
N
a początku był kocioł na węgiel, drew-

no, trociny. Użytkowanie go, dostar-

czanie i przechowywanie paliwa, było

bardzo niewygodne i brudzące. Dlatego

tam, gdzie pojawiał się gazociąg ludzie

zmieniali ogrzewanie na gaz. A na terenach,

do których sieć nie dotarła, decydowano się

na ogrzewanie gazem płynnym, olejem lub

energią elektryczną. Niestety paliwa te oka-

zały się znacznie droższe od stałych i, z wy-

jątkiem prądu, kłopotliwe w przechowywa-

niu. Dziś do łask powracają kotły stałopal-

ne. Stereotyp o brudnej kotłowni i męczą-

cym paleniu odchodzi w zapomnienie. Pali-

wa stałe są najtańsze, a kotły coraz nowo-

cześniejsze, energooszczędne i ekologiczne.

Mogą zużywać mniej paliwa od kotłów

sprzed 10 lat, emitować do atmosfery mniej

szkodliwych substancji i osiągać sprawność

88 proc., co jest wartością porównywalną

z kotłami gazowymi i olejowymi.

Zacznijmy od paliwa
Decydując się na ogrzewanie domu pali-

wem stałym najpierw musimy określić jego

rodzaj. Od tej decyzji zależy, jaki kocioł ku-

pimy, gdzie będziemy się zaopatrywać i ma-

gazynować opał, a także jakie będą koszty

wykonania instalacji i późniejszej jej eks-

ploatacji. Wielu producentów nowoczes-

nych kotłów dostosowuje je do jednego,

konkretnego rodzaju paliwa. Można w nich

wprawdzie użyć opału zastępczego, ale po-

woduje to obniżenie sprawności kotła. War-

to wiedzieć, że nie każdy rodzaj paliwa moż-

na spalać w kotle z automatycznym podaj-

nikiem, a jest to urządzenie coraz bardziej

pożądane przez użytkowników. Nie bez

znaczenia jest także miejsce magazynowa-

nia opału. O ile węgiel można przechowy-

wać w prawie każdych warunkach, to drew-

no, słoma czy brykiety wymagają pomiesz-

czenia zadaszonego i suchego. Drewno

o zwiększonej wilgotności ma mniejszą

wartość energetyczną – niepotrzebnie pod-

wyższa koszty ogrzewania. Coraz częściej

decydujemy się na zakup pelet lub brykietu.

Pelety otrzymywane są przez sprasowanie

trocin pod wysokim ciśnieniem. Brykiety

powstają z trocin tartacznych, wiórów i roz-

drobnionych odpadów suchego drewna.

Zaletą tych opałów jest łatwość magazyno-
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kotły stałopalne 
reaktywacja

do domu 150 m2

AAnnnnaa  OOllsszzeewwsskkaa--KKrryysszzttooffiiaakk,,  AAnneettaa  DDeemmiiaannoowwiicczz

Dobrze dobrana moc kotła jest ważna ze względów ekonomicznych. Zbyt mała, oznacza źle ogrzany

dom, za duża – przeinwestowanie. Moc kotła obliczy instalator lub projektant instalacji grzewczej, cza-

sem autoryzowany sprzedawca. Dobierana jest na podstawie zapotrzebowania budynku na ciepło.

Prawidłowo liczona uwzględnia powierzchnię domu, kształt bryły budynku, położenie geograficzne,

sposób izolacji termicznej ścian, rodzaj okien i drzwi oraz moc współpracującego z kotłem zasobnika

ciepłej wody. Moc kotła z automatycznym podajnikiem powinna być równa mocy obliczeniowej. Nato-

miast kocioł komorowy i zasypowy powinien mieć moc wyższą o 25-30 proc. od zapotrzebowania na

ciepło – dzięki temu wydłuży się czas jego pracy na jednym załadunku paliwa. 

MMoocc  ddoobbrrzzee  ddoobbrraannaa>>

Ekologiczny, opłacalny,

prosty w użytkowaniu

– jeszcze kilka lat temu

nikt nie opisałby w ten

sposób kotła na paliwo

stałe. Dziś może być on

tak nowoczesny, jak

gazowy, chociaż nadal

wymaga oddzielnej

kotłowni i uzupełniania

paliwa co kilka dni. 

Rozpalanie w kotłach na węgiel
i miał, z automatycznym podajni-
kiem, wygląda podobnie jak w ko-
tłach zasypowych. Na ruszt, ręcznie
lub za pomocą podajnika dostarczana
jest niewielka ilość paliwa, którą roz-
palamy. Po rozżarzeniu, podajnik uzu-
pełnia paliwo. Do uruchomienia kotła
na pelety nie potrzebujemy zapałek.
Spirala żarowa, która znajduje się
w palniku, podpala porcję opału po-
trzebną do uruchomienia pieca.



wania – są drobne, składując je można mak-

symalnie wykorzystać przestrzeń. Dodatko-

wo są odporniejsze na działanie wilgoci,

czyste, ekonomiczne i można je kupić

w workach. Tanim sposobem na ogrzanie

domu jest wykorzystanie słomy. Podczas

zbiorów jest ona od razu zwijana w baloty.

Bardzo ważne, żeby słoma przeznaczona do

spalania była dobrze wysuszona. Jej wilgot-

ność nie może przekroczyć 20 proc. – ina-

czej spali się tylko częściowo, a jej wartość

energetyczna spadnie nawet o 50 proc. 

Spalanie dolne czy górne?
Kotły z górnym spalaniem są tanie. Produ-

kują je zarówno znane firmy, jak i małe za-

kłady rzemieślnicze. To proste urządzenia,

w których komora zasypowa (miejsce, gdzie

wsypujemy paliwo) połączona jest z komo-

rą spalania (miejsce spalania paliwa). Dzię-

ki temu proces przebiega bardzo szybko –

całe paliwo przechodzi w żar – przez co ko-

cioł łatwo osiąga dużą moc cieplną. Tempe-

ratura powstających spalin jest wysoka, ale

po ponownym załadowaniu paliwa zmie-

niają się: grubość warstwy żaru i moc ciepl-

na, co powoduje chwilowe obniżenie spraw-

ności urządzenia. Kotły z górnym spala-

niem mają stały ruszt oraz jeden lub kilka

ciągów spalania. Ciągi są to kanały w wy-

mienniku ciepła, przez które przechodzą

spaliny – im więcej ciągów, tym lepszy od-

zysk ciepła ze spalin i wyższa sprawność ko-

tła. Urządzenia te są dość kłopotliwe w ob-

słudze, ponieważ wymagają częstego dokła-

dania opału, usuwania popiołu co kilka dni,

czyszczenia wymiennika i kanałów spalino-

wych. Ich zaletą jest wyjątkowo przystępna

cena – są to najtańsze kotły na rynku. 

W kotłach z dolnym spalaniem komora za-

sypowa i komora spalania są rozdzielone.

Dzięki temu paliwo spala się stopniowo,

a płomień obejmuje tylko tę jego część, któ-

ra znajduje się w komorze. Poprzez utrzy-

manie stałej wielkości warstwy żaru, wydaj-

ność spalania nie zmienia się podczas uzu-

pełniania paliwa. Tego rodzaju kotły emitu-

ją do atmosfery mniej zanieczyszczeń. Niż-

sza jest też temperatura spalin – przez co

tracimy mniej wytworzonego ciepła, a ko-

min nie jest tak bardzo narażony na nisz-

czenie. Mają one stały, ruchomy (łatwiej się

czyści) lub wodny (najszybciej podgrzewa

wodę) ruszt oraz minimum dwa ciągi spala-

nia. Ich sprawność wynosi nawet 80 proc.,

a jest uzależniona głównie od rodzaju i ja-

kości użytego paliwa. W porównaniu z ko-

tłami z górnym spalaniem, kotły z dolnym

spalaniem mają znacznie wyższą sprawność

i  dokładniej spalają załadowane paliwo,

przez co starcza ono na dłużej. Moc kotła

można regulować ilością powietrza dopro-

wadzanego do komory spalania. W lep-

szych urządzeniach powietrze może być

rozprowadzane przy pomocy wentylatora –
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CCIICCHHEEWWIICCZZ,,  UUllttiimmaa  o mocy 12-25 kW

Niedrogi kocioł o nie-

wielkich wymiarach.

KKoommoorraa  zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaa--

nniieemm pozwala na opala-

nie wwęęgglleemm  kkaammiieennnnyymm

oraz ddrreewwnneemm  zz  ddoo--

mmiieesszzkkąą  kkookkssuu. Mecha-

niczny regulator paleni-

ska pozwala kontrolo-

wać temperaturę kotła

bez udziału energii elek-

trycznej.

11558899 zzłł //  11993399  zzłł

HHEEFF,,  BBoorrssuukk  o mocy 23kW

KKoocciioołł  zz  ddoollnnyymm  ssppaallaanniieemm. Duża wydajność

w stosunku do nis-

kiej ceny. Ma wy-

miennik o trójcią-

gowym przebiegu

spalin, co pozwala

na lepsze wyko-

rzystanie energii

zawartej w paliwie

– wwęęggiieell oorrzzeecchh,

mmiiaałł, ddrreewwnnoo.

11990000 zzłł //  22331188  zzłł

KKOOTTŁŁOOSSPPAAWW,,  kkoocciioołł  ttyyppuu  UUKKSS--GG  o mocy 23 kW

KKoocciioołł  zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm nnaa ggoorrsszzee  ggaattuunnkkii

wwęęggllaa  kkaammiieennnneeggoo

– mmiiaałł, wwęęggiieell  bbrruu--

nnaattnnyy, oraz ddrreewwnnoo.

Producent zapew-

nia, że zastosowa-

nie dmuchawy

umożliwia spalanie

miału od góry, przez

co kocioł jest ekolo-

giczny.

22440000 zzłł //  22992288  zzłł
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Kotły na paliwa stałe to przeważnie kotły jednofunkcyjne. Muszą być zamonto-
wane w instalacji c.o. typu otwartego z naczyniem wzbiorczym. Instalacja
może być zaprojektowana jako grawitacyjna – wykorzystuje zjawisko zmian
gęstości wody wywołane zmianą jej temperatury, lub pompowa – z pompą
zamontowaną na przewodzie zasilającym lub powrotnym. Rynek kotłów dwu-
funkcyjnych dopiero się rozwija – ich ceny są kilkakrotnie wyższe niż kotłów
jednofunkcyjnych. 

kkoocciioołł  nnaa  ppaalliiwwoo  ssttaałłee

Kocioł na paliwo stałe może stać tylko w pomiesz-

czeniu technicznym, nie przeznaczonym na stały po-

byt ludzi. Wysokość kotłowni to najmniej 2,2 m, a w

budynkach zbudowanych przed 15 grudnia 2002 ro-

ku – min. 1,9 m. Wentylacja powinna zapewniać

ciągły dopływ powietrza bezpośrednio z zewnątrz

budynku oraz usuwanie go przez oddzielny kanał

wentylacyjny, z wylotem wyprowadzonym ponad

dach. Jeśli w kotłowni składowane będzie także pa-

liwo, odległość składu od kotła musi wynosić

min. 40 cm.

OOddddzziieellnnaa  kkoottłłoowwnniiaa>>

KKoottłłyy  zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm
n najczęściej spotykane
n przeważają kotły starej generacji
n brak kontrolowanego i efektywnego dopływu

powietrza górnego
n wysoka emisja zanieczyszczeń 
n niska sprawność cieplna (50 proc. i mniej)
n najtańsze kotły na rynku

KKoottłłyy  zz  ddoollnnyymm  ssppaallaanniieemm  
n wentylator
n można w nich współspalać biomasę

z węglem
n przystosowane do spalania paliw sortymen-

towych
n mogą być przystosowane do spalania drew-

na suchego
n wysoka sprawność (ok. 80 proc.)
n ekologiczne

GGóórraa  cczzyy  ddóółł??>>

Orientacyjna moc kotła
(dla domów z dobrą izolacją

termiczną)

do 60 m2 7,5 kW

do 80 m2 10 kW

do 120 m2 16 kW

do 170 m2 21 kW

do 210 m2 25 kW

moc
znamionowa
kotła

wielkość
powierzchni ogrzewanej
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takie rozwiązanie zapewnia równomierne

spalanie. Nowocześniejsze kotły są droższe,

ale różnica w cenie zwraca się najczęściej po

kilku sezonach grzewczych. W dobrze do-

branym kotle jednorazowy zasyp może wy-

starczyć nawet na 15 godzin. 

Automatyczny podajnik?
Podajnik paliwa zapewnia większą wydaj-

ność oraz łatwiejszą i wygodniejszą obsługę.

Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie

w przypadku niektórych paliw, jak węgiel

kamienny sortymentu groszek, pelety lub

brykiet. Opał umieszczamy w zasobniku,

z którego, za pomocą automatycznego po-

dajnika, paliwo dostarczane jest do kotła.

W zasobniku zmieści się nawet 400 l pali-

wa, co pozwala na bezobsługową pracę ko-

tła do 4-5 dni. Obsługa kotła z podajnikiem

ogranicza się do jego uruchomienia, usuwa-

nia popiołu, czyszczenia oraz ładowania pa-

liwa. Kotły z podajnikiem to jedne z najno-

wocześniejszych kotłów – wyposażone są

w sterowanie i termostaty pokojowe, ste-

rownik pomp c.o. oraz termostat zapewnia-

jący regulację procesu spalania. Bezpieczeń-

stwo zapewniają m.in.: bezpiecznik  odci-

nający dopływ prądu do wentylatora do-

starczającego powietrze do kotła, system za-

bezpieczający przed cofaniem się płomie-

nia, czujnik temperatury.   

Kotły z podajnikiem najczęściej wyposażo-

ne są w palniki retortowe – spaleniu ulega

określona ilość paliwa, niezbędna do uzy-

skania temperatury ustawionej na kotle.

Jest to palnik samoczyszczący, w którym

popiół spada do popielnika – wybieramy go

co kilka dni. Główną wadą kotłów z podaj-

nikiem jest ich wyższa cena. Kotły z podaj-

nikiem osiągają sprawność ok. 88 proc.

Drewno zgazowane? 
Najnowszą propozycją producentów są

kotły zgazowujące drewno. Wykorzystują

one proces suchej destylacji, podczas któ-

rego powstaje gaz będący głównym pali-

wem dla kotła. Urządzenia te są zbudowa-

ne z dwóch komór: górnej zgazowującej

i dolnej, w której odbywa się spalanie.

Komory łączy dysza, przez którą gaz

z górnej komory dostaje się do dolnej.

Możliwość sterowania spalaniem gazu

sprawia, że obsługę tych kotłów można

porównać do obsługi kotłów gazowych

lub olejowych. Kotły zgazowujące drew-

no wyposażone są w regulatory, które mo-

gą współpracować z termostatami pokojo-

wymi. Spala się w nich drewno w postaci

polan lub szczap, a także kostkę brykieto-

wą z odpadków drewna czy grube trociny.

Kotły zgazowujące drewno wymagają od-

powiedniego przygotowania paliwa – wil-

gotność nie może być większa niż 20 proc.

Użycie paliwa o wilgotności przekraczają-

cej 35 proc. lub mniejszej niż 10 proc.

spowoduje, że drewno nie zostanie zgazo-

wane i nastąpi jego całkowite spalenie

w komorze załadowczej. Dlatego też

drewno powinno być składowane minini-

mum 18-24 miesiące w miejscu przewiew-

nym i zabezpieczonym przed opadami.

Stosowanie nieodpowiedniego paliwa

zwiększa jego zużycie, zmniejsza moc

kotła i prowadzi do jego korozji. Kotły

mogą  być wyposażone w automatyczny

podajnik. 

OOssuusszzaanniiee  śścciiaann  ssttaarryycchh  ddoommóóww

CCIICCHHEEWWIICCZZ,,  LLooggiiccaa  o mocy 14-20 kW

Kocioł zz  ggóórrnnoo--ddoollnnyymm  ssppaallaanniieemm, z wyższej półki

cenowej, ale można w nim palić najtańszymi pa-

liwami, tj. ddrreewwnneemm

ooppaałłoowwyymm, wwęęgglleemm

kkaammiieennnnyymm lub mmiiaa--

łłeemm. Dzięki długie-

mu okresowi stało-

palności – 24 godzi-

ny – jest wygodny

w eksploatacji.

SSAASS,,  „„SSAASS  NNWWTT”” o mocy 17 kW

Jest to kocioł zz  ddoollnnyymm  ssppaallaanniieemm  i z trójciągo-

wym układem komór spalinowych. Dzięki temu

spalanie jest stabilniej-

sze i oszczędniejsze.

Wymaga regularnego

podkładania opału –

wwęęggiieell  kkaammiieennnnyy

oorrzzeecchh, mmiiaałł.
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22448811 zzłł //  22993377  zzłł

ZZĘĘBBIIEECC,,  KKMMWW o mocy 23 kW

Kocioł przystosowany do opalania mmiiaałłeemm, jako

ppaalliiwwoo  zzaassttęęppcczzee można

stosować wwęęggiieell lub

ddrreewwnnoo. Elementy kotła

narażone na wysoką

temperaturę wykonane

są z żeliwa i zabez-

pieczone farbą

termoodporną. 

44008899 zzłł //  44998899  zzłł22888899 zzłł //  33552255  zzłł

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .

WWaallddeemmaarr  SSiieekklluucckkii    

rreeggiioonnaallnnyy  kkoooorrddyynnaa--

ttoorr  sspprrzzeeddaażżyy  

ffiirrmmyy  CCiicchheewwiicczz

KKoottłłyy  CC..OO..  SSpp..  zz  oo..oo..

Dlaczego coraz więcej osób decyduje się na ogrze-

wanie domów za pomocą kotłów na paliwa stałe?

Głównym powodem są koszty ogrzewania zdecy-

dowanie niższe, niż w przypadku gazu czy prądu.

Argumentem przeciw temu rozwiązaniu jest dla

wielu ludzi niski komfort użytkowania kotłów stało-

palnych. Na szczęście jest to zanikający mit z daw-

nych czasów, kiedy to kotły stałopalne były kłopo-

tliwe w obsłudze, wymagały częstego dozoru, uzu-

pełniania paliwa i wynoszenia popiołu. W ciągu kil-

ku ostatnich lat producenci kotłów na paliwa stałe

dokonali niesamowitego przeskoku technologicz-

nego, którego przykładem może być osiąganie

przez kotły zasypowe stałopalności w granicach 24

godzin lub wyposażenie kotłów w automatyczne

palniki z podajnikami oraz w system automatycz-

nego zapłonu paliwa, np. kocioł firmy Cichewicz,

Futura Picus na pelety, w którym uzupełniamy pa-

liwo jedynie raz na 3 do 5 dni, a w wersji z pneu-

matycznym systemem uzupełniania paliwa „tanku-

jemy” paliwo raz na sezon grzewczy. Nie wspomi-

nając już o tym, że popiół wybieramy raz na kilka

tygodni.

Na co konkretnie powinniśmy zwrócić uwagę do-

konując wyboru kotła na paliwo stałe? Przede

wszystkim liczy się sprawność – im wyższa, tym le-

piej. Stałopalność na jednym zasypie komory bez

zasobnika powie nam, co ile musimy uzupełniać

paliwo. Ważne jest ciśnienie testowe i dopuszczal-

ne ciśnienie robocze oraz wymagane podciśnienie

kominowe... Zwracajmy również uwagę na gwa-

rancję – najlepsze kotły mają ją nawet na 12 lat (!).

Kocioł na paliwo
stałe?



ppaalliiwwaa  ssttaałłee cceennaa wwaarrttoośśćć  ooppaałłoowwaa ooppiiss

wwęęggiieell  kkaammiieennnnyy 390-490 zł/tona 16,7-29,3 MJ/kg Dostępnych jest wiele rodzajów węgla. Charakteryzują się one różnymi wartościami opało-
wymi. Najpopularniejsze to: orzech, kostka, groszek. Kiedy spalamy węgiel słabej jakości,
powstaje dużo popiołu i musimy często czyścić kocioł. 
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 4-5 ton.

wwęęggiieell  bbrruunnaattnnyy 190-250 zł/tona 7,5-21 MJ/kg Ma mniejszą wartość opałową niż węgiel kamienny, jest sprzedawany najczęściej w postaci
brykietów. Rzadko używany – raczej jako paliwo zastępcze.
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 6-8 ton.

kkookkss 490-920 zł/tona 24-30 MJ/kg Zawiera co najmniej 90-95 proc. węgla, ale ma od niego wyższą kaloryczność. Pali się wol-
niej, co zmniejsza częstość uzupełniania opału w piecu. Ma charakterystyczny zapach. 
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 2-3 ton.

bbrryykkiieettyy 340-380 zł/tona 16-18 MJ/kg Podczas spalania powstają małe ilości popiołu, który może być wykorzystywany jako na-
wóz. Brykiety polecane są raczej do kominka – czas palenia 10 kg to ok. 8 godzin. Można je
mieszać z węglem i koksem (oszczędności). Pakowany jest w worki, 1 tona – 2,5 m3.
Do jego przechowywania potrzebne jest suche pomieszczenie.
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 5 ton.

ppeelleettyy 450-650 zł/tona 17-22 MJ/kg Uznawane są za jeden z najlepszych substytutów węgla, gazu i oleju opałowego. Pelety po-
wstają poprzez sprasowanie pod ciśnieniem trocin, wiórów lub zrębków drewna. Spalając
2 kg pelet  uzyskuje się tyle samo energii co ze spalenia 1 litra oleju opałowego. Jako opał
są bardzo wygodne – nie brudzą i spalają się w całości, można mieszać je z węglem i kok-
sem dla oszczędności, pakowane w worki.
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 4 ton.

ssłłoommaa 70-100 zł/tona 14-15 MJ/kg Podczas spalania powstaje mała ilość popiołu, a ilość szkodliwych substancji wydzielanych
do atmosfery jest niewielka. Słoma szybko ulega spaleniu, dlatego podczas budowy kotłow-
ni konieczne jest zainstalowanie zbiornika akumulacyjnego wypełnionego wodą – odpo-
wiednio zaizolowany przekazuje więcej ciepła do pomieszczenia. Dostarczana w balotach.
Słoma jest paliwem trudnym. Przy tradycyjnym spalaniu sprawność procesu wynosi od
35 proc. do 70 proc. Warunkiem całkowitego spaleniu słomy jest utrzymanie wilgotności na
poziomie 15 proc.
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 7-8 ton.

wwiieerrzzbbaa  eenneerrggeettyycczznnaa 18-25 MJ/kg Ścięte pędy nadają się jako surowiec energetyczny, ale tylko do domowego zastosowania.
bbrryykkiieettyy  ii  ppeelleettyy 160 zł/m3 Im bardziej przetworzone drewno wierzbowe, tym szersze znajduje zastosowanie
zzrręębbkkii 70 zł/250 kg w energetyce i tym bardziej opłaca się jego transport. Rodzaje paliwa otrzymanego z drew-

na wierzbowego mają różne wartości opałowe: 
faszyna – pędy powiązane w snopki dostosowane wielkością do komory spalania 12 MJ/kg,
zrębki – ścinki drzewne rozmiaru kilku centymetrów: 10-11 MJ/kg,
brykiety – walcowate bryły wielkości: 10-15 cm, średnicy 5-10 cm : 15-17 MJ/kg,
pelety – granulat wielkości 2,5 cm, średnicy 1-2 cm : 16-18  MJ/kg.
* Ponieważ paliwo dopiero „wchodzi” na rynek i jest mało dostępne, nie ma wiarygodnych
danych co do ilości materiału potrzebnego na sezon grzewczy.  

ddrreewwnnoo 60-130 zł/m3 11-22 MJ/kg Najwyższą wartość opałową ma drewno suche – zmniejsza się ona wraz ze wzrostem za-
wartości wody. Charakterystyczną cechą drewna jest wysoka zawartość składników lotnych
– 80 proc. suchej masy drewna odparowuje podczas suchej destylacji (ogrzewania), a tylko
20 proc. zbudowane jest z nielotnych związków węgla, które ulegają spaleniu. 
* Na sezon grzewczy w domu 150 m2 potrzeba ok. 12-14 m3.

* Przykładowe dane uzyskaliśmy od posiadaczy kotłów na paliwa stałe oraz w punktach sprzedaży paliwa. Trudno podać uśredniony koszt za sezon grzewczy, po-
nieważ zależy on od temperatur zewnętrznych w danym sezonie, ceny paliwa w zależności od jego jakości i regionu Polski, rodzaju i stanu instalacji grzewczej
oraz od sposobu palenia, np. czy dom opalany jest samym węglem, czy węglem z drewnem itd.

SSAASS,,  „„SSAASS  EECCOO”” o mocy 23 kW

Kocioł zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm i podajnikiem na

mmiiaałł. Pracuje w dwóch trybach. Tryb automa-

tyczny wykorzystuje

działanie mechaniczne-

go podajnika paliwa, pa-

leniska nadmuchowego

oraz elektronicznego

sterownika temperatury.

Możliwa jest również

praca w trybie

awaryjnym.

55004466 zzłł //  66115566  zzłł

VVIIEESSSSMMAANNNN,,  VVIITTOOLLIIGG  115500  o mocy 25 kW

Kocioł zzggaazzoowwuujjąąccyy  ddrreewwnnoo. Na pierwszy rzut

oka niczym nie różni się od zwykłego kotła na

ddrreewwnnoo. Pod wzglę-

dem komfortu

i sprawności można

go porównać do ko-

tłów gazowych czy

olejowych. Brak

opału sygnalizuje

specjalny czujnik.

55550088 zzłł //  66880077  zzłł

PPEERR--EEKKOO  kkoocciioołł  zz  sseerriiii  KKSSRR  o mocy 25 kW

Nowoczesny kocioł zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm. Jest

dość drogi, ale dzięki zastosowaniu palnika re-

tortowego – eko-

nomiczny.  Paliwo

(wwęęggiieell  ggrroosszzeekk)

doprowadzane

jest automatycz-

nie ze znajdujące-

go się obok kosza

zasypowego.

55990000 zzłł //  77119988  zzłł

kkoocciioołł  nnaa  ppaalliiwwoo  ssttaałłee
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Mój dom ma 180 m2, jest nieocieplony, ze sta-

rą stolarką okienną. Od lat 80. był ogrzewany

kotłem węglowym firmy Zębiec o mocy 21 kW. Wy-

trzymał 12 lat. W największe mrozy podkładaliśmy

pięć, sześć razy w ciągu 24 godzin – wstawało się

nawet w nocy. Czas, kiedy musieliśmy wymienić

kocioł zbiegł się z gazyfikacją miasta. Ludzie zmę-

czeni podkładaniem, brudną kotłownią zaczęli ma-

sowo przestawać się na ogrzewanie gazowe. I ja

również. W roku 1994

na rynku był mały wy-

bór kotłów gazowych,

a sprzedawcy nie potra-

fili doradzić. Kupiłam

piec firmy CTC o mocy

20 kW. Trzeba było zro-

bić wsad do komina

w postaci rury. Ogrze-

waliśmy dom przez dwa

sezony, kiedy akurat

mrozy sięgały -20°C.

Rachunki były porównywalne do węgla. Niestety

w trzecim sezonie ceny gazu wzrosły zaskakująco.

Już po pierwszym miesiącu wiedzieliśmy, że nie

stać nas na takie ogrzewanie. Kupiłam nowy, żeliw-

ny kocioł na węgiel, również Zębiec, o mocy 17 kW.

Średnica komina z rurą nie nadawała się do kotła

węglowego, więc trzeba było znowu ingerować

w komin. Nowy kocioł jest mniejszy w stosunku do

tego sprzed 20 lat, ma więcej wymiennych elemen-

tów. Moja uwaga dla osób, które decydują się na

ogrzewanie węglem: koszty zależą od tego, jaki ku-

pimy węgiel, dlatego najlepiej kupić 100 kg na pró-

bę. Dobry węgiel spala się zostawiając niewiele po-

piołu i bardzo szybko daje ciepło. Kiepskie paliwo

ogrzewa bardzo wolno i zostaje po nim dużo ka-

mienistego popiołu. Do nowego kotła podkładamy

dwa razy dziennie i rzadziej go czyścimy. Sezon

grzewczy kosztuje nas ok. 2200 zł. 

Irena, Siemiatycze

Po latach ogrzewania elektrycznego – jako

pracownik elektrowni miałem ogromne zniż-

ki – w roku 1996 kupiłem prosty kocioł na węgiel

zrobiony przez firmę ślusarską z mojego regionu.

Można w nim było palić wszystko od węgla, po-

przez trociny, drewno, odpady drewniane, koks.

Zasypywanie kotła i jego czyszczenie było bardzo

kłopotliwe. Rok temu zacząłem poważnie choro-

wać i doszliśmy z żoną do wniosku, że musimy

mieć nowoczesny kocioł z podajnikiem. Zainwe-

stowaliśmy ok. 4,5 tys. zł. Do kotła „podkładamy”

raz na trzy dni, popiołu jest bardzo mało, ale mo-

żemy w nim palić tylko dobrym paliwem – żadne

śmieci czy trociny nie wchodzą w grę. Kocioł  za-

pewnia nieporównywalny komfort użytkowania,

ale jest też delikatniejszy niż poprzednik. 

Zbigniew D.

Początkowo chciałem kupić kocioł na słomę,

ponieważ taki ma mój kolega i bardzo mało

płaci za ogrzewanie. Kocioł jest jednak bardzo

duży, a my mamy małą kotłownie, dlatego ule-

głem namowom żony i  kupiłem kocioł na węgiel

i drewno. Nowoczesny, z podajnikiem, czytelnym

zegarem. Paliwo uzupełniam raz na kilka dni.

Koszty ogrzewania są naprawdę niskie – podobne

mieliśmy w bloku. Jedyny kłopot to przerzucanie

węgla. Kiedy projektowałem dom, myślałem

o ogrzewaniu gazem i dlatego nie mam dojazdu do

okienka w kotłowni. Wywrotka musi zrzucać węgiel

przy garażu, a ja go dowożę taczką do okienka

i wrzucam do piwnicy. Chociaż to chyba też niezbyt

dobry pomysł – okno się brudzi, w całym domu jest

straszny hałas i, mam wrażenie, że od tych drgań

pękła ściana działowa w piwnicy.

Patryk S. Musiał

Kocioł na węgiel zamontowaliśmy dwa lata

temu. Zamiast markowego urządzenia wy-

braliśmy kocioł lokalnego producenta. Jedy-

nym kryterium była cena – 1100 zł. Niestety,

piec się nie sprawdza. Trzeba do niego podkła-

dać dwa, trzy razy na dobę. Do tego wytwarza

bardzo dużo sadzy, która osiada na ścianach

kotłowni. Pomieszczenie wygląda jakby miało

15 lat. Sezon grzewczy kosztuje nas ok. 2000 zł

przy ogrzewaniu domu 210 m2. Ciepła woda

jest przygotowywana w bojlerze na prąd. Na ra-

zie nic się nie popsuło, ale za to odkryłem, że

mam alergię na pył unoszący się podczas pa-

lenia. 

Wojciech, Mrozy

Główny minus pieca na paliwo stałe to ko-

nieczność czyszczenia go. Kiedy to robię,

w całym domu słychać odgłosy, jak ze średnio-

wiecznej sali tortur. Jak ktoś się już pogodzi

z tym, że posiadanie stałopalnego pieca wymaga

trochę pracy fizycznej, to pozostają same plusy

i oszczędności. Mam za sobą pierwszy sezon

grzewczy i wydałem zaledwie 1700 zł na dom

145 m2.

P.K.

Ponieważ nie miałem odpowiedniego miejsca

na zbiornik oleju opałowego, a na sieć ga-

zową się nie zapowiada, kupiłem kocioł na wę-

giel – z podajnikiem – za 5500 zł. Kiedy szliśmy

z żoną do składu, byliśmy załamani. Piec węglo-

wy kojarzył nam się z zacofaniem i wiecznymi

kłopotami z obsługą i wszechobecną sadzą.

Okazało się, że kocioł węglowy jest niewiele

większy od gazowego, a paliwo można uzupeł-

niać co kilka dni. Szybko ogrzewa dom, długo

trzyma ciepło, a koszt miesięcznego ogrzewania

nie przekracza 300 zł, przy 160 m2 domu (!). Mi-

nusem, z którym trzeba się liczyć jest koniecz-

ność oddzielnej kotłowni – pieca stałopalnego

nie wstawi się do łazienki, jak gazowego.

Jan Rusiecki, Częstochwa  
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SSPPYYRRAA,,  kkoocciioołł  ttyyppuu  KKWW  KKMMPP  o mocy 25 kW

Kocioł zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm i podajnikiem na

mmiiaałł. Drogi, ale dzięki niskim kosztom eksplo-

atacyjnym, zwraca się już po kilku sezonach

grzewczych. Produ-

cent zapewnia, że ko-

cioł wytwarza ciepło

trzykrotnie tańsze

w stosunku do gazu,

czterokrotnie do ole-

ju i aż sześciokrotnie

do prądu.

77330000 zzłł //  88990066  zzłł

KKOOSSTTRRZZEEWWAA,,  PPEELLLLEETTSS  PPLLUUSS  o mocy 25 kW

Kocioł zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm  ii  ppooddaajjnniikkiieemm. Drogi,

ale nowoczesny, oszczędny i wygodny. W trybie

pracy c.w.u. ogrzewa ciepłą wodę przez cały

rok. Palnik retortowy z automatycznym rozpala-

niem ułatwia

jego rozruch.

Przystosowa-

ny do spala-

nia ppeelleettyy,

lub wwęęggllaa

ssoorrttyymmeennttuu

ggrroosszzeekk.

99334444 zzłł //  1111  440000  zzłł 1155  223377 zzłł //  1188  559900  zzłł

W Y B I E R A M Y  I  K U P U J E M Y . . .
LLUUMMOO,,  BBIIOO--MMAAXX  o mocy 25 kW

Nowoczesny kocioł zz  ggóórrnnyymm  ssppaallaanniieemm na ppeelleettyy

zz  wwiióórroottrroocciinn  ddrrzzeewwnnyycchh. Osiąga sprawność

90,8 proc. Kocioł jest ekologiczny, wygodny

w użytkowaniu, bezpieczny, w pełni zauto-

matyzowany i bardzo

oszczędny. 



Kocioł na jesień życia

Głównym minusem mieszkania na obrze-

żach małego miasteczka jest brak sieci ga-

zowej. Stąd konieczność kupienia kotła na

paliwo stałe. Na początku Przemek rozwa-

żał możliwość wykorzystania oleju opało-

wego albo gazu płynnego. Niestety ceny ko-

tłów, zbiorników, montażu, przystosowania

instalacji i wysokość późniejszych kosztów

ogrzewania były zbyt wysokie dla ludzi, jak

mówi Małgorzata, rozpoczynających złotą

jesień życia, bez złotej karty kredytowej,

a jedynie z polską emeryturą. Małżeństwo

zdecydowało się na nową inwestycję po od-

wiedzinach u sąsiadów, którzy ogrzewają

dom kotłem węglowym z podajnikiem fir-

my PER-EKO i podkładają do kotła raz na

kilka dni.

Dla Małgorzaty priorytetem jest wygoda

użytkowania – chce, żeby kocioł wymagał

podkładania najwyżej raz na dobę. Po

przejściu na emeryturę Przemek ma

wprawdzie dużo czasu i może pilnować ko-

tła, ale za kilka lat chodzenie po schodach

będzie dla niego coraz bardziej kłopotliwe.

Wodę użytkową podgrzewa bojler na ener-

gię elektryczną i tak ma zostać. Dyskusja

nad wyborem paliwa trwa kilka minut.

Mimo że inwestorzy chcieli pelety – moż-

liwość kupowania w workach, czysto, ła-

twiej wrzucić do kotła – zwyciężyły węgiel

i drewno. Szczególnie, że dwie posesje da-

lej jest tartak, w którym Przemek kupuje

bardzo tanie polana oraz ścinki i nie musi

płacić za transport – paliwo dowozi taczką. 

Pierwszy krok na WWW
Ponieważ Przemek przejrzał z synem oferty

w Internecie, ma już swoje typy. Według

kalkulatorów ze stron producentów po-

trzebna moc kotła to 18 kW, z zamieszcza-

nych tabelek wynika, że 20-21 kW. Kotły

z górnym spalaniem odpadają już na po-

czątku, ponieważ właśnie taki typ mają te-

raz inwestorzy i wiedzą ile czasu zabiera je-

go użytkowanie. Podczas styczniowych

mrozów podkładali 5-6 razy na dobę, węgiel

spalał się szybko i ciągle trzeba było wybie-

rać popiół. Kotły z automatycznymi podaj-

nikami wydają się za duże do niewielkiej

kotłowni. Choć tak naprawdę Przemka od-

strasza ich cena – modele, które mu się po-

dobają kosztują przeszło 10 tys. zł. Uznaje

to za zbędny wydatek, ponieważ jest cały

czas w domu i może sam uzupełniać paliwo. 

Prawie gazowy
Rozważamy możliwość kupienia kotła zga-

zowującego drewno firmy Viessmann mo-

del Vitolig 150 o mocy 25 kW. W cenniku

firmowym widnieje cena 5508 zł netto,

sprzedawca mówi, że policzy nam ok.

6000 zł netto. Dowidujemy się, że ceny

z firmowego cennika służą jedynie za pod-

stawę do obliczeń. Sprawdzamy w kilku

punktach sprzedaży, wszędzie proponują

nam podobną cenę. Małgorzacie i Przem-

kowi podoba się elektronika zbliżona do

kotłów gazowych, z czujnikiem temperatu-

ry pomieszczenia i sygnalizacją braku opa-

łu. Sprzedawca zapewnia, że wystarczy pod-

kładać raz na 12 godzin, a popiołu jest bar-

dzo mało i można go używać jako nawóz.

Ponieważ kocioł jest nowością, handlowiec

informuje, że do tej pory sprzedał (a jego

ekipa zamontowała) jeden taki model. Za-

czynamy mieć pewne wątpliwości, czy

urządzenie nie jest zbyt odważnym wybo-

rem. Dostajemy numer do inżyniera firmy

Viessmann, żebyśmy mogli skontaktować

się z nim w razie dodatkowych pytań.

Umawiamy się na wstępne oględziny ko-

tłowni i instalacji. Fachowcy muszą przede

wszystkim sprawdzić stan komina. Na

szczęście nie trzeba go remontować. Auto-

ryzowana ekipa wycenia podłączenie kotła

na 1500-2000 zł (materiały i robocizna)

i rozplanowuje na dwa dni robocze. Rezy-

gnujemy z pomysłu sprzedawcy, żeby prze-

rabiać istniejącą instalację otwartą – z na-

czyniem wzbiorczym – na zamkniętą.

Uznajemy, że byłby to niepotrzebny koszt.

Fachowcy podkreślają konieczność stoso-

wania odpowiednio wysuszonego drewna.

Obok niewielkiej kotłowni, jest pomiesz-

czenie ok. 10 m2, które może służyć za

skład. Polana (długości do 50 cm) i ścinki

przywożone z tartaku musiałyby być skła-

dowane przynajmniej sezon wcześniej. Jako

paliwo zastępcze można stosować zrębki,

brykiety drewniane lub węgiel brunatny.

Koszt kotła z montażem określamy na ok.

8800 zł. Przy zamówieniu kotła należy

wpłacić kilkaset złotych zaliczki. Sprze-

dawca zapewnia, że kocioł zostanie sprowa-

dzony w przeciągu tygodnia, a na montaż

trzeba czekać dwa, trzy tygodnie. Urządze-

nie można kupić na raty, a gwarancja zosta-

nie podstemplowana po zakończeniu mon-

tażu i pierwszym rozruchu. Uruchomienie

kotła wliczone jest w cenę instalacji.

zakup kontrolowany

PPoosszzuukkiiwwaannyy:: kocioł na paliwo stałe, do
ogrzania domu wielkości 155 m2.

Budynek ma 12 lat i do tej pory był
ogrzewany najprostszym kotłem
na węgiel i drewno firmy Zębiec.

Właściciele są z niego zadowoleni, ale
rozpoczynają remont domu i chcą uzy-

skać niższe koszty ogrzewania. Dobrze,
jeżeli inwestycja zamknie się w 6 tys. zł.

ale za wygodę i bezpieczeństwo inwe-
storzy zgodzą się zapłacić do 10 tys. zł.

W końcu ma to być kocioł na całe
życie – żartują Małgorzata i Przemek. 

kupujemy z Czytelnikiem kocioł na paliwo stałe

kkoocciioołł  nnaa  ppaalliiwwoo  ssttaałłee

Viessmann, Vitolig 150 o mocy 25 kW, 

cena z montażem ok. 8800 zł.
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