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Jaki powinien by  kocio ? Przede 

wszystkim dopasowany do domu 

i do naszych potrzeb. W a ciwie dobra-

ne urz dzenie b dzie pracowa  ekono-

micznie, a mieszka com domu zapewni 

odpowiedni komfort.

Jaros aw Antkiewicz

Kocio
na miar

Grzejniki cienne i ogrzewanie 
pod ogowe 57

Kot y i podgrzewacze 
c.w.u.

Zacznijmy od wygody
Nad tym, ile czasu i wysi ku mo emy i chcemy po wi ci  na obs ug

kot a, powinni my pomy le  na samym pocz tku, zanim jeszcze zde-

cydujemy o rodzaju paliwa. Wci  jednak w wiadomo ci wielu osób 

dominuj  powsta e przed laty stereotypy, gdy je li kto  nie mia  do-

st pu do sieci gazowej, to by  praktycznie skazany na kocio  w glowy. 

Kocio , w którym trzeba by o codziennie rozpala , co kilka godzin do-

rzuca  opa u, który zajmowa  przy okazji spor  cz  piwnicy. 

Dzi  jednak wybór jest o wiele wi kszy – je li nie ma sieci gazowej, to 

mo na ogrzewa  dom gazem z przydomowego zbiornika, olejem opa o-

wym, w glem pelletami, drewnem lub pr dem. Przy tym tak e wygoda 

korzystania z kot ów na paliwo sta e nieporównywalnie wzros a – w no-

woczesnych urz dzeniach paliwo mo na uzupe nia  nie co kilka go-

dzin, lecz co kilka dni, a niektóre maj  nawet funkcje samoczynnego 

rozpalania i wygaszania. 

Przede wszystkim powinni my wi c zdecydowa , na ile zautomatyzo-

wany i „bezobs ugowy” ma by  kocio , nie zapominaj c, e nowoczesny 

sprz t to jednak wy sze koszty zakupu. Czy jeste my wobec tego gotowi 

oszcz dza  przy zakupie kosztem w asnego czasu i wysi ku, czy te  nie 

mamy na to ch ci ani mo liwo ci. Oto podstawowa decyzja, jak  musi-

my podj :

 kot y zasypowe na paliwo sta e wymagaj  uzupe niania paliwa co 

kilka godzin i codziennie trzeba je na nowo rozpala ;

 kot y z podajnikiem na paliwo sta e mog  pracowa  nawet kilka-

na cie dni bez interwencji – wszystko zale y od pojemno ci zasobni-

ka z opa em oraz ilo ci powstaj cego popio u i innych zanieczyszcze .

Jednak nawet najnowocze niejszych urz dze  z funkcj  automatyczne-

go rozpalania i czyszczenia nie nale y pozostawia  bez nadzoru na kil-

ka dni, bo czasem dochodzi do zablokowania podajnika, np. zbyt du

bry  w gla;

 kot y gazowe, olejowe i elektryczne – nawet najprostsze s  prak-

tycznie bezobs ugowe (wymagaj  tylko przegl dów serwisowych).

Kot y na paliwa sta e. Zasypowe czy z podajnikiem?

Zasypowy z górnym spalaniem. Paliwo jest dozowane do komory, 

w której ca a jego obj to  szybko zaczyna si  pali .

Wymagaj  cz stego uzupe niania paliwa, zwykle co 3–4 godziny.

Maj  nisk  sprawno  60–70%.

S  najta sze.fo
t. 

Im
m

er
ga

s



BUDUJEMY DOM 9/2010 43

Kot y i podgrzewacze c.w.u.

Mog  pracowa  nawet bez pr du, je li instalacja mo e dzia a

grawitacyjnie (bez pompy obiegowej);

Zasypowy z dolnym spalaniem. Opa  spala si  w nim w dolnej 

cz ci komory zasypowej, a po wypaleniu zostaje zast piony pa-

liwem osuwaj cym si  z górnej cz ci komory. Wobec rozmaito ci 

konstrukcji w praktyce jednak cz sto trudno jednoznacznie sklasy-

fikowa  kocio  – czasem jako kocio  z dolnym spalaniem sprzeda-

wane jest urz dzenie maj ce np. jedynie umieszczony u do u wy-

ci g spalin. 

Okres pomi dzy zasypami paliwa – nawet 10 godzin.

Sprawno  – ponad 80%.

S  dro sze od kot ów z górnym spalaniem.

Je li s  wyposa one w wentylator nadmuchowy, musz  mie  zasi-

lanie elektryczne.

Wymagaj  lepszego ci gu kominowego ni  kot y z górnym spalaniem.

Kot y z palnikiem i podajnikiem paliwa. Opa  jest dozowany 

porcjami przez podajnik i spalany w palniku. Odbywa si  to auto-

matycznie, dlatego kocio  potrzebuje sterownika, który kontrolu-

je tak e prac  wentylatora nadmuchowego. Niezb dnym wyposa e-

niem takiego kot a jest zasobnik paliwa.

Cz stotliwo  uzupe niania w nich paliwa zale y od wielko ci 

zasobnika, a tak e od ilo ci powstaj cego popio u (z pelletów zostaje 

go kilkakrotnie mniej ni  z w gla).

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 
retortowyspaliny

wymiennik 
ciep a

Kot y na paliwo sta e: (a) najprostszy kocio  zasypowy ze spalaniem gór-

nym; (b) zautomatyzowany kocio  z podajnikiem i zasobnikiem paliwa

a b

REKLAMA

Ich sprawno  si ga 90%.

Mo liwe jest do  zaawansowane sterowanie parametrami ich 

pracy  (intensywno  palenia, temperatura wody).

Wymagaj  standaryzowanego paliwa o powtarzalnych parame-

trach.

S  kilkakrotnie dro sze od poprzednio omówionych.

Kot y gazowe i olejowe. Kondensacyjny czy tradycyjny? 

Jednym z produktów spalania paliw gazowych i p ynnych s  znacz-

ne ilo ci wody – w wyniku spalenia 1 kg gazu ziemnego (nieco ponad 

1 m3) otrzymujemy oko o 2 kg wody. Cz  uzyskanej w kotle ener-

gii jest wykorzystywana na jej odparowanie i w tradycyjnym (niekon-

densacyjnym) kotle para ucieka wraz ze spalinami przez komin. 
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Niew a ciwa moc kot a. Ka dy budynek, 

nawet o zbli onej powierzchni, ma inne zapo-

trzebowanie na ciep o. Mo e to wynika  z in-

nego kszta tu jego bry y, ró nic w izolacyjno-

ci przegród, innej powierzchni przeszkle  czy 

wreszcie innego ustawienia wzgl dem stron 

wiata. Dlatego cz ci  projektu domu powi-

nien by  projekt instalacji grzewczej uwzgl d-

niaj cy te czynniki.

Tylko tak mo na prawid owo okre li  zapo-

trzebowanie budynku na ciep o. Dobrze, je li 

okre lono te  straty ciep a w poszczególnych 

pomieszczeniach, bo inaczej dobór grzejników 

mo e by  obarczony du ym b dem.

Wielu inwestorów post puje zgodnie z za-

sad  „kocio  wi kszej mocy, to lepszy kocio ”, 

co jest ród em problemów. Oczywi cie kocio

musi zapewni  efektywne ogrzewanie nawet 

w najwi ksze mrozy, jednak przesada mo e by

bardzo szkodliwa. Ka dy kocio  jest w stanie 

pracowa  efektywnie tylko w pewnym zakresie 

swej mocy. W przypadku prostego kot a zasy-

powego b dzie to bardzo w ski przedzia  zbli-

ony do mocy nominalnej. W przypadku kot-

ów kondensacyjnych sprawno  b dzie za

najwy sza w a nie wtedy, gdy kocio  pracuje 

z bardzo ma  moc .

Barier  jest jednak efektywny zakres regula-

cji mocy palnika kot a, a minimalna moc palni-

ka to zwykle nie mniej ni  30% mocy nominal-

nej. Nawet dobrze dobrany kocio  przez ponad 

90% sezonu grzewczego pracuje z moc  mniej-

sz  od nominalnej. W okresie wiosny i jesie-

ni, gdy zapotrzebowanie na ciep o jest ma e,

mo e si  okaza , e wystarczy moc nawet po-

ni ej 30%. Kocio  „przewymiarowany” (o zbyt 

du ej mocy) b dzie pracowa  jeszcze gorzej, 

bo zapotrzebowanie na moc b dzie dla niego 

zbyt niskie przez bardzo d ugi czas.

Nieodpowiednie dla kot a paliwo. Czasem 

kto  kupuje kocio , który zgodnie z zapewnie-

niami sprzedawcy jest np. kot em na pellety. 

Poniewczasie okazuje si  jednak, e kocio  jest 

w rzeczywisto ci kot em na w giel-groszek, 

a pellety s  dla niego jedynie paliwem zast p-

czym. To wa ne, bo kocio  jest tak projektowa-

Uwaga na b dy

W kotle kondensacyjny ciep o pary wod-

nej jest odzyskiwane, bo skrapla si  ona, 

czyli w a nie kondensuje, w bardzo rozbu-

dowanym wymienniku o stosunkowo ni-

skiej temperaturze (ok. 50°C). Dzi ki temu 

sprawno  kot ów kondensacyjnych jest 

wy sza ni  tradycyjnych – spalaj c tak

sam  ilo  paliwa, dostarczaj  wi cej u y-

tecznego ciep a.

Nie ma jednak ró y bez kolców – konden-

sat jest reaktywny, a wykonanie wymienni-

ka ciep a oraz komina z odpornego na jego 

dzia anie materia u oznacza wy sze kosz-

ty. Ponadto temperatura wody w instala-

cji musi by  niska – granic  jest ok. 50°C, 

gdy kondensacja zachodzi tylko cz cio-

wo, najlepiej wi c, by woda by a ch od-

niejsza i mia a ok. 30°C. Je li i tak chcemy 

mie  ogrzewanie pod o-

gowe (niskotemperatu-

rowe), to nie ma proble-

mu. Je li jednak maj  to 

by  grzejniki, to zasilane 

ch odniejsz  wod  mu-

sz  by  wi ksze (i dro -

sze), kocio  nie osi gnie 

te  maksymalnej sprawno ci. 

Z otwart  czy z zamkni t  komor  spalania?

Inna cecha odró niaj ca kot y to rodzaj ko-

mory spalania. 

Kocio  z otwart  komor  spalania pobiera 

powietrze z pomieszczenia, w którym zosta

zainstalowany. Je li komora jest zamkni -

ta, to kocio  czerpie powietrze bezpo red-

nio z zewn trz, a jego komora spalania jest 

ca kowicie odizolowana od pomieszcze-

nia. Takie kot y obecnie dominuj  na rynku, 

w porównaniu z kot ami z komor  otwart

maj  nast puj ce cechy:

s  dro sze od kot ów z komor  otwart ;

ruch spalin jest wymuszony przez wentyla-

tor, w kanale spalinowym panuje w zwi z-

ku z tym nadci nienie i komin musi by

szczelniejszy (co zwykle przek ada si  na 

wy sz  cen );

s  bezpieczniejsze, bo mniejsze jest ryzyko 

przedostania si  spalin do pomieszczenia;

dzia aj  niezale nie od wentylacji w po-

mieszczeniu, w którym s  zainstalowane, na 

prac  kot a nie wp ywa zatem ani jej wi k-

sza czy mniejsza sprawno , ani jej rodzaj. 

Mo e to by  wi c  tak e mechaniczna wy-

ci gowa, co w przypadku kot ów z komor

otwart  jest niedopuszczalne;

pracuj c, nie powoduj  wych odzenia po-

mieszczenia, w którym stoj  – w przeci-

wie stwie do kot ów z komor  otwart , któ-

re zasysaj  do kot owni  zimne powietrze 

zewn trzne.

Sterowanie
Mo na powiedzie , e sterownik kot a za-

st puje wykwalifikowanego palacza – dba 

o to, by paliwo i powietrze by y dozowane 

we w a ciwych proporcjach, tak by spala-

nie odbywa o si  w sposób mo liwie czysty 

i z wysok  sprawno ci . Nie ka dy kocio

mo e jednak wspó pracowa  z ka dym ste-

rownikiem.

Kot y na paliwa sta e

Kot y zasypowe. Ich prac  mo na sterowa

w niewielkim zakresie przez zmian  ilo ci 

powietrza dostarczanego do spalania. S u y

do tego tzw. miarkownik ci gu albo wenty-

lator nadmuchowy z regulacj  obrotów (wy-

dajno ci).

Kot y z podajnikiem paliwa. Ich moc 

grzewcz  mo na zmienia  przez zmia-

n  ilo ci podawanego paliwa, mo liwe jest 

te  regulowanie ilo ci powietrza do spala-

nia za pomoc  wentylatora nadmuchowe-

go. Efektywno  regulacji zale y od jako ci 

paliwa oraz sprawno ci sterownika – w a -

nie w tej kolejno ci, bo nawet najlepszy ste-

rownik nie b dzie pracowa  dobrze, gdy pa-

rametry paliwa nie s  sta e, przez co proces 

spalania jest nieprzewidywalny. W kot ach 

tych stosuje si sterowniki: 

1) dwustanowe, pracuj ce w cyklu inten-

sywne palenie/podtrzymanie aru. S  pro-

woda 
powracaj ca 
z instalacji c.o.

odprowadzanie 
spalin

wymiennik 
wtórny

ogrzana woda 
p yn ca do 
instalacji c.o.

zbiornik 
kondensatu

odprowadzenie 
kondensatu

wymiennik 
pierwotny

palnik

Kocio  kondensacyjny wykorzystuje tak e ciep o

pochodz ce ze skraplania pary wodnej zawartej 

w spalinach. St d jego wysoka sprawno

 Palnik ka -

dego nowo-

czesnego kot a

to precyzyj-

ne urz dzenie 

– optymalnie 

pracuje tylko 

na ci le okre-

lonym paliwie
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ste i dlatego uniwersalne, ale te  niezbyt 

skuteczne i do  niewygodne: wielko  daw-

ki paliwa, czas pomi dzy kolejnymi daw-

kami, czas intensywnego palenia oraz pod-

trzymania aru, a tak e intensywno

nadmuchu trzeba ustawia  r cznie, kieruj c

si  g ównie wygl dem p omienia. Zmiana 

jako ci paliwa oznacza oczywi cie koniecz-

no  „dostrojenia” sterownika 

od pocz tku;

2) PID. W pami ci takie-

go urz dzenia zapisane s

dane o charakterystyce spa-

lania ró nych gatunków opa-

u. U ytkownik okre la jedynie 

temperatur  wody oraz czas po-

dawania paliwa, pozosta e pa-

rametry urz dzenie dobiera ju

samo, wyszukuj c w swej pa-

mi ci wzorzec najlepiej odpo-

wiadaj cy rzeczywistemu prze-

biegowi spalania. W ka dym 

modelu kot a spalanie przebie-

ga nieco inaczej, dlatego pro-

ducenci dobieraj  (programuj )

sterownik PID do konkretnego 

modelu kot a i daj  stosowa-

nia ci le okre lonego, „znane-

go” sterownikowi paliwa. Wobec nietypo-

wego paliwa o zmiennych parametrach 

sterownik taki b dzie bezradny;

3) wykorzystuj ce dane z sondy lambda,

która mierzy zawarto  tlenu w spalinach, 

a tak e dane z czujników temperatury, co 

umo liwia ocen , czy spalanie przebiega w a-

ciwie. Sterowniki te stosuje si  w niektórych 

kot ach na pellety (dym z nich jest mniej agre-

sywny wobec sondy ni  w glowy, a charakte-

rystyka paliwa do ci le okre lona). 

Kot y na gaz i olej

Nawet proste sterowniki kot ów gazowych 

i olejowych maj  znacznie wi ksze mo li-

wo ci ni  sterowniki kot ów na paliwa sta-

e. Wynika to z faktu, e parametry paliwa  

gazowego i oleju s  sta e, a ich spalanie jest 

procesem znacznie mniej z o onym ni  spa-

lanie w gla czy drewna, zatem  o wiele a-

twiej tym procesem sterowa . Atutem ko-

REKLAMA

 Kot y na paliwo sta e wyposa one w podajnik i dobry sterownik 

pozwalaj  na dobr  kontrol  procesu spalania

 Kontrola i zmiana parametrów pracy kot ów ga-

zowych jest banalnie prosta. By zmieni  temperatu-

r  wody, wystarczy u y  pokr t a

JUNKERS RADZI

Jak wybra  gazowy kocio  grzewczy? 

Pierwszym krokiem podczas wyboru kot a grzew-

czego jest okre lenie jego funkcji oraz mocy jaka b -

dzie potrzebna do ich spe niania. Je li urz dzenie 

b dzie mia o za zadanie tylko ogrzewa  dom to po-

trzebny b dzie tzw. kocio  jednofunkcyjny, a wyma-

gana moc urz dzenia b dzie zale na wy cznie od 

zapotrzebowania na ciep o budynku, czyli od strat 

cieplnych. Je eli natomiast urz dzenie, którego po-

szukujemy b dzie mia o za zadanie zarówno ogrze-

wa  budynek, jak i podgrzewa  wod  u ytkow  dla 

celów sanitarnych, to do wyboru mamy zakup kot a

dwufunkcyjnego podgrzewaj cego wod  w sposób 

przep ywowy lub zakup kot a z wbudowanym zasob-

nikiem ciep ej wody lub zakup kot a jednofunkcyj-

nego i oddzielnego zasobnika ciep ej wody u ytko-

wej. W takim przypadku nale y okre li , jakie jest 

zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrze-

wania oraz dodatkowo moc dla podgrzewu wody 

u ytkowej. Obie warto ci powinny zosta  okre lo-

ne na etapie projektu. Do doboru kot a nale y przy-

j  wi ksz  z tych warto ci. 

 Wybór odpowiedniego kot a dla potrzeb podgrze-

wania wody zale y od jej ilo ci, jaka b dzie pobie-

rana przez u ytkowników, sposobu jej u ytkowa-

nia oraz od rozmieszczenia punktów poboru, czyli 

zlewów, umywalek, brodzików i wanien wzgl dem 

ród a ciep a, czyli kot a.

Je li nasz budynek posiada jedn  kuchni  oraz 

azienk  wyposa on  w kabin  prysznicow  (bez 

wanny) i oba te punkty poboru umieszczone s  ok. 

1–2 metry od kot a, to z regu y wystarczaj cym roz-

wi zaniem jest kocio  dwufunkcyjny. Je li jednak 

nasz dom posiada wi cej punktów poboru lub je li 

s  one znacznie oddalone od kot a, to dla zapew-

nienie odpowiedniego komfortu u ytkowania ciep ej 

wody wskazane jest zastosowanie kot a ze zintegro-

wanym lub dodatkowym zasobnikiem. 

Oczywi cie przy wyborze najlepszego rozwi za-

nia nale y uwzgl dni  ilo  miejsca, któr  dyspo-

nujemy w pomieszczeniu, w którym kocio  b dzie 

wisia  lub sta .

Przy wyborze kot a warto równie  pomy le

o kosztach eksploatacyjnych. Pod tym wzgl dem 

najwi ksze oszcz dno ci przynosi stosowanie ko-

t ów kondensacyjnych, czyli takich, które dzi ki swo-

jej budowie s  w stanie odzyskiwa  ciep o znajduj -

ce si  w parze wodnej znajduj cej si  w spalinach. 

Te dodatkowe zyski energetyczne i ekonomiczne s

nieosi galne w kot ach konwencjonalnych. 

Po wyborze wielko ci (mocy) i funkcji kot a nale y

okre li  rodzaj automatyki jaka b dzie sterowa a

jego prac . Automatyka powinna zosta  tak dobra-

na, aby zapewni  w a ciwe i oszcz dne sterowa-

nie wszystkimi obiegami grzewczymi. Najbardziej 

ekonomicznym eksploatacyjnie oraz komfortowym 

rozwi zaniem jest zwykle automatyka pogodowa 

z czujnikiem temperatury zewn trznej posiadaj ca

funkcje sterowania czasowego z tzw. zegarem ty-

godniowym i dobowym. 

Wa nym elementem, na który nale y zwróci  uwa-

g  podczas wyboru kot a s  równie  mo liwe spo-

soby doprowadzenia do niego powietrza potrzebne-

go do spalania i odprowadzenia spalin. Najwi ksze 

mo liwo ci, oszcz dno ci oraz bezpiecze stwo 

u ytkowania zapewniaj  oczywi cie systemy po-

wietrzno-spalinowe stosowane do kot ów konwen-

cjonalnych z zamkni t  komor  spalania oraz ko-

t ów kondensacyjnych.   

Elementem, na który nie ma sensu zwraca  uwagi, 

zw aszcza je li planujemy umie ci  kocio  w spe-

cjalnie wydzielonym pomieszczeniu, s  jego walo-

ry wizualne np. wygl d kot a lub kolor wy wietla-

cza na jego panelu sterowania.

Edmund S upek 

Product Manager

www.junkers.pl
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Uwaga na b dy

ny, by najlepiej – czysto i z maksymaln  spraw-

no ci , pracowa  na paliwie podstawowym, na 

zast pczym zawsze b dzie gorszy. 

Dane tego rodzaju zawsze znajduj  si  w tzw. 

DTR (Danych Techniczno-Rozruchowych) kot a,

o które zawsze warto poprosi  przed zakupem, 

a nie zawierza  ca kowicie sprzedawcy. 

Z a jako  paliwa. Nawet najlepszy ko-

cio  nie jest w stanie dobrze pracowa  na pa-

liwie z ej jako ci. Dotyczy to w gla, który, b -

d c z ej jako ci, mo e tworzy  np. du e bry y

spieczonego u lu blokuj ce palnik, drewna, 

które zbyt mokre ma obni on  warto  opa-

ow  i daje du o sadzy, a tak e gazu czy ole-

ju, których jako  mo e by  ró na zale nie od 

dostawcy. Paliwo warto wi c kupowa  z ju

sprawdzonego ród a i dba  o w a ciwe wa-

runki jego przechowywania.

le wyregulowany lub nieodpowiedni ste-

rownik. Przyczyn  z ej pracy kot ów, szcze-

gólnie tych na paliwa sta e, cz sto jest le 

wyregulowany sterownik i palnik. Regulacji 

najprostszych sterowników (tzw. dwustano-

wych) do kot ów w glowych musi samodziel-

nie dokona  u ytkownik, za g ówny wska nik 

maj c kolor p omienia. Nie jest to atwe, tym 

bardziej e obserwacja p omienia wymaga 

otwarcia drzwiczek kot a, co z kolei zmienia 

warunki spalania (dodatkowe ród o tlenu). 

W praktyce wi c regulacja odbywa si  meto-

d  prób i b dów. Ca  procedur  trzeba za

powtarza , je li zastosuje si  inny gatunek 

paliwa. Jednak je li zaniedbamy regulacji, 

kocio  nie b dzie dzia a  w satysfakcjonuj -

cy sposób.

Zdecydowanie mniej k opotliwe s  sterow-

niki przeznaczone do wspó pracy z konkret-

nym modelem kot a (dedykowane) – wst p-

nej regulacji dokonuje serwisant, u ytkownik 

bardzo cz sto ustawia ju  tylko po dan  tem-

peratur  wody.

Tak e w kot ach gazowych i olejowych re-

gulacja jest w zasadzie zadaniem serwisanta, 

cho  niektóre sterowniki pozwalaj  na wybór 

przez u ytkownika innej krzywej grzewczej 

z pami ci urz dzenia albo eksperymentalne 

ustawienie w asnej.

Uwaga! Trzeba pami ta , e ka dy kocio  wy-

maga okresowych przegl dów i regulacji przez 

wykwalifikowanego serwisanta. Zaniedbanie 

tego mo e prowadzi  np. do spadku sprawno-

ci kot a, czy jego przedwczesnego zu ycia.

Nieodpowiedni komin. Przyczyn  z ej pra-

cy kot a, np. spalania z du  ilo ci  dymu 

t ów gazowych i olejowych jest mo liwo

ich b yskawicznego rozpalenia i wygaszenia 

bez udzia u u ytkownika. Ponadto ze spala-

nia gazu ani oleju nie powstaje popió , który 

trzeba usuwa .

Regulator pokojowy czy pogodowy?

Sterowanie kot em zapewnia w a ciwy prze-

bieg procesu spalania, a wi c i efektywne 

wytwarzanie ciep a. Niezb dny jest jednak 

jeszcze dobrze dobrany regulator tempera-

tury. To dzi ki niemu ciep o jest przekazy-

wane tam, gdzie trzeba i kiedy trzeba, tak 

by we wszystkich pomieszczeniach w domu 

panowa a po dana przez nas temperatu-

ra. Regulator mo e by  pokojowy lub pogo-

dowy. Ka dy z nich dzia a na innej zasadzie 

i trzeba go dobra  do kot a oraz sposobu 

ogrzewania pomieszcze , przede wszystkim 

do tego, czy s  w nich tradycyjne grzejniki 

czy ogrzewanie pod ogowe. 

Regulatory mo na stosowa  we wszyst-

kich kot ach z wyj tkiem zasypowych, 

w których nie da si  w praktyce skutecznie 

regulowa  ilo ci oddawanego ciep a. 

Kocio  sta otemperaturowy + regulator 

pokojowy. Kocio  taki zawsze utrzymuje na-

stawion  sta  temperatur  wody grzewczej 

(mo na j  zmienia  tylko r cznie na panelu 

steruj cym). Urz dzenie w cza si  i wy -

cza zale nie od tego, jaki sygna  otrzyma od 

umieszczonego w którym  z pomieszcze

regulatora temperatury. 

Tak sterowany kocio  gazowy lub olejowy, 

gdy nastawiona temperatura wody jest wy-

soka (np. 75°C), a na zewn trz jest stosunko-

wo ciep o (wiosn , jesieni ), mo e pracowa

„pulsacyjnie”, w czaj c si  na bardzo krót-

ko, co jest niekorzystne dla jego trwa o ci. 

Gdy temperatura w pomieszczeniu z czujni-

kiem spadnie, kocio  w czy si , ale wy czy 

po bardzo krótkim czasie, np. pó  godziny, 

bo zasilane bardzo gor c  wod  grzejniki 

szybko podnios  temperatur  w pomiesz-

czeniu. Mo na temu zapobiec, r cznie obni-

aj c temperatur  wody w instalacji, gdy za-

potrzebowanie na ciep o jest niewielkie.

Regulator pokojowy wspó pracuj cy 

z szybko reaguj cym kot em (gazowym, ole-

jowym, elektrycznym) oraz szybko nagrze-

waj cymi si  grzejnikami ciennymi prak-

tycznie zawsze b dzie w stanie zapobiec 

spadkowi temperatury poni ej nastawio-

nej. Jego s ab  stron  jest jednak to, e nie 

uwzgl dnia zdolno ci budynku do akumu-

lacji ciep a i wynikaj cej z niej bezw ad-

no ci cieplnej. Je li wi c zechcemy np. ob-

ni y  temperatur  w godzinach nocnych, 

np. od 23.00 do 6.00, to taki regulator nie 

uwzgl dni tego, e intensywno  ogrzewa-

nia mo na zmniejszy  jeszcze przed 23.00, 

bo temperatura w pomieszczeniu nie spad-

nie przecie  od razu, cho  b dzie spada

tym szybciej, im ch odniej jest na zewn trz.

Je li bezw adno  instalacji jest du a, co 

dotyczy na przyk ad ogrzewania pod ogo-

 Regulator pokojowy pozwala np. programowa

nocne obni enie temperatury, ale nie uwzgl dnia 

zdolno ci budynku do akumulacji ciep a

Krzywa grzewcza, zgodnie z któr  pracuj  regulatory pogodowe, to wykres zale no ci pomi dzy tempera-

tur  zewn trzn  a temperatur  wody w instalacji pozwalaj c  utrzyma dan  temperatur  w pomieszcze-

fo
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wego, dzia anie regulatora pokojowego nie 

b dzie zadowalaj ce. W pomieszczeniach 

mo e by  niekiedy zbyt zimno lub przeciw-

nie – zbyt gor co, bo „pod ogówka” b dzie 

reagowa  na zmiany o wiele wolniej ni  re-

gulator.

Tak e wspó praca regulatorów pokojo-

wych z kot ami na paliwa sta e mo e powo-

dowa  problemy. Taki kocio , w przeciwie -

stwie do gazowego, nie mo e sam w cza

si  na krótko. Po to, by pracowa  dobrze, 

lepiej zastosowa  kolejne z opisanych roz-

wi za .

Kocio  pracuj cy zgodnie z tzw. krzyw

grzewcz , sterowany regulatorem pogodo-

wym. Temperatura wody w instalacji jest 

zmienna – tym wy sza, im ch odniej jest na 

zewn trz. W ten sposób ilo  ciep a trafia-

j cego do pomieszcze  tak e si  zmienia, 

tak by zapewni  utrzymanie wymaganej 

temperatury w domu. Do ró nych budyn-

ków powinno si  dopasowywa  ró ne krzy-

we grzewcze, odpowiadaj ce charaktery-

stycznym dla ka dego z nich stratom ciep a, 

zdolno ci do jego akumulacji itp. 

Automatyka pogodowa reaguje nie tyl-

ko na chwilowe warto ci temperatury ze-

wn trznej, ale tak e na szybko  i kieru-

nek jej zmian, co umo liwia prognozowanie 

zmian zapotrzebowania na ciep o z kilku-

godzinnym wyprzedzeniem, z uwzgl dnie-

niem bezw adno ci cieplnej budynku. Ten 

sposób sterowania instalacj  sprawdza si

lepiej ni  regulatory pokojowe, gdy w domu 

jest ogrzewanie pod ogowe. Regulatory po-

godowe warto te  poleci  do budynków, 

w których ród em ciep a jest kocio  na pa-

liwa sta e, bo mog  uwzgl dni  i zrówno-

wa y  bezw adno  w sposobie dzia ania 

takiego kot a, który nie mo e gwa townie 

zmienia  swojej mocy ani tym bardziej – 

w cza  si  i wy cza . Automatyka pogodo-

wa umo liwia takie ustalenie parametrów 

pracy instalacji, by kocio  pracowa  w spo-

sób ci g y.

Najpopularniejsze s  stosunkowo proste 

kot y i sterowniki traktuj ce ca  instala-

cj  grzewcz  jako jeden obieg oraz steruj ce 

jej prac  wed ug zawsze tej samej krzywej 

grzewczej. Sprawdzaj  si  one dobrze w nie-

wielkich domach o zwartej bryle. Tam, cho

straty ciep a oraz zdolno  do akumulacji 

s  ró ne, np. na parterze i i na poddaszu, to 

w praktyce temperatura i tak sama wyrów-

nuje si  pomi dzy pomieszczeniami. 

Kocio  sterowany pogodowo, obs uguj -

cy kilka obiegów, ka dy pracuj cy wed ug 

innej krzywej grzewczej. To rozwi zanie 

pozwala wyeliminowa  problemy zwi za-

ne z obs ug  odmiennie pracuj cego ogrze-

wania pod ogowego i grzejników cien-

nych oraz odmienn  charakterystyk

ciepln  ró nych cz ci budynku, co jest 

szczególnie wyra ne w du ych domach. 

Ka dy obieg jest bowiem sterowany nie-

zale nie.

Najbardziej zaawansowane regulato-

ry mog  samoczynnie zmienia  krzy-

w  grzewcz  przypisan  do danego obie-

gu, pozwalaj  te  programowa  w asne 

krzywe. Niektóre stacje pogodowe reje-

struj  nie tylko zmiany temperatury, 

ale równie  si  wiatru czy opady, 

bo te czynniki tak e wp ywaj  na 

zapotrzebowanie na ciep o.

Decyzja o tym, co wybra , wy-

maga pomocy dobrego fachow-

ca. Wa ne s  przy tym nasze mo -

liwo ci finansowe – automatyka jest droga, 

ale wydatek na dobre sterowanie oznacza 

w przysz o ci ni sze rachunki za ciep o. Nie 

nale y jednak popada  w przesad  ze sto-

sowaniem najbardziej zaawansowanej au-

tomatyki, jak niezale ne sterowanie kilku-

nastoma obiegami grzewczymi, bo w domu 

jednorodzinnym jej mo liwo ci prawdopo-

dobnie nie wykorzystamy.

Przygotowanie c.w.u.

Najcz ciej ciep a woda u ytkowa jest pod-

grzewana przez kocio  zapewniaj cy ogrze-

wanie pomieszcze . Mo e by  jednak 

przygotowywana przez odr bny, zwykle 

elektryczny podgrzewacz, który jest albo za-

sobnikowy (zbiornik z grza k ), albo prze-

p ywowy (woda jest podgrzewana i na-

tychmiast wykorzystywana tylko w czasie 

poboru). 

Czasem do podgrzewania ciep ej wody 

wykorzystuje si  zarówno kocio , jak i pod-

grzewacz.

Kocio  dwufunkcyjny podgrzewa wod

przep ywowo, tylko wtedy, gdy z niej ko-

rzystamy. Moc kot a grzewczego, by móg

pracowa  w ten sposób, musi by  4–5 razy 

wy sza ni  niezb dna do ogrzewania po-

mieszcze . Wa ne, by w takim kotle mo -

liwa by a zmiana mocy palnika (patrz 

ramka), a punkty poboru wody by y usytu-

owane jak najbli ej kot a, tak by cz ce je 

z nim rury by y krótkie. Za ka dym razem, 

kiedy odkr camy ciep  wod , musimy bo-

wiem poczeka , a  z rur wyp ynie znaj-

duj ca si  w nich wystyg a woda. Dlatego 

d ugo  rur nie powinna przekracza  3–4 

metrów. 

Uwaga na b dy
i sadzy, mo e by  nie kocio , lecz 

komin. Kot y na paliwa sta e wyma-

gaj  do  znacznego ci gu komino-

wego, a ten zale y g ównie od prze-

kroju i wysoko ci komina. 

Typowym sygna em, e

to komin jest przy-

czyn  k opotów, s

np. problemy z roz-

palaniem kot a, za

po pewnym czasie 

gdy kocio  i komin 

ju  si  rozgrzej  (co 

poprawia ci g), 

wszystko pracuje 

normalnie. Ci g

kominowy w do-

mach jednorodzinnych cz sto jest s aby, bo ko-

miny s  niskie i maj  niewielkie przekroje – daw-

niej za minimum dla kot a w glowego uwa ano 

kana  o wymiarach 20×20 cm. Ponadto nowo-

czesne kot y o wysokiej sprawno ci wymagaj

lepszego ci gu ni  tradycyjne kot y zasypowe. 

Dane na temat wymaganego ci gu zawarte s

w dokumentacji kot a. Komin do kot a najlepiej 

eby dobra  uprawniony projektant.

Ratunkiem przy zbyt s abym ci gu mog

by  specjalne, wyposa one w wentylator, na-

sady kominowe.

Tak e inne parametry komina trzeba dosto-

sowa  do kot a, na przyk ad:

– szczelno  – komin przeznaczony do pra-

cy z kot em gazowym wyposa onym w wen-

tylator musi np. spe nia  wy sze wymagania 

co do szczelno ci ni  komin do kot a gazowe-

go z otwart  komor  spalania (atmosferyczne-

go), poniewa  w tym pierwszym panuje nad-

ci nienie wypychaj ce spaliny przez wszelkie 

jego nieszczelno ci. Ponadto s  kominy prze-

znaczone do pracy w nadci nieniu, ale o gor-

szej klasie szczelno ci, które mo na monto-

wa  tylko na zewn trz budynku;

– odporno  na temperatur  i po ar sadzy 

– ka dy komin ma okre lon  w dokumentacji 

odporno  na wysok  temperatur ;

– odporno  na dzia anie kondensatu – tylko 

kominy odporne na dzia anie kondensatu (do-

stosowane do tzw. mokrych spalin) nadaj  si

do kot ów kondensacyjnych.

Z e odprowadzenie kondensatu. Sp y-

waj cy kondensat powinien by  skierowany 

do kanalizacji. Najlepiej u y  do tego rurki 

z tworzywa sztucznego, niewra liwej na jego 

agresywne dzia anie. Nie nadaj  si  do tego 

 Je li ci g kominowy jest zbyt s aby, 

rozwi zaniem problemu mo e by  hy-

brydowa nasada z wentylatorem

fo
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Wad  ogrzewania przep ywo-

wego jest tak e to, e korzystanie 

z ciep ej wody w kilku miejscach 

jednocze nie powoduje spadek jej 

ci nienia. Korzystna jest natomiast 

oszcz dno  miejsca, bo nie po-

trzeba go na zasobnik. 

Kot y jednofunkcyjne z zasob-

nikiem podgrzewaj  wod  u ytko-

w  zgromadzon  w zbiorniku. Ich 

moc dobiera si  przede wszystkim 

w zale no ci od zapotrzebowania 

na ciep o do ogrzewania pomiesz-

cze . Dodatek mocy na potrze-

by c.w.u. jest niewielki, zwykle ok. 

0,3 kW/osob . Oddalenie punktów 

poboru od kot a nie zmniejsza wy-

gody korzystania z ciep ej wody, je-

li zastosujemy cyrkulacj  – kiedy 

bowiem ciep a woda w ruroci gach 

ostygnie,  wraca dodatkowym przewodem 

do zbiornika. Dzi ki temu  ciep a woda leci 

z kranów zaraz po ich odkr ceniu  i mo -

na z niej swobodnie korzysta  w wielu punk-

tach: jej dost pno  jest ograniczona tylko 

pojemno ci  zasobnika. 

Pojemno  t  dobiera si  zatem stosownie 

do liczby mieszka ców. Standard to 50 li-

trów na osob  przy za o eniu, e woda pod-

grzewana jest do 45°C, ale warto uwzgl dni

przy tym sposób korzystania z wody. Je li 

np. domownicy korzystaj  z wody rano, po 

czym nast puje kilkunastogodzinna prze-

rwa, to wystarczy 

nieco mniejszy za-

sobnik, bo kocio

w mi dzyczasie uzu-

pe ni ubytek gor -

cej wody. Zasobnik 

wi kszy ni  typowy 

(dobrany wg. zasady  

50 l/osob ) mo e by

za to niezb dny, je li 

mamy bardzo du

wann .

Uwaga! Dora ne 

zwi kszenie dost p-

nej ilo ci ciep ej wody (np. w zwi zku z przy-

jazdem kilkorga go ci) mo na uzyska  przez 

podniesienie jej temperatury w zasobniku – 

w czasie korzystania domieszamy do niej wi -

cej zimnej. 

Kot y dwufunkcyjne z niewielkim zasob-

nikiem podgrzewaj  wod  w zbiorniku o po-

jemno ci kilkudziesi ciu litrów, a gdy zo-

stanie ona wyczerpana, podgrzewaj  wod

przep ywowo. Takie rozwi zanie umo liwia 

na zastosowanie cyrkulacji c.w.u. – jak w ko-

tle jednofunkcyjnym – z tym e mniejszy za-

sobnik zajmuje mniej miejsca. Gdy potrzebu-

Uwaga na b dy

celu rurki miedziane. Za miejscem odp ywu 

musi znale  si  syfon, tak by gazy kanaliza-

cyjne nie mog y przedostawa  si  do kot a i do 

pomieszczenia. Je li w kot owni jest zlew lub 

umywalka, dobrym rozwi zaniem mo e by

przy czenie odp ywu do niego tak, jak robi 

si  to z pralkami.

Uwaga! Rurka odprowadzaj ca kondensat nie 

mo e by  nara ona na zdeptanie, zgniecenie 

itp., co zablokowa oby jego sp yw.

Zbyt ma a kot ownia. Kot ownie w projek-

tach cz sto s  bardzo ma e, zdolne pomie ci

tylko gazowy kocio  wisz cy, ewentualnie tak-

e ma y zasobnik c.w.u. Mo e to by  jednak 

o wiele za ma o na kocio  w glowy, z zasobni-

kiem i podajnikiem paliwa oraz zasobnik c.w.u. 

Dlatego plany co do ród a ciep a dobrze jest 

skonkretyzowa  jak najwcze niej, kiedy taki 

projekt da si  jeszcze poprawi . Wi cej miej-

sca b dzie tym bardziej potrzebne, je li rozwa-

amy wykonanie tak e instalacji solarnej.

le dobrana pojemno  zasobnika cie-

p ej wody. Zasada, zgodnie z któr  przyjmu-

je si  50 l pojemno ci zasobnika na osob , to 

tylko ogólna wytyczna. Trzeba uwzgl dni  tak-

e inne czynniki, np. pojemno  wanny (mo e

by  bardzo du a). W gr  wchodz  tak e na-

sze przyzwyczajenia i tryb ycia – w rodku 

dnia w domu nikt z wody nie korzysta, za to 

rano i wieczorem azienki s  „obl one”. Je li 

 Kupuj c oddzielny zasobnik c.w.u. mo na 

najlepiej dopasowa  jego pojemno  do swoich 

potrzeb

 Elektryczne pojemno-

ciowe podgrzewacze 

wody to popularne roz-

wi zanie, bo praktycz-

nie nie wymagaj  obs u-

gi ani zmian w instalacji 

elektrycznej

Ciep a woda z kolektora
Przygotowywanie ciep ej wody za pomoc  kolektorów s onecznych zyskuje coraz wi cej 

zwolenników, tym bardziej e niektóre gminy kusz  dop atami si gaj ce 85% kosztów inwe-

stycji. Kolektory sprawdzaj  si  dobrze jako drugie ród o ciep a do przygotowania c.w.u. – 

zim  i w innych okresach, kiedy brakuje s o ca, niezb dny jest konwencjonalny kocio  lub 

podgrzewacz. Producenci 

kot ów zreszt  coraz cz -

ciej oferuj  zestawy umo -

liwiaj ce wspó prac  kot a

z instalacj  solarn .

Instalacja kolektorów 

s onecznych jest najbar-

dziej op acalna, gdy zu y-

cie ciep ej wody, szczegól-

nie latem, jest bardzo du e, 

np. w pensjonatach i do-

mach z basenem.

 Kolektory s oneczne to 

coraz cz stszy widok w do-

mach jednorodzinnych. S u

g ównie do przygotowywa-

nia c.w.u.

fo
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jemy du ej ilo ci wody, np. do nape nienia 

wanny, to jej nam nie zabraknie, bo b dzie 

podgrzewana przep ywowo. Kot y tego typu 

s  obecnie bardzo popularne.

Odr bne podgrzewacze c.w.u. Najcz ciej 

stosuje si  je w domach, w których ród-

em ciep a do c.o. jest kocio  na paliwo sta-

e, którego domownicy nie chc  rozpala

poza sezonem grzewczym. W domach jed-

norodzinnych taki podgrzewacz jest naj-

cz ciej zasilany elektrycznie. Mo e by

pojemno ciowy – dzia a wówczas jak zasob-

nik kot a jednofunkcyjnego, lub przep ywo-

wy – jego praca jest wówczas analogiczna 

do sposobu dzia ania kot a dwufunkcyjne-

go. Elektryczne podgrzewacze przep ywowe 

najcz ciej montuje si  w domach po kilka 

– w  punktach poboru. Dzi ki temu nigdzie 

nie trzeba czeka , a  z rur wyp ynie och o-

dzona woda. 

Ogrzewacze przep ywowe maj  bardzo 

du  moc, w zwi zku z tym konieczny jest 

jej znaczny przydzia  (nawet 40 kW) i nie-

zb dne jest do nich odpowiednio przysto-
REKLAMA

Uwaga na b dy

ponadto niemal w ka dy weekend przyje -

d a do nas rodzina, warto to uwzgl dni .

Najprostszym sposobem zwi kszenia ilo-

ci dost pnej gor cej wody jest oczywi cie 

podniesienie jej temperatury w zasobniku, 

ale to sposób dobry w a nie na weekendy, 

bo wy sza temperatura zasobnika to tak e

wi ksze straty ciep a.

Brak miejsca na opa  lub zbytnie odda-

lenie jego sk adu od domu. Paliwa odna-

wialne, takie jak drewno, zr bki, a szczegól-

nie s oma, maj  ma  „g sto  energetyczn ”

– na zgromadzenie ich zapasu na ca y sezon 

musimy wi c mie  du o miejsca. W praktyce 

trzeba je wi c magazynowa  poza domem, 

pod wiat  czy w innym budynku gospodar-

czym. Pami tajmy jednak, e w zimie ca e to 

paliwo b dziemy stopniowo musieli wnosi

do domu, dlatego lepiej by trasa by a mo -

liwie krótka. Warto te  troch  miejsca wy-

gospodarowa  w samym domu, tak by nie 

trzeba by o wychodzi  po opa  np. w cza-

sie nie ycy.

Regulacja mocy palnika

Dla efektywnej pracy kot ów wa na jest mo liwo  regulacji mocy ich palników w trakcie 

pracy. Pozwala to dostosowa  moc kot a do chwilowego zapotrzebowania na ciep o. Bez niej 

moc palnika mo e by  zbyt wysoka, co obni a sprawno  kot a. Regulacja mo e by :

– jedno- lub kilkustopniowa, odbywa si  wówczas skokowo (np. 50% lub 100%);

– p ynna, oczywi cie w z góry zadanym zakresie – zwykle od 30%, cho  niektóre kot y po-

zwalaj  na regulacj , poczynaj c ju  od kilkunastu procent mocy. Takie palniki nazywa si

modulowanymi.

Im wi kszy zakres regulacji, tym lepiej kocio  dostosowuje si  do potrzeb, co dotyczy 

zw aszcza kot ów dwufunkcyjnych – gdy chcemy nape ni  wann , potrzebna jest pe na moc, 

np. 30 kW, ale do ogrzewania pomieszcze  wystarcza cz sto znacznie mniej ni  10 kW.
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sowane  przy cze oraz instalacja domowa. 

Nie znaczy to jednak, e ogrzewacze prze-

p ywowe w sumie zu ywaj  wi cej energii 

ni  pojemno ciowe, jest wr cz odwrotnie. 

W ka dym ogrzewaczu pojemno ciowym 

dochodzi do strat energii, bo zgromadzona 

w nich woda stopniowo si  och adza, odda-

j c ciep o do otoczenia. Ogrzewacz przep y-

wowy wody nie gromadzi, nie ma wi c tego 

rodzaju strat.

Uwaga! Czasem mo liwe jest tak e wypo-

sa enie zasobnika wspó pracuj cego z kot- 

em w grza k  elektryczn , która pracuje 

wtedy, gdy nie rozpalamy w kotle. 

Czym ogrzewa ?
Odmienne paliwa to zarówno ró ne kosz-

ty ogrzewania, jak i bardzo du e ró nice 

w wygodzie eksploatacji urz dzenia grzew-

czego. W wi kszo ci domów mo na zasto-

sowa  prawie wszystkie rodzaje paliw do 

ogrzewania wyj tkami s :

gaz ziemny, który jest dost pny tylko 

w pobli u sieci gazowej, 

paliwa sta e (zwykle w giel), którego 

u ywania mo e zakazywa  prawo miejsco-

we. 

Je li nie czerpiemy paliwa z sieci (gaz lub 

elektryczno ), to musimy na nie wygospo-

darowa  miejsce w domu lub w innym miej-

scu na dzia ce. Ilo  miejsca na sk adowa-

nie mo e by  bardzo ró na, ró ne s  te

wymagania dotycz ce przechowywania pa-

liw. Je li wybieramy na przyk ad kocio  na 

drewno, sprawd my, jak du o miejsca zaj-

mie opa  na ca y sezon grzewczy .

Zasady instalacji

Zasady instalowania kot ów grzewczych 

s  regulowane przepisami budowlanymi. 

Nie wolno ich lekcewa y , bo s  dyktowane 

wzgl dami bezpiecze stwa.

Paliwa sta e

Najwa niejsze wymagania dotycz ce kot ów

o mocy do 25 kW na paliwa sta e:

kocio  musi by  umieszczony w wydzie-

lonym pomieszczeniu (kot owni);

pod oga pomieszczenia musi by  niepal-

na;

w pod odze musi znajdowa  si  wpust ka-

nalizacyjny;

wentylacja kot owni musi by  grawitacyj-

na i spe nia  poni sze warunki:

a) otwór nawiewny musi mie  powierzch-

ni  co najmniej 200 cm2;

b) w kanale nawiewnym nie wolno mon-

towa  przepustnic;

Zasady przechowywania paliw
W giel jest ma o wra liwy na zawilgocenie i mo na go prze-

chowywa  dowolnie d ugo, zarówno w pomieszczeniu we-

wn trz domu, jak i poza budynkiem (w szopie, pod wiat ).

Drewno musi by  jak najlepiej wysuszone, dlatego najle-

piej je przechowywa  w obszernej wiacie, gdzie b dzie wysy-

cha o. Drewno dost pne w handlu jest bowiem zwykle zbyt 

wilgotne, dlatego najlepiej kupi  na pocz tek jego wi ksz

ilo  (na dwa sezony) i u ywa  dopiero po wyschni ciu.

Pellety przechowywane ponad rok mog  ulec zawilgoce-

niu i zacz  si  rozpada . Najlepiej by oby przeznaczy  na 

nie pomieszczenie s siaduj ce z kot owni , co umo iwi za-

stosowanie  podajnika, który u atwi eksploatacj  kot a.

S oma musi by  chroniona przed wilgoci . Ze wzgl du na 

jej bardzo ma  g sto , do jej przechowywania trzeba prze-

znaczy   obszerny budynek gospodarczy.

Gaz p ynny wymaga umieszczenia zbiornika paliwa na 

dzia ce, poza budynkiem. Najta szy jest zbiornik naziem-

ny, bo jego zainstalowanie jest atwe, cho  niestety zajmuje 

miejsce na dzia ce i nieco j  szpeci. 

Dro sze zbiorniki podziemne s  niewidoczne, a ponad-

to mo na je na sezon zimowy nape nia  ta sz  mieszank

propan-butan zamiast czystego propanu (butan przestaje 

odparowywa  w temperaturze ok. 0°C, co uniemo liwia ko-

rzystanie z gazu). 

Olej opa owy magazynuje si  w zbiorniku umieszczonym w kot owni lub w s siednim 

pomieszczeniu. Wi  si  z tym dodatkowe wymogi bezpiecze stwa, co pokazano na ry-

sunku. 

Wymagania, które musz  by  spe nione, gdy zbiornik oleju znajduje si  w kot owni

murowana ciana grubo ci min. 12 cm, wy sza 
od zbiornika o co najmniej 30 cm i szersza o 60 cm

kana  wywiewny kana  nawiewny

zbiornik 
oleju

wanna 
wychwytuj ca 

olej w razie 
wycieku

 W giel i pellety – w nie-

których kot ach mo na nawet 

stosowa  je zamiennie, jed-

nak ich sk adowanie wymaga 

spe nienia zupe nie innych 

warunków

Paliwo

G sto

nasypowa 

[kg/m3]

Warto  opa owa

[MJ/kg]

Warto  opa owa 1 m3

usypanego opa u [MJ]

w giel kamienny 750–890 28 21 000–24 920

pellety 500–600 17–18 8 500–10 800

drewno o wilgotno ci 20% 

(polana)
400–550 15 6 000–8 250

s oma 90–160 14–15 1 260–2 400

Porównanie warto ci opa owej i g sto ci nasypowej paliw sta ych*) 

*) Dane orientacyjne

fo
t. 
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c) kana  nawiewny powinien zasysa  po-

wietrze wolne od kurzu i innych zanie-

czyszcze , nale y zatem zastosowa  si  do 

przepisów dotycz cych czerpni powietrza 

wentylacyjnego i umie ci  kana  min. 2 m 

nad powierzchni  terenu;

d) kana  wywiewny musi mie  co najmniej 

14 × 14 cm i powinien by  wykonany z niepal-

nego materia u i wyprowadzony ponad dach;

przekrój kana u dymowego oraz wyso-

ko  komina musz  by  wystarczaj co du e, 

by zapewni  sprawne odprowadzenie dymu. 

Wymagania te s  okre lone w dokumenta-

cji kot a – tzw. danych techniczno-rozrucho-

wych (DTR). 

Cz sto wykonywany kana  o wymiarach 

14 × 14 cm zwykle okazuje si  zbyt w ski. 

Dla kot ów na paliwa sta e kana  dymowy 

zwykle nie powinien by  mniejszy ni

20 × 20 cm. Nieodpowiedni kana  dymowy 

jest cz sto przyczyn  z ej pracy kot a. 

Ponadto:

nowoczesne kot y o wysokiej sprawno ci

zwykle wymagaj  lepszego ci gu kominowego 

ni  stare kot y zasypowe, bo spaliny s  ch od-

niejsze, a opory wewn trzne kot a wi ksze;

przód kot a musi by  oddalony od przeciw-

leg ej ciany o co najmniej 1 m, tak by mo li-

wa by a jego wygodna obs uga i czyszczenie. 

Trzeba te  zapewni  dost p do wyczystek kot-

a i komina (zwykle z boku kot a).

W praktyce bardzo ma a kot ownia jest nie-

wygodna, bo:

a) utrudnia obs ug  kot a;

b) nie mie ci si  w niej podajnik paliwa ani 

nawet niewielki jego zapas;

c) mo e zabrakn

w niej miejsca na zasob-

nik c.w.u. Kot y na paliwo 

sta e pracuj  jako jedno-

funkcyjne, konieczny jest 

wi c zbiornik, dostosowa-

ny do liczby mieszka ców 

– standardowa pojemno

to 50 litrów na osob .

Zanim kupimy du y za-

sobnik, sprawd my, czy 

da si  on wnie  do kot- 

owni.

Paliwa sta e, zw asz-

cza w giel,  brudz  oto-

czenie. Dobrze jest wi c

zaplanowa  dwa wej cia 

do kot owni (a tak e do 

sk adu paliwa, je li jest 

on w domu) – jedno bez-

po rednio z zewn trz lub 

np. z gara u, gdzie ewen-

tualne zanieczyszczenia nie b d  nam tak 

bardzo przeszkadza , a drugie – z holu lub 

kuchni, tak by my mogli dosta  si  z wn trza 

domu do kot owni, ale t  drog  nie wnosili 

paliwa ani nie wynosili popio u.

Gaz ziemny

Miejsce i sposób instalacji kot a na gaz ziem-

ny, o mocy do 30 kW, podlega tym zasadom:

   kocio  z komor  zamkni t  mo e by  za-

instalowane nie tylko w wydzielonej kot ow-

ni, ale tak e w kuchni, azience lub innym 

pomieszczeniu nieprzeznaczonym na sta y

pobyt ludzi;

   kubatura pomieszczenia nie mo e by

mniejsza ni :

– 8 m3, je li kocio  ma otwart  komor

spalania (pobiera powietrze z pomieszcze-

nia, w którym w jest zainstalowany);

– 6,5 m3, je li kocio  ma komor  za-

mkni t  (pobiera powietrze bezpo rednio 

z zewn trz a nie z pomieszczenia, gdzie zo-

st  zainstalowany); 

pomieszczenie nie mo e by  ni sze ni

2,2 m lub 1,9 m, je li dom wybudowano 

przed 2002 r., przepisy nie okre laj  przy 

tym jak traktowa  pomieszczenia na pod-

daszach (pod skosami dachu);

je li moc kot a z zamkni t  komor  spa-

lania nie przekracza 21 kW i dom jest 

wolnostoj cy, to przewody doprowadzaj -

ce powietrze oraz odprowadzaj ce spaliny 

mo na wyprowadzi  bezpo rednio 

przez cian  budynku. W pozosta ych 

sytuacjach konieczne jest pod czenie do 

komina;

kocio  z otwart  komor  spalania wyma-

ga wydajnej wentylacji pomieszczenia. Pole 

przekroju kana u nawiewnego musi mie

co najmniej 200 cm2, a otwór wywiew-

ny powinien mie  wymiary co najmniej 

14 × 14 cm i musi by  umieszczony mo li-

wie blisko sufitu (gaz ziemny, jako l ejszy 

od powietrza, w razie wycieku gromadzi 

si  pod sufitem). W pomieszczeniu z takim 

kot em nie wolno stosowa  mechanicznej 

wentylacji wyci gowej, np. okapu kuchen-

nego z wentylatorem). 

w przypadku kot a z zamkni t  komo-

r  spalania wentylacja mo e by  dowolnego 

rodzaju, ale nie wolno z niej rezygnowa ,

bo zawsze istnieje niebezpiecze stwo prze-

dostania si  gazu z nieszczelnej instalacji 

do pomieszczenia. 

 By kocio  dobrze pracowa  musi by  cz sto czyszczony. W czasie insta-

lacji trzeba wi c pami ta  o pozostawieniu wygodnego dost pu do wy-

czystek

Kocio  z zamkni t  komor  spalania mo e by  zainstalowany tak e poza kot owni

fo
t. 
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Gaz p ynny

Instalowania kot ów na gaz p ynny dotycz

takie same przepisy co kot ów na gaz ziem-

ny, z tym e ze wzgl du na to, e gaz p ynny 

jest ci szy od powietrza, trzeba stosowa

si  tak e do nast puj cych zalece :

   kot ownia nie mo e znajdowa  si  poni-

ej poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w ra-

zie wycieku gromadzi by si  w niej gaz.

   z tych samych powodów w kot owni nie 

mo e by  wpustów pod ogowych do kanali-

zacji, studzienek itp.

   tu  nad pod og  nale y wykona  otwór 

wentylacyjny, by skuteczniej  usuwa  gaz 

w razie nieszczelno ci w instalacji.

Olej opa owy

Instalacja kot a na olej powinna by  zgodna 

z nast puj cymi zasadami:

   kocio  powinien pracowa  w wydzie-

lonej kot owni, a z mo liwo ci instalacji 

w kuchni czy azience raczej si  nie korzy-

sta ze wzgl du na przykry zapach paliwa. 

   kot ownia musi mie  kubatur  co naj-

mniej 8 m3.

– kocio  wymaga pod czenia do komina 

wyprowadzonego ponad dach.

   wentylacja kot owni powinna odpowia-

da  tym samym warunkom, jakie dotycz

kot ów na gaz ziemny, z uwzgl dnieniem 

tego, czy kocio  ma otwart , czy zamkni t ,

komor  spalania.

Zabezpieczenia instalacji
Podstawowym zabezpieczeniem ka dej in-

stalacji grzewczej jest naczynie wzbiorcze. 

Naczynie jest „buforem” przejmuj cym nad-

miar wody, gdy pod wp ywem wzrostu tem-

peratury zwi ksza ona sw  obj to . Gdyby 

nie by o naczynia przejmuj cego nadmiar 

cieczy, mog oby doj  nawet do rozerwania 

kot a.

Naczynie wzbiorcze mo e by  otwarte, 

czyli maj ce po czenie z atmosfer , lub za-

mkni te (przeponowe), b d ce zamkni -

tym zbiornikiem, przedzielonym elastyczn

przegrod   – po jednej jej stronie jest woda, 

po drugiej za  „poduszka” gazowa mog ca 

swobodnie zmienia  sw  obj to .

Naczynia zamkni te stosuje si  od dawna 

w instalacjach z kot ami gazowymi i olejo-

wymi, a naczynia otwarte zabezpieczaj

kot y na paliwa sta e.

Zabezpieczenie instalacji naczyniem otwar-

tym jest pewne, bo w uk adzie zabezpiecza-

j cym nie ma elementów, które mog yby si

zepsu , jednak ma nast puj ce wady:

   kontakt wody grzejnej z powietrzem 

zwi ksza niebezpiecze stwo korozji elemen-

tów instalacji; mo na temu przeciwdzia a

przez stosowanie tzw. inhibitorów korozji 

– substancji chemicznych rozpuszczanych 

w wodzie grzejnej;

   producenci najpopularniejszych grzej-

ników stalowych nie daj  na nie gwaran-

cji, je li pracuj  w uk adzie otwartym.

W instalacjach otwartych dobrze sprawdza-

j  si  za  grzejniki eliwne, a tak e alumi-

niowe.

W roku 2009 zmieniono przepisy dotycz -

ce instalacji z kot ami na paliwa sta e, do-

puszczaj c zabezpieczanie ich zamkni tymi 

naczyniami wzbiorczymi. Jednak musza by

przy tym spe nione nast puj ce warunki:

   kocio  jest wyposa ony w urz dzenia 

do odbioru nadmiaru ciep a, które zapobie-

gaj  przegrzaniu i niebezpiecznemu wzro-

stowi ci nienia wody. W ma ych kot ach ta-

kim urz dzeniem jest umieszczona w cz ci 

wodnej kot a w ownica, przez któr  w ra-

zie wzrostu temperatury przep ywa zimna 

woda wodoci gowa, która trafia nast pnie 

do kanalizacji.

   woda w domu musi wi c pochodzi

z wodoci gu, a nie z w asnego uj cia, ina-

czej brak pr du móg by spowodowa  prze-

grzanie kot a, bo kiedy wskutek braku pr du

wy czy si  pompa c.o., obieg wody ustanie 

i ciep o nie b dzie odbierane przez grzejni-

ki, nie  b dzie te  pracowa  zestaw hydro-

forowy zapewniaj cy przep yw wody w in-

stalacji domowej – w tym tak e ch odzenie 

kot a.

Mieszana instalacja dwubiegowa

Alternatyw  jest zastosowanie wymienni-

ka ciep a oddzielaj cego kocio  od grzejni-

ków. Obieg wody jest wówczas rozdzielony 

na dwa – otwarty kot owy i zamkni ty grzej-

nikowy. Woda w nich si  nie miesza, docho-

dzi jedynie do przekazania ciep a poprzez 

wymiennik. 

Koszty
Decyzj  co do ogrzewania domu warto 

oprze  na rzetelnej kalkulacji zarówno kosz-

tów inwestycji (kocio , osprz t, monta ), 

Instalacja podzielona na dwa obiegi – zamkni ty grzejnikowy i otwarty kot owy. Konieczne s  w niej dwa 

naczynia wzbiorcze

 Pompa obiegowa to element ka dej nowoczes- 

nej instalacji c.o. Warto wybra  model dobrej jako-

ci oraz energooszcz dny dzi ki automatycznej re-

gulacji obrotów, bo pompa pracuje w sposób 

ci g y przez bardzo d ugi czas

 Wn trze nowoczesnego kot a kondensacyjne-

go. Szacuj c koszty wykonania instalacji, trzeba 

uwzgl dni , e zawiera on ju  cz  osprz tu, np. 

pomp  obiegow  (widoczna u do u po prawej)

fo
t. 
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jak i eksploatacji (wydatki na ogrzewanie). Kalkulacja taka jest 

bardzo trudna, wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy i do-

skona ej znajomo ci rynku.

Zanim zapadn  decyzje, warto wybra  co najmniej dwa intere-

suj ce nas rozwi zania odpowiadaj ce zapotrzebowaniu budyn-

ku na ciep o, a tak e naszym wymaganiom (moc cieplna i wygo-

da u ytkowania) i porówna  je z pomoc  projektanta instalacji 

grzewczych. 

W kosztach inwestycji musz  si  znale  koszty urz dze  i ro-

bocizny. Nale y przy tym dok adnie sprawdzi , co oferuj  ró ne

firmy i instalatorzy – kocio  mo e by  np. sprzedawany wraz ze 

sterownikiem, mieszaczem i pomp  obiegow , jak i bez tych ele-

mentów, za które b dziemy musieli dop aci . Dokonuj c porów-

nania mo emy za to dla jasno ci pomin  koszty, które pozostan

niezmienne niezale nie od wybranego kot a (np. koszt grzejni-

ków).

Oto orientacyjne ceny kot ów:

na paliwo sta e

   najprostszy zasypowy kocio  w glowy – 2000 z ;

   kocio  z podajnikiem – ok. 10 000 z ;

gazowe

   najprostszy – ok. 3000 z ;

   zaawansowany- ponad 10 000 z ;

olejowe – ok. 10 000 z .

Do kosztów inwestycyjnych nale  te :

   budowa przy cza gazowego - kilka do kilkunastu tysi cy z ;

   budowa komina dostosowanego do rodzaju kot a, 

   budynek na sk ad paliwa itd.

Koszty eksploatacji okre la si  znacznie trudniej. Punktem 

wyj cia powinno by  okre lenie przez projektanta zapotrzebowa-

nia domu na ciep o. Niestety ju  na tym etapie mo na pope ni

znaczne b dy, na przyk ad pomin  mostki termiczne powsta e

wskutek niestaranno ci ekipy wykonawczej: je li takich mostków 

jest du o, mog  znacznie zwi kszy  rzeczywiste zapotrzebowanie 

budynku na ciep o.

W ocenie wytypowanych wariantów ogrzewania trzeba 

uwzgl dni  nie tylko cen  paliwa, ale równie  sprawno  urz -

dze  grzewczych – nie maksymaln , podawan  ch tnie w katalo-

gach, ale mo liw  do uzyskania w praktyce. 

Oto orientacyjne dane dotycz ce sprawno ci kot ów:

na paliwo sta e

   zasypowy – 65%;

   z podajnikiem na w giel lub pelety – 75–85%

na gaz lub olej

   niekondensacyjne – 90–95%;

   kondensacyjne – 100–109%.

Oczywi cie poszczególne elementy instalacji powinny by

w a ciwie dobrane, co jest zadaniem projektanta. Odpowiednio 

zaprojektowana i ustawiona automatyka steruj ca i stosowanie 

np. nocnego obni enia temperatury mo e da  oszcz dno ci ener-

gii od kilku do kilkunastu procent.

W kosztach eksploatacji trzeba uwzgl dni  cen  transportu 

opa u i usuwanie popio u. 

Podsumowuj c porównania powinni my pami ta , e red-

ni czas u ytkowania kot a wynosi 10–15 lat. To mo e przes dzi

o tym, czy warto dop aca  do urz dze  dro szych inwestycyjnie, 

ale ta szych w eksploatacji. Kocio  mo e by  w prawdzie lepszy, 

ale dodatkowe nak ady nigdy si  nie zwróc . R
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