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Ze stanu

Pierwszym etapem wyboru kot a jest decyzja o paliwie, jakim b dzie ogrzewany 

dom. Nale y wzi  pod uwag  kilka parametrów. Oprócz ceny na op acalno  da-

nego paliwa wp ywa równie  jego warto  opa owa. Jest to informacja o tym, ile 

ciep a otrzyma si  ze spalenia 1 kilograma opa u – tabela 1. Najbardziej miarodaj-

ne jest porównanie paliw ze wzgl du na koszt wytworzenia jednostki energii ciepl-

nej (kWh). Nale y równie  sprawdzi , jakie s  ceny transportu okre lonych paliw 

i czy s  one dost pne w naszej okolicy – wp ywa to bezpo rednio na koszty. Dopiero 

zestawienie ceny paliwa, jego dost pno ci i ceny transportu z warto ci  opa ow

pozwala oceni  op acalno  wybranego paliwa. Mo na wybra  spo ród kilku rodza-

jów paliw sta ych:

sta ego
Przej cie z kot a

gazowego na ten na 

paliwo sta e bywa trudne 

– brak odpowiednich 

pomieszcze  na 

kot owni , konieczno

zmiany instalacji 

zamkni tej na 

otwart . Ale rachunek 

ekonomiczny jest 

jednoznaczny – z kot em 

na paliwo sta e

ogrzewanie jest ta sze.

fo
t.

 B
u
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e

ru
s

w ciep y
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 w giel – w tym tak e mia  i groszek w -

glowy ró nego sortymentu: okre la on wiel-

ko  ziaren, wed ug którego w giel jest 

klasyfikowany i nazywany (np. groszek, 

orzech),

 paliwa odnawialne – biomasa:

 drewno opa owe,

 odpady drewna w postaci:

naturalnej: zr bki, kora, wióry, 

trociny,

 przetworzonej: brykiety lub pelety,

 wiklina,

 baloty ze s omy.

Poszukuj c najlepszego paliwa, nale y

sprawdzi  oferty okolicznych firm – mo -

na w ten sposób oszcz dzi  na transporcie. 

Mo e si  te  okaza , e w okolicy znajduje si

uprawa wierzby, gdzie mo na zaopatrywa

si  w odpady drzewne. W ró nych rejonach 

Polski konkretny gatunek paliwa mo e by a-

twiej dost pny lub ta szy ni  gdzie  indziej.

Na wybór paliwa mo e mie  równie

wp yw to, jak d ugo i gdzie nale y je ma-

gazynowa  i czy trzeba je dodatkowo do-

susza , a tak e, ile popio u powstaje pod-

czas procesu spalania i czy jest si  w stanie 

go zagospodarowa . Do magazynowania 

niektórych paliw konieczna jest du a po-

wierzchnia. Poza tym, nie wszystkie paliwa 

mo na spala  w kot ach z automatycznym 

podajnikiem.

Producenci kot ów zazwyczaj podaj  rodzaj 

paliwa podstawowego. Oznacza to, e pod-

czas spalania podanego paliwa kocio  osi -

ga najwy sz  sprawno . Zazwyczaj mo na 

te  pali  w kotle innym paliwem, ale tylko 

od czasu do czasu, poniewa  kocio  pracuje 

wtedy z mniejsz  sprawno ci , a do atmosfe-

ry dostaje si  wi cej szkodliwych zwi zków. 

Dlatego wybór paliwa jest tak istotny.

Jaki kocio
O tym, jaki kocio  zostanie kupiony i zain-

stalowany, decyduje przede wszystkim ro-

dzaj wybranego paliwa. Mo na wybra

urz dzenie tanie o niskiej sprawno ci albo 

dro sze z elektroniczn  regulacj  wydajno-

ci. Nale y pami ta , e kot y produkowane 

wed ug starszych technologii przystosowa-

ne s  do wspó pracy z instalacj  wysoko-

temperaturow . Parametry wody grzewczej 

wynosz  w takiej instalacji 90/70°C. Kot y te 

s  tanie, ale maj  nisk  sprawno  (ok. 60%).

Warunkiem prawid owej pracy tych ko-

t ów jest utrzymanie temperatury wody na 

poziomie powy ej 70°C – inaczej na wy-

mienniku odk adaj  si  smoliste osady. 

Mo na jednak po czy  je przez wymiennik 

ciep a – kocio  b dzie wtedy pracowa  w od-

powiednio wysokiej temperaturze, a woda 

w grzejnikach b dzie mia a temperatur

40–50°C.

wierzch

mo na s

podajnik

Produ

paliwa p

czas spa

ga najwy

te  pali

od czasu

wtedy z 

Schemat po czenia instalacji typu otwartego z instalacj  typu zamkni tego

kocio  na paliwo sta e

otwarte naczynie 

wzbiorcze

naczynie wzbiorcze

grzejniki

wymiennik ciep a

pompa obiegowa

Kot y na paliwo sta e ze wzgl du na bezpiecze stwo mog

wspó pracowa  jedynie z instalacjami typu otwartego, 

czyli zabezpieczonymi otwartym naczyniem wzbiorczym. 

Instalacja taka mo e by  grawitacyjna lub pompowa. 

Instalacja typu otwartego ma wiele wad, w ród których 

najwa niejsz  jest sta y kontakt wody z powietrzem, 

powoduj cy przyspieszon  korozj  grzejników

Uk ad instalacji mo na zmieni  z otwartego 

na zamkni ty, stosuj c dodatkowo zbiornik 

buforowy lub wymiennik p ytowy, który 

umo liwia po czenie dwóch obiegów: 

otwartego obiegu kot owego i zamkni tego 

– grzejnikowego

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

króciec 

spustowy

odprowadzenie 

spalin

pokrywa 

zasobnika 

paliwa

zasobnik 

paliwa

t ok 

podajnika

silnik

wentylator

Zbiornik w kszta cie leja mo e by  montowany bezpo rednio 

przy kotle albo jako oddzielne urz dzenie montowane obok kot a

lub nawet w s siednim pomieszczeniu. Od pojemno ci takiego 

zasobnika zale y czas pracy kot a bez dok adania opa u

Chc c wyd u y  okresy, w których kocio  pracuje na jednym za adunku opa u, mo na przy nim 

zamontowa  podajnik automatyczny

Rodzaj paliwa Warto  opa owa

Paliwa sta e

tradycyjne

w giel kamienny 16,7–29,3 MJ/kg

koks 27 MJ/kg

w giel brunatny 7,5–21 MJ/kg

odnawialne

drewno opa owe suche 16–19 MJ/kg

brykiety 17–21 MJ/kg

pelety 17–22 MJ/kg

torf 12–12,5 MJ/kg

s oma zbo owa sucha 14–15 MJ/kg

Olej, gaz, energia elektryczna

olej opa owy 42 MJ/kg

gaz ziemny 31 MJ/m3

gaz p ynny 45,2–45,6 MJ/kg

energia elektryczna 3,6 MJ/kWh

Tabela 1. 

Porównanie warto ci opa owej paliw
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Do produkcji kot ów na paliwo sta e wyko-

rzystuje si eliwo, stal lub stal nierdzewn .

Kot y eliwne zbudowane s  z osobnych 

cz onów. S  odporne na korozj , trwa e

(20–25 lat), mog  si  jednak zdarza  p kni -

cia, poniewa  maj  nisk  wytrzyma o  na 

zmiany temperatury. Mo na je rozbudowy-

wa , dok adaj c lub ujmuj c cz onów i mo-

dyfikuj c w ten sposób ich moc. W razie 

awarii mo na tak e wymieni  uszkodzo-

ny cz on, co znacznie obni a koszty napra-

wy. Kot y eliwne maj  niewielkie rozmiary 

w stosunku do mocy cieplnej.

Kot y stalowe zbudowane s  z p yt i rur 

zespawanych ze sob . S  obecnie najpopu-

larniejszymi urz dzeniami na paliwa sta e.

Od tego, do spalania jakiego paliwa przezna-

czony jest kocio , zale y jego konstrukcja. 

Kupuje si  je jako gotowe i nie ma mo liwo-

ci zmiany ich mocy. S  l ejsze od eliw-

nych, a ich trwa o  szacuje si  na oko o

15 lat. Aby maksymalnie przed u y  bez-

awaryjne u ytkowanie kot a, nale y prze-

strzega  kilku zasad: wybra  kocio , do 

budowy którego u yto grubej blachy, nape -

nia  instalacj  uzdatnion  wod , u ywa

opa u dobrej jako ci. 

Ze stali nierdzewnej produkuje si  ko-

t y specjalne, np. przystosowane do opala-

nia drewnem z drzew iglastych, którym nie 

wolno pali  w zwyk ych kot ach. Drewno to 

zawiera ywic , która odk ada si  na cian-

kach wymiennika ciep a, co obni a jego 

sprawno .

Ze spalaniem górnym lub dolnym

Kot y ze spalaniem górnym s  najta sze 

i najcz ciej u ywane. Nie wymagaj  stoso-

wania w kominach wk adów ze stali kwaso-

odpornej, poniewa  dzi ki wysokiej tempe-

raturze spalin opuszczaj cych kocio  nie ma 

ryzyka powstawania skroplin.

Spala si  w nich w giel, mia  w glowy 

oraz koks, który ma najmniej sk adników 

lotnych i dzi ki temu pozwala osi gn  naj-

wy sz  wydajno . Do spalania koksu lub 

w gla najlepsze s  kot y z wymiennikiem 

eliwnym. 

Kot y te mog  by  wyposa one w urz dze-

nia reguluj ce proces spalania, takie jak me-

chaniczno-cieczowy regulator ci gu, steruj cy 

stopniem otwarcia klapy dost pu powietrza, 

lub regulator elektroniczny, steruj cy wentyla-

torem nadmuchu powietrza i pomp  obiegow .

Kot y ze spalaniem górnym wymagaj  do-

k adania paliwa co najmniej raz dziennie, 

co kilka dni usuwania popio u oraz przynaj-

wylot spalin

zasobnik 

paliwa

paliwo doprowadzane jest od do u

nap dzanym elektrycznie podajnikiem 

limakowym, dzi ki czemu mo na 

precyzyjnie sterowa  spalaniem.  Kot y

te musz  wspó pracowa  z podajnikiem 

paliwa, dzi ki czemu nie wymagaj

sta ej obs ugi – paliwo uzupe nia si  co 

kilka, kilkana cie dni

funkcj  tradycyjnego rusztu pe ni specjalny palnik retortowy, czyli blok eliwny lub ze stali 

nierdzewnej, z lejowatym zag bieniem i z otworami, przez które wdmuchiwane jest powietrze. 

Ze wzgl du na konstrukcj  palnika mo na w tym kotle spala  jedynie opa  drobnej granulacji 

– pelety, mia  w glowy, zr bki, trociny i drobny w giel

spaliny

wymiennik 

ciep a

Nowoczesne kot y retortowe osi gaj  bardzo wysok  sprawno  – 86–92%

Kocio  wsadowy przeznaczony do spalania 

s omy

pionowa komora za adowcza, 

w której umieszcza si  baloty 

s omy, znajduje si  obok 

komory spalania

specjalna przegroda 

z otworem 

w dolnej cz ci

dmuchawa 

t oczy powie-

trze prostopa-

dle do 

balotów

tu nast puje 

spalanie s omy

gazy lotne uchodz  do komory paleniskowej, w kie-

runku przeciwnym do wdmuchiwanego powietrza, 

gdzie ulegaj  dopaleniu

w miar  jak 

s oma balo-

tu najni sze-

go si  wypa-

la, pozosta e

osuwaj  si

pod w asnym 

ci arem

powietrze do 

spalania

za adunek

woda ogrzana do 

instalacji c.o.odprowadzenie 

spalin

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

W kot ach ze spalaniem górnym gazy 

spalinowe przechodz  przez ca  warstw

materia u opa owego tak, e równocze nie 

arzy si  ca a jego ilo . Konsekwencj  tego 

s  wahania wydajno ci urz dzenia

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

powietrze do 

spalania

za adunek odprowadzenie 

spalin

woda 

powrotna

z instalacji c.o.

W kot ach ze spalaniem dolnym spaliny 

s  dopalane: gazy spalinowe wychodz

z paleniska bezpo rednio do strefy wymiany 

ciep a, nie przechodz c przez ca  warstw

zmagazynowanego opa u, lecz jedynie przez jej 

cz  bior c  bezpo redni udzia  w spalaniu
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mniej raz w tygodniu czyszczenia wymiennika i kana ów spalino-

wych z sadzy oraz z ogów smo y.

Kot y ze spalaniem dolnym s  nowocze niejsze, a w zwi z-

ku z tym dro sze. Mo na opala  je drewnem lub w glem kamien-

nym typu groszek. Kot y te zu ywaj  mniej paliwa, wi c ró nica 

w cenie zakupu szybko si  zwraca. Do spalania mia u w glowe-

go przeznaczone s  kot y z systemem nadmuchowym, a do bioma-

sy – specjalistyczne kot y zaprojektowane do konkretnego, ci le

okre lonego rodzaju paliwa. S  one nowoczesne, zautomatyzo-

wane i maj  du  sprawno  o 5–10% wi ksz  od kot ów z gór-

nym spalaniem. Takim kot em znacznie atwiej jest sterowa .

Sprawno  urz dzenia jest wy sza, a spalanie dok adniejsze, wy-

dziela wi c do atmosfery mniej zanieczyszcze  i produkuje mniej 

popio u. Moc kot a regulowana jest automatycznie przez dozowa-

nie powietrza do spalania: jest ono dostarczane przez wentylator.

Co wp ywa na zwi kszenie sprawno ci?
Sterowanie. Pewne funkcje w kotle na paliwo sta e mog  by

zautomatyzowane:

 regulator dop ywu powietrza – steruj c wydajno ci  wentylato-

ra, mo na regulowa  moc kot a z du  precyzj ,

 uk ady termostatyczne – na podstawie wskaza  czujników tem-

peratury dostosowuj  moc kot a do bie cych potrzeb – np. steru-

j c obrotami wentylatora.

odprowadzenie

spalin

p yta palnika

z ognioodpornej 

ceramiki

palnikowa komora 

wirowa

woda powrotna 

z instalacji c.o.

woda ogrzana do 

instalacji c.o.

za adunek

zabezpieczaj cy wymiennik ciep a

(termiczne zabezpieczenie odp ywu)

dysza 

powietrza 

wtórnego

wentyla-

tor dopro-

wadzaj cy 

powietrze 

spalania

Specjalnie do drewna przeznaczone s  kot y zgazowuj ce. Komora 

spalania w takim urz dzeniu umieszczona jest pod górn  – za adowcz .

Powietrza dostarcza wentylator umieszczony zwykle na przedniej 

ciance urz dzenia. Drewno, zanim zostanie spalone, jest suszone 

i odgazowywane, dzi ki czemu uwalnia si  gaz drzewny. Jest on spalany 

w temperaturze oko o 1200°C, a potem dopalany w wymienniku. Proces 

spalania jest ca kowicie automatyczny, a kot y takie wyposa one s

w nowoczesne regulatory, np. pokojowe. Jednorazowy za adunek 

wystarcza na minimum 8–12 godzin, ale przy du ych podajnikach opa

dok ada si  tylko raz na dob

fo
t.

 C
H

T
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 C
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h
e

w
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z
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 Kocio  zasypowy na 

mia , w giel i drewno

 Kocio  na 

paliwo sta e

z paleniskiem 

retortowym, 

limakowym 

podajnikiem 

paliwa oraz 

elektronicznym 

sterownikiem 

wentylatora 

nadmuchowego 

i pompy 

obiegowej
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Rozbudowane uk ady mikroprocesoro-

we w nowoczesnych kot ach nie tylko ste-

ruj  prac  urz dzenia, ale tak e informu-

j  o jego stanie i ewentualnych przyczynach 

zak óce .

Paliwo. Wysoko  komory spalania dosto-

sowana jest do ilo ci frakcji lotnych zawar-

tych w paliwie. Im wi cej gazu ulatnia si

w czasie spalania, tym wy sza jest komora. 

Kocio  do spalania koksu, który jest odgazo-

wanym w glem, ma nisk  komor  spalania. 

Gdyby by a zbyt wysoka, sprawno  kot a

by aby ni sza, a dodatkowo zwi kszy aby 

si  ilo  szkodliwych produktów spalania 

wydzielanych do atmosfery. Dlatego kocio

dobrany odpowiednio do rodzaju paliwa 

mo e pracowa  z wi ksz  sprawno ci .

Ruszt. Równie  rodzaj zastosowanego 

rusztu mo e zwi kszy  sprawno :

 ruszt ruchomy umo liwia przegarnianie 

opa u i dzi ki temu lepsze jego dopalanie,

 ruszt sta y to najcz ciej ruszt wodny 

zbudowany z profilowanych rurek, przez 

które przep ywa woda z uk adu grzewczego, 

a pobierane przez ni  ciep o przekazywane 

jest do instalacji c.o.

Kot ownia
Kot y na paliwo sta e o mocy powy ej

30 kW musz  sta  w wydzielonej kot ow-

ni – przepisy nie okre laj  wymiarów tego 

pomieszczenia. S  jednak wytyczne doty-

cz ce wentylacji. Konieczna jest zawsze 

sprawnie dzia aj ca wentylacja grawita-

cyjna: nawiewna, zapewniaj ca sta y do-

p yw powietrza do spalania bezpo red-

nio z zewn trz budynku, oraz wywiewna 

– wyprowadzaj ca zanieczyszczone powie-

trze przez oddzielny kana  wentylacyjny 

– z wlotem umiejscowionym pod sufitem 

i wylotem wyprowadzonym ponad dach.

Odleg o  zmagazynowanego paliwa od 

kot a powinna wynosi  minimum 40 cm 

(niektórzy producenci kot ów zalecaj  nawet 

100 cm). 

Sprawno  kot a na biomas  zale y od wilgotno ci paliwa. Wilgotne ma mniejsz  warto

opa ow , zatem zmniejsza sprawno  kot a – nawet z 90 do 40%. Jak z tego wynika, bioma-

sa wymaga odpowiedniego sk adowania.

Biomasa

Rodzaj paliwa Wilgotno Zawarto  popio u Charakterystyka

Trociny 15–60% do 3%
produkt uboczny ci cia drewna w tartakach 

i stolarniach

Zr bki 30–55% od 0,6% do 5%
cianki drzewne d ugo ci 5–50 mm 

o nieregularnych kszta tach

Kora 50–60% < 2%

wykorzystuje si  j  jako paliwo lub surowiec 

do produkcji brykietów – w mieszance 

z innymi rodzajami odpadów

Wierzba 

energetyczna
8–11% 1,3–1,9%

uprawiana na specjalnych plantacjach 

energetycznych: w ci gu roku z jednego 

hektara uprawy uzyskuje si  12–15 ton 

suchego drewna warto ci opa owej 

o po ow  mniejszej ni  w giel

Brykiety 6–10% 1%

produkuje si  je g ównie z trocin 

tartacznych, chocia  jako surowca u ywa 

si  równie  kory, wiórów i rozdrobnionych 

odpadów suchego drewna

Pelety ok. 8% poni ej 1%
trociny sprasowane pod wysokim 

ci nieniem, atwe do magazynowania

S oma do 20% 0,4–1%

dostarczana w postaci 

2–3-kilogramowych balotów (zwini ta 

w walec). Ze spalania 1,7 tony s omy 

uzyskuje si  tyle samo energii co ze spalenia 

1 tony w gla

REKLAMA

Rozwój rynku kot ów na biomas  ostatnio 

si  przyhamowa , a w niektórych krajach 

europejskich (np. Niemcy) obserwuje si

znaczny spadek sprzeda y tych kot ów. 

Ma to cis y zwi zek ze wzrostem cen na 

to paliwo i lokalnymi trudno ciami zaopa-

trzeniowymi.

Z rynku
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