-

nej wody wodoci gowej do w ownicy 

w razie nadmiernego wzrostu temperatu-

ry. Producenci takich specjalnych kot ów 

zwykle wyposa aj  je ponadto w urz dze-

nie umo liwiaj ce odci cie dop ywu po-

wietrza do spalania. 

Dobre (czyli bezpieczne) wykonanie takiej 

instalacji z zamkni tym naczyniem wzbior-

czym jest trudne i tylko niektóre kot y mog

w niej pracowa .
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W pod odze kot owni musi znajdowa  si

wpust do kanalizacji.

Przód kot a musi by  oddalony od prze-

ciwleg ej ciany o co najmniej 1 m, tak by 

mo liwa by a obs uga i czyszczenie urz -

dzenia. Niezb dne jest tak e zapewnienie 

dost pu do, umieszczonych zwykle z boku, 

wyczystek kot a i komina. W praktyce bar-

dzo ma a kot ownia jest po prostu niewy-

godna, bo trudno obs ugiwa  kocio , ponad-

to nie zmie ci si  w niej podajnik paliwa ani 

nawet niewielki jego zapas. 

Zalecenia producentów kot ów cz sto s

bardziej restrykcyjne od przepisów budow-

lanych, bo te okre laj  tylko konieczne mi-

nimum. 

Sk adowanie paliwa i popió
Dobrze, je li zapas paliwa znajduje si  bli-

sko kot a, by podawanie opa u nie by o

uci liwe. Pomieszczenie do sk adowania 

paliwa musi by  suche i dobrze wentylowa-

ne, bo zawilgocenie bardzo obni a warto

opa ow .

Py  w glowy lub z peletów mo e by  do-

kuczliwy, je li dostaje si  do s siednich po-

mieszcze . Dlatego najlepiej, je li do kot ow-

ni b dziemy wchodzi  g ównie przez takie 

pomieszczenia jak gara , bo w jego wypad-

ku atwiej znie  ewentualne zanieczysz-

czenie. Ewentualne wej cie z przedsionka 

czy z kuchni niech lepiej s u y tylko jako 

dodatkowe (i rzadko u ywane). 

K opotliwy jest tak e popió . Je li pocho-

dzi ze spalania drewna, peletów czy s omy, 

to mo na bez obaw 

rozsypa  go w ogród-

ku lub doda  do kom-

postu – jest wietnym 

nawozem fosforo-

wym. Trzeba tylko 

pami ta , e odkwa-

sza gleb .

Natomiast popio-

u w glowego nie 

mamy jak wyko-

rzysta . W zwi zku 

z tym zwi ksza on 

ilo  produkowanych 

przez nas mieci.

Kocio  na 
paliwo 
sta e, czyli 
w a ciwie 
jaki?
Kot y na paliwo sta-

e mog  bardzo si

ró ni , spalaj  te

bardzo ró ne pali-

wa – od w gla po s o-

m . Mog  wymaga

uzupe niania opa-

u kilka razy w ci -

gu doby bez adnych 

mo liwo ci regula-

cji, ale mog  te  by

niemal bezobs ugo-

we, je li s  wyposa-

one w podajnik pa-

liwa i automatyk .

Zaawansowana au-

tomatyka mo e ste-

rowa  ilo ci  paliwa, 

powietrza do spa-

lania, temperatur

wody oraz intensyw-

no ci  jej obiegu, do-

stosowuj c te para-

metry do chwilowego zapotrzebowania na 

ciep o. Wybór zale y od naszych oczekiwa

oraz zasobno ci portfela, bo im kocio  nowo-

cze niejszy, wygodniejszy w obs udze i im 

oszcz dniej zu ywa paliwo dzi ki precyzyj-

nemu sterowaniu, tym jest niestety dro szy. 

Kot y na w giel
W Polsce s  wci  najpopularniejsze. Od 

wielu lat stosowane s  proste i tanie kot y

ze spalaniem górnym, w których szybko za-

czyna arzy  si  ca e za adowane paliwo. 

Moc takiego kot a zale y od wielko ci za a-

dunku paliwa i spada wyra nie w miar  jak 

si  ono wypala, a trzeba do niego dok ada

co kilka godzin. Teoretycznie sprawno

takich kot ów dochodzi do 75%, ale spa-

da gwa townie, gdy kocio  pracuje z moc

znacznie mniejsz  od nominalnej. 

Taki kocio  w zasadzie nie pozwala na 

skuteczn  regulacj  intensywno ci procesu 

spalania. Mo na zastosowa  np. miarkow-

nik ci gu, dostosowuj cy ilo  powietrza 

do spalania do temperatury wody w ko-

tle (wi cej powietrza to szybsze spalanie, 

a wi c intensywniejsze  wydzielanie cie-

p a). Jednak mo liwo ci takich rozwi za

s  ograniczone, np. gdy paliwo w kotle ju

 Niektóre kot y wielopaliwowe mog  spala  nie tyl-

ko w giel lub drewno, ale tak e olej lub gaz. Jednak 

zmiana rodzaju paliwa oznacza zmian  parametrów 

pracy ca ej instalacji

fo
t.
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o

w
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Kot y ze spalaniem górnym s  najta sze, jednak ich eksploatacja jest naj-

mniej wygodna i niezbyt ekonomiczna

powietrze 

do spalania

za adunek woda ogrzana 

do instalacji c.o.

odprowadzenie 

spalin

woda powrotna

z instalacji c.o.

wyci g spalin

zasobnik 

paliwa

podajnik 

limakowy

palnik 

retortowy
spaliny

wymiennik 

ciep a

Kot y z zasobnikiem paliwa, podajnikiem i palnikiem retortowym s  najbar-

dziej zautomatyzowane spo ród wszystkich kot ów na paliwo sta e
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si  dopala, mog  co najwy ej rozdmucha

ar. Skuteczniej dzia a cho by najprost-

sza automatyka kot ów gazowych czy ole-

jowych. 

Dobrze wi c, je li ogrzewany takim ko-

t em w glowym budynek i zasilana przez 

kocio  instalacja (dzi ki du ej obj to ci 

kr cej w niej wody) maj  znaczn  aku-

mulacyjno  ciepln , bo skutecznie stabi-

lizuje to temperatur  w pomieszczeniach. 

Inaczej nieuniknione s  skoki temperatu-

ry, szczególnie nieprzyjemne w zimowe po-

ranki, gdy ogie  w palenisku ju  dawno 

wygas , a nocny mróz mocno wych odzi

dom. Jednak e kocio  ze spalaniem gór-

nym oraz tradycyjna instalacja z eliwny-

mi grzejnikami uniemo liwiaj  regulowa-

nie ilo ci oddawanego ciep a.

Problem braku mo liwo ci sterowania 

ilo ci  ciep a przekazywanego do pomiesz-

cze  mo na jednak rozwi za , nie rezy-

gnuj c z du ej zdolno ci do akumulacji, 

je li zastosujemy grzejniki o ma ej pojem-

no ci oraz du y, dobrze izolowany zbiornik 

na gor c  wod  (cz sto nazywany akumu-

lacyjnym). 

Producenci kot ów cz sto zalecaj  wypo-

sa enie instalacji w zbiornik akumulacyj-

ny, bo poprawia on stabilno  warunków 

jej pracy. Niektórzy udzielaj  nawet d u -

szej gwarancji na kocio , je li instalacja jest 

wyposa ona w taki zbiornik. 

Prawdopodobnie zainstalowanie pom-

py obiegowej (cyrkulacyjnej) pomi dzy 

zbiornikiem a grzejnikami b dzie koniecz-

ne, ze wzgl du na wi ksze opory przep y-

wu w grzejnikach innych ni  tradycyjne 

eliwne. Jednak sterowanie jej prac  po-

zwoli na regulowanie intensywno ci cyr-

kulacji wody, a wi c tak e ilo ci przekazy-
REKLAMA

W tym podajniku zastosowano dwa p askie t oki. Górny nagarnia i dozuje paliwo, dolny za  przesuwa je 

do paleniska. Taka konstrukcja pozwala przy tym zamkn  po czenie pomi dzy paleniskiem i zasobni-

kiem paliwa

mia  w glowy

otwór cz cy podajnik 

z paleniskiem

t ok dolnyt ok górny

wa

poruszaj cy 

t oki

zasobnik 

paliwa
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wanego ciep a. Mo na te  zdecydowa  si

na zastosowanie wymiennika ciep a, który 

rozdzieli otwarty obieg: kocio –zbiornik aku-

mulacyjny–wymiennik, od zamkni tego: wy-

miennik–grzejniki. Pozwoli to np. na zasto-

sowanie w obiegu zamkni tym dowolnego 

typu grzejników, tak e wykonanych ze stali, 

które w obiegu otwartym szybko by skorodo-

wa y. W ka dej instalacji z obiegiem pompo-

wym (a nie grawitacyjnym) trzeba oczywi-

cie zadba  o odpowiednie zabezpieczenie 

instalacji przed przegrzaniem w razie braku 

pr du lub awarii pompy.

Je li zdecydujemy si  na kocio ze spala-

niem dolnym, to zyskamy mo liwo  regu-

lacji intensywno ci procesu spalania. W ta-

kim kotle pali si  tylko niewielka cz

za adowanego paliwa – w dolnej cz ci 

komory zasypowej, st d „dolne spalanie”. 

W a ciw  ilo  powietrza dostarcza zwy-

kle wentylator nadmuchowy. Kot y ze spa-

laniem dolnym nie wymagaj  tak cz stego 

jak poprzednie uzupe niania paliwa, a przy 

tym pracuj  ze sta  moc  przez d ugi czas. 

Parametry pracy instalacji (przede wszyst-

kim temperatura wody) s  dzi ki temu 

o wiele stabilniejsze. Dlatego warto zastoso-

wa  grzejniki o mniejszej pojemno ci wod-

nej, wyposa one w zawory z g owicami ter-

mostatycznymi. Oczywi cie mo na te , tak 

jak w opisanym wy ej przypadku, rozdzie-

li  obieg kot owy od grzejnikowego i zain-

stalowa  zbiornik buforowy. 

Kot y ze spalaniem dolnym s  dro sze, ale 

ze wzgl du na wy sz  sprawno  oraz na to, 

e umo liwiaj  sterowanie prac  instalacji, 

s  oszcz dniejsze w eksploatacji, a wi c ró -

nica w cenie zakupu szybko si  zwraca. 

Szczególnym rodzajem kot ów w glowych 

s kot y na mia . Niezale nie od tego, czy 

s  to kot y ze spalaniem górnym, czy dol-

nym, to swoiste cechy paliwa powoduj , e

w danej chwili pali si  tylko niewielka jego 

cz . Mo na dzi ki temu uzupe nia  pali-

wo w wi kszych odst pach czasu oraz le-

piej kontrolowa  spalanie. Kot y na mia

mog  mie  przy tym do  wysok  spraw-

no , przekraczaj c  80% (cho  zwykle 

wynosi ona 60–70%). 

Je li kocio  wspó pracuje z podajni-

kiem paliwa, to najcz ciej jest wypo-

sa ony w specjalny palnik retortowy. 

Spalany jest wówczas opa  dostarcza-

ny na bie co, w ilo ciach zale nych od 

chwilowego zapotrzebowania na ciep o.

Jest to niejako rozwini cie idei kot ów 

ze spalaniem dolnym, bo pozwala na 

jeszcze lepsze kontrolowanie procesu 

spalania, nie ma te   przerw spo-

wodowanych konieczno ci  uzu-

pe niania paliwa. 

Kot y na s om , drewno, 
pelety lub inne paliwa 

odnawialne
Kot y na s om  s  to zwykle urz dzenia 

o szczególnych cechach, przeznaczone spe-

cjalnie do tego paliwa (ewentualnie mo na 

te  w nich spala  drewno). Warto je zainsta-

lowa , gdy mamy s om  z w asnych upraw 

lub jej tanie ród o w okolicy. Ze wzgl du

na du  obj to  s omy potrzebna b dzie 

bardzo du a przestrze  do magazynowania 

opa u. Kot ów na s om  raczej nie produku-

je si  w wersji z podajnikiem. Jednak zwy-

kle ich bardzo du a pojemno  pozwala na 

uzupe nianie paliwa nawet co kilkana cie 

godzin.

 Spalaj c paliwa odnawialne, 

np. s om , nie szkodzimy rodowisku naturalnemu

fo
t.

 M
e

ta
le
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Spalanie dolne oznacza dla u ytkownika rzadsze uzupe nianie paliwa i mo liwo  kontroli pracy kot a

dopalanie

zgazowanie

spalanie wst pne

spalanie g ówne

W kot ach zgazowuj cych osi ga si  bardzo 

wysok  temperatur  i efektywno  spalania. 

Powstaje w nich ponadto mniej popio u i nie 

trzeba tak cz sto uzupe nia  paliwa

suszenie

wylot spalin

do komina

wymiennik

ciep a

dopalanie

(z nadmiarem 

tlenu) 

i ch odzenie 

spalin

spalanie 

w a ciwe

paliwo

spalanie 

wst pne 

z niedoborem 

tlenu 

(i zgazowanie 

paliwa)
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REKLAMA

 Kot y na pelety mo na cz sto wykorzysta

do spalania trocin i zr bków drzewnych (najlepiej mieszaj c je z peletami)

 Cho  popularne w Niemczech i Skandynawii kot y

zgazowuj ce nie s  powszechnie wykorzystywane 

w Polsce ze wzgl du na wysok  cen

fo
t.

 C
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Do spalania drewna mog  s u y  kot y o ta-

kiej samej konstrukcji (ewentualnie nawet te 

same), jak do spalania w gla. Do  popular-

ne w niektórych krajach s  kot y zgazowuj -

ce drewno (potocznie zwane „kot ami na hol-

zgas”). Pod pewnymi wzgl dami s  podobne 

do kot ów na drewno ze spalaniem dolnym. 

W kotle zgazowuj cym najpierw, przy niedo-

statku powietrza, zachodzi spalanie wst p-

ne. Wydziela si  wówczas tzw. gaz drzew-

ny (jego g ównym sk adnikiem jest metan), 

który, razem z innymi produktami niepe ne-

go spalania, miesza si  z powietrzem i p onie 

(spalanie g ówne). Powsta e spaliny s  na-

st pnie jeszcze dopalane. 

Takie kot y s  drogie, jednak ich zalet

jest wysoka sprawno  (oko o 85%) oraz d u-

gi, wynosz cy nawet kilkana cie godzin, 

czas pracy pomi dzy uzupe nieniami pali-

wa. Ponadto s  to kot y z nadmuchem po-

wietrza wymuszanym przez wentylator 

i sterowaniem elektronicznym. 

Do spalania peletów wykorzystuje si

zwykle specjalne zautomatyzowane kot y

z podajnikiem i zasobnikiem paliwa oraz 

tzw. palnikiem retortowym. To dobre roz-

wi zanie, bo pelety maj  znacznie bardziej 

powtarzalne parametry ni  inne paliwa od-

nawialne (bo s  od nich znacznie bardziej 

przetworzone). Uzyskuje si  je z odpadów 

drzewnych, trzciny, s omy itp. Surowiec po 

wysuszeniu i rozdrobnieniu zostaje spraso-

wany do postaci krótkich wa eczków o okre-

lonej rednicy (ok. 5 mm). Pelety maj  bar-

dzo nisk  wilgotno  i daj  niewiele popio u.

Niektóre kot y mog  spala  tak e trociny 

i zr bki drzewne, a nawet ziarna zbó . Te 

paliwa traktuje si  jednak tylko jako dodat-

kowe (zast pcze). Najcz ciej do ich spalania 

wykorzystuje si  kot y na pelety.
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REKLAMA

 Podajnik zdecydowanie zwi ksza wygod  obs ugi kot a, pozwala te  precyzyjnie dozowa  paliwo

 Wybieraj c i instaluj c kocio  trzeba pami ta

o zapewnieniu dost pu do drzwiczek rewizyjnych

Kot y na paliwo sta e wymagaj  syste-

matycznej konserwacji. 

Palenisko zaleca si  czy ci  co kilka 

dni, bo nawet kilkumilimetrowa warstwa 

zanieczyszcze  na wymienniku bardzo 

utrudnia przekazywanie ciep a, a wtedy 

sprawno  urz dzenia spada. 

Przewody kominowe tak e wyma-

gaj  regularnego czyszczenia (dwa razy 

w roku). Je li o to nie zadbamy, pogorszy 

si  ci g i mo e doj  do bardzo niebez-

piecznego zap onu sadzy w kominie. 

Osady mineralne (tzw. kamie  kot o-

wy) pochodz ce z wody kr cej w sys-

temie grzewczym wytr caj  si  g ównie 

w wymienniku, utrudniaj c przekazywa-

nie ciep a. Zatykaj  te  niekiedy zawory 

(szczególnie termostatyczne przy grzej-

nikach) i zmniejszaj  efektywn redni-

c  rur. Jest to szczególnie odczuwalne 

w instalacjach z otwartym naczyniem 

wzbiorczym, gdzie trzeba uzupe nia

nieuniknione ubytki wody. By temu prze-

ciwdzia a  do wody w instalacji mo na 

doda  specjalne preparaty hamuj ce ko-

rozj  i osadzanie si  kamienia. 

Eksploatacja 
kot ów

RAPORT Ogrzewanie domu
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Z podajnikiem czy bez?
Nowoczesny kocio  mo na wyposa y  w po-

dajnik i zasobnik paliwa (przystosowany do 

uzupe niania raz na kilka lub kilkana cie 

dni). Dost pne s  ró ne rodzaje podajni-

ków. Najpopularniejsze s limakowe, ale 

produkuje si  te  podajniki t okowe (od-

porniejsze na zablokowanie np. zbyt du

grudk  w gla) oraz szufladowe. Podajnik 

nie tylko uwalnia od uci liwych czynno-

ci zwi zanych z obs u-

g  kot a, ale umo liwia 

zautomatyzowanie pra-

cy ca ej instalacji – odpo-

wiednio sterowany mo e

dostosowywa  ilo  do-

starczanego paliwa, 

a wi c tak e intensyw-

no  spalania, do rzeczy-

wistego zapotrzebowania 

na ciep o.

Podajniki s  dostoso-

wane do konkretnego 

paliwa o okre lonej 

granulacji, np. w gla 

o granulacji groszku, 

mia u itp. 

Kot y z podajnikiem s

niestety drogie, ale s  to 

urz dzenia zapewniaj -

ce du e mo liwo ci ste-

rowania i zwykle o wyso-

kiej sprawno ci. Niestety 

obs uga takiego kot a

b dzie mimo wszystko 

nieco bardziej k opotli-

wa ni  urz dzenia gazo-

wego czy olejowego, bo 

wymaga usuwania popio-

u i cz stszego czyszcze-

nia wymiennika z osa-

dów.  
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