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PRZEGL¥D RYNKU 

Wybieraj¹c kocio³ na paliwa sta³e, liczymy

na to, ¿e jego eksploatacja bêdzie stosunko-

wo tania. 

Warto zatem sprawdziæ nie tylko modele do-

stêpnych urz¹dzeñ, ale równie¿ ceny i wydaj-

noœæ opa³ow¹ ró¿nych rodzajów paliw. 

Ka¿dy producent okreœla paliwo podstawowe

i zastêpcze dla danego urz¹dzenia. Najlepiej

kupiæ kocio³, dla którego wybrane przez nas

paliwo jest podstawowym – urz¹dzenie bê-

dzie mia³o wtedy najwiêksz¹ sprawnoœæ. 

Paliwa sta³e wracaj¹ do ³ask, bo choæ gaz

i olej zapewniaj¹ bezobs³ugow¹ pracê 

kot³a, to s¹ dro¿sze od wêgla czy drewna. 

Wspó³czesna kot³ownia na paliwa sta³e ju¿ nie

musi byæ okopconym, brudnym pomieszczeniem.

Mo¿e byæ czysta i nowoczesna, trzeba tylko

wybraæ w³aœciwy rodzaj paliwa i dobraæ 

odpowiedni kocio³ 

Moda na wêgiel
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Joanna D¹browska

Kot³y na paliwa sta³e
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Wybór paliwa
Wêgiel kamienny. Jako paliwo do kot³ów sto-

suje siê kilka sortymentów, ró¿ni¹cych siê war-

toœci¹ opa³ow¹, zawartoœci¹ siarki i popio³u

oraz gatunkiem (od I do III). Im gorszy gatunek,

tym ni¿sza wartoœæ opa³owa i wy¿sza zawar-

toœæ zanieczyszczeñ sta³ych. 

Wartoœæ energetyczna wêgla zale¿y od ko-

palni, w której jest wydobywany, a tak¿e od

tzw. sortymentu (im mniejsze ziarna, tym

mniejsza wartoœæ energetyczna). Warto wiêc

zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e iloœæ wêgla po-

trzebnego do ogrzania domu bêdzie zale¿a³a

od jego sortymentu.

Popularne sortymenty wêgla, stosuje siê

nastêpuj¹co:

orzech – do najtañszych kot³ów ¿eliwnych,

ze spalaniem górnym,

mia³ wêglowy – do kot³ów z nadmuchem,

eko-groszek – do kot³ów retortowych,

brykiety i koks – do stalowych kot³ów ze

spalaniem górnym.

Niska zawartoœæ siarki w wêglu sortymen-

tu eko-groszek sprawia, ¿e spaliny powstaj¹-

ce podczas jego spalania zawieraj¹ mniej

dwutlenku siarki ni¿ pozosta³e sortymenty.

Jest to nie tylko korzystne dla œrodowiska,

ale te¿ wyd³u¿a ¿ywotnoœæ elementów kot³a

i komina, które koroduj¹ pod wp³ywem kwa-

sów siarkowego i siarkawego, powstaj¹cych

w wyniku reakcji siarki z par¹ wodn¹. Eko-

groszek wyró¿nia siê te¿ nisk¹ zawartoœci¹

popio³u oraz  wilgoci (dziêki przechowywa-

niu w workach foliowych), a to oznacza 

wiêksz¹ wydajnoœæ energetyczn¹ paliwa. 

Wêgiel brunatny. Ma ni¿sz¹ wartoœæ opa-

³ow¹ ni¿ kamienny i jest sprzedawany

przede wszystkim w postaci brykietów. Jego

znaczenie jest niewielkie – producenci no-

woczesnych kot³ów dopuszczaj¹ stosowanie

go jedynie jako paliwa zastêpczego.

Biomasa. Tak okreœla siê odpady drzewne,

s³omê oraz roœliny energetyczne. To paliwa

coraz bardziej popularne, bo s¹ odnawialne, 

czyli takie, które powstaj¹ w stosunkowo

krótkim czasie (w porównaniu np. do czasu

powstawania wêgla). Biomasa zaliczana jest

do paliw ekologicznych – jest Ÿród³em ener-

gii, która w ogólnym bilansie nie emituje do

atmosfery dwutlenku wêgla, zatem nie

zwiêksza efektu cieplarnianego.

Roœliny energetyczne. Mo¿na je hodowaæ

samodzielnie. Szczególnie popularne s¹

gatunki o du¿ym rocznym przyroœcie

masy, takie jak wierzba, miskant olbrzymi

lub malwa pensylwañska – z jednego hek-

tara uprawy mo¿na uzyskaæ rocznie 20-30 ton

suchej masy. 

S³oma. Podczas spalania wydziela do atmos-

fery znikome iloœci zanieczyszczeñ. Najbar-

dziej efektywne jest spalanie balotów, czyli

sprasowanych bloków s³omy. S³omê pszenn¹

mo¿na wykorzystywaæ œwie¿o po œciêciu, po-

zosta³e gatunki trzeba przedtem wysuszyæ.

Ze spalenia 1,7 tony s³omy uzyskuje siê tyle

samo energii co ze spalenia 1 tony wêgla. S³o-

mê nale¿y spalaæ tylko w kot³ach przeznaczo-

nych do tego rodzaju paliwa. 

Drewno opa³owe. Mo¿na stosowaæ w postaci

przetworzonej – trocin, brykietów i peletów –

lub nieprzetworzonej, to znaczy odpadów,

kory, igliwia, zrêbków, ga³êzi lub wiórów. Spa-

lanie drewna  jest mo¿liwe w kot³ach o specjal-

nej konstrukcji. W tych ze zwyk³ej stali mo¿na

paliæ tylko drewno liœciaste, które ma znikom¹

zawartoœæ zwi¹zków ¿ywicznych. Drewno igla-

ste mo¿na bezpiecznie spalaæ w kot³ach zgazo-

wuj¹cych wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ brykiety i pe-

lety. Pelety powstaj¹ w wyniku sprasowania

pod wysokim ciœnieniem rozdrobnionych czê-

œci drewna, s³omy lub wierzby energetycznej.

Maj¹ standardowe wymiary, bardzo nisk¹ za-

wartoœæ popio³ów i wysok¹ wartoœæ opa³ow¹.

Spala siê je w kot³ach retortowych z automa-

tycznymi podajnikami. 

Brykiety drzewne s¹ produkowane ze spra-

sowanych odpadów drzewnych, bez jakichkol-

wiek dodatków chemicznych. Te dobrej jakoœci

podczas spalania nie rozpadaj¹ siê na wióry.

Brykiety rozpadaj¹ce siê na wióry mo¿na spa-

Kocio³ jest zazwyczaj przystosowany do konkretnego sortymentu, 

nie nale¿y wiêc, np. zamiast mia³u u¿ywaæ groszku
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Sk³adowanie paliwa sta³ego wymaga odpowied-
niego miejsca: w piwnicy, budynku gospodarczym,
przestrzeni pod wiat¹ czy np. drewnianej szopie

By ogrzaæ dom o powierzchni 250 m2 rocznie potrzeba s³omy z 4,5-5 hektarów Kocio³ na paliwa sta³e bez podajnika paliwa
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laæ tylko w po³¹czeniu z kawa³kami drewna,

albo wêglem brunatnym, ale nigdy same – za-

pychaj¹ dyszê zgazuj¹c¹ i palenisko.

Jaki kocio³?
Do ogrzewania domów jednorodzinnych

przeznaczone s¹ kot³y, których moc najczê-

œciej nie przekracza 30 kW. Wybieraæ nale¿y

spoœród modeli przystosowanych do konkret-

nego paliwa. Oto na co zwracaæ uwagê:

komfort obs³ugi kot³a,

czêstotliwoœæ dok³adania opa³u,

mo¿liwoœci sterowania jego prac¹,

sprawnoœæ spalania. 

W praktyce wa¿niejsza jest sprawnoœæ 

eksploatacyjna, a nie nominalna (czyli 

teoretyczna, podawana przez producenta).

Zale¿nie od budowy i wyposa¿enia kot³a

w urz¹dzenia steruj¹ce eksploatacyjna spraw-

noœæ spalania wynosi 50-70% i spada wraz ze

wzrostem zanieczyszczenia wewnêtrznych

elementów wymiennika ciep³a, bo warstwa

sadzy znacznie ogranicza wymianê ciep³a.

Powinno siê to uwzglêdniaæ przy dobieraniu

mocy, gdy¿ kocio³ przewymiarowany bêdzie

pracowa³ w instalacji z ni¿sz¹ ni¿ optymalna

temperatur¹, wiêc szybciej bêd¹ siê wewn¹trz

osadza³y zanieczyszczenia.

Zapotrzebowanie na ciep³o w sezonie

grzewczym jest bardzo zró¿nicowane, 

poniewa¿ zdarzaj¹ siê okresy, gdy woda

w obiegu nie musi mieæ wysokiej tempera-

tury. Z tego wzglêdu stosuje siê niekiedy

zbiorniki buforowe magazynuj¹ce nagrza-

n¹ wodê. Kocio³ powinien byæ wtedy wy-

posa¿ony w urz¹dzenie do samoczynnego

rozpalania, gdy¿ po d³u¿szej przerwie pale-

nisko wygasa. Eksploatacja kot³a jest

znacznie ³atwiejsza, gdy kupimy urz¹dze-

nie z podajnikiem paliwa – montowanym

przy kotle, stoj¹cym obok lub pobieraj¹-

cym paliwo z s¹siedniego pomieszczenia

podajnikiem œlimakowym. W zale¿noœci od

rodzaju podajnika paliwo dok³ada siê

z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹, np. raz dziennie

lub raz w tygodniu.

Kot³y ze spalaniem górnym. S¹ najtañ-

sze. Produkuje siê je jako cz³onowe z ¿eliwa

lub stali. Te pierwsze przeznaczone s¹

przede wszystkim do spalania koksu, bo pa-

liwo to nie pozostawia sadzy na chropowa-

tej powierzchni komory spalania. W ko-

t³ach stalowych mo¿na spalaæ nawet gorsze

gatunki wêgla, w tym mia³, a tak¿e brykiety

i drewno. Paliwo powinno by³o mo¿liwie

du¿ej granulacji, bo umo¿liwia to przep³yw

powietrza przez ruszt i utrudnia osypywa-

nie siê paliwa do popielnika. Regulacja 

intensywnoœci spalania odbywa siê najczê-

œciej przy u¿yciu miarkownika ci¹gu, który

w zale¿noœci od temperatury wody zasilaj¹-

cej otwiera lub przymyka dop³yw powietrza

do paleniska. Skutecznoœæ takiej regulacji

jest niewielka, tak wiêc niekiedy zamiast

miarkownika instaluje siê wentylator stero-

wany termostatem.

Spaliny z kot³ów z górnym spalaniem

odprowadzane s¹ z paleniska bezpoœrednio

w górê. Ze wzglêdu na konstrukcjê kot³y te

s¹ raczej wysokie. S¹ uniwersalne – z regu-

³y mog¹ spalaæ wszystkie paliwa sta³e.

Kot³y z dolnym spalaniem. Najpopular-

niejsze. Powietrze dostarczane jest w nich

do komory spalania wentylatorem o zmien-

nej wydajnoœci. Po wypaleniu siê dolnej

warstwy paliwa, na jej miejsce zsuwa siê

kolejna partia. Dziêki mo¿liwoœci dok³ad-

niejszej regulacji spalania, kot³y te mog¹

3000 z³
tyle kosztuje najtañszy kocio³ na paliwa 

sta³e bez podajnika, ale jego obs³uga jest doœæ
k³opotliwa, bo wymaga czêstego 

dok³adania opa³u

Kocio³ ze spalaniem dolnymKocio³ ze spalaniem górnym

Kot³ownia
Niezale¿nie od rodzaju paliwa, warunkiem

bezwzglêdnie wymaganym jest skuteczna

wentylacja: nawiewna – zapewniaj¹ca sta³y

dop³yw powietrza do spalania bezpoœrednio

z zewn¹trz budynku, oraz wywiewna – wy-

prowadzaj¹ca zanieczyszczone powietrze

przez oddzielny kana³ wentylacyjny – z wlo-

tem umiejscowionym pod sufitem i wylotem

wyprowadzonym ponad dach. Jeœli w ko-

t³owni ma byæ sk³ad paliwa, to jego odle-

g³oœæ od kot³a powinna wynosiæ minimum

40 cm (niektórzy producenci kot³ów zaleca-

j¹ nawet 100 cm).

Kocio³ z podajnikiem retortowym. W sytuacjach
awaryjnych (np. braku pr¹du lub odpowiedniego 
paliwa) po zdemontowaniu deflektora i zamontowa-
niu rusztu ¿eliwnego istnieje mo¿liwoœæ okresowego
spalania metod¹ tradycyjn¹
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wspó³pracowaæ z termostatem pokojowym

lub pogodowym. Uruchamianie takich ko-

t³ów trwa krócej ni¿ tych ze spalaniem gór-

nym, a pali siê w nich wêglem kamiennym

sortymentu  groszek albo drewnem. Do

spalania mia³u wêglowego jest przeznaczo-

na wersja kot³a z rozbudowanym systemem

nadmuchowym.

Kot³y retortowe. Maj¹ najwiêksz¹ spraw-

noœæ. Ruszt zast¹piono w nich specjalnym

palnikiem – pierœcieniow¹ konstrukcj¹

z rozmieszczonymi na obwodzie dyszami po-

wietrznymi, do której od do³u lub z boku wt³a-

czane jest paliwo. W spalaniu bierze udzia³ je-

dynie jego niewielka iloœæ, a popió³ opada do

popielnika zsuwany przez nowe porcje. Inten-

Paliwem mog¹ byæ sprasowane bloki s³omy, 
k³opotliwe mo¿e byæ jej magazynowanie 

Na elementach kot³ów stalowych nie zatrzymuje siê sadza, mo¿na wiêc paliæ w nich nawet

opa³em gorszej jakoœci. 

Kot³y ze spalaniem dolnym mog¹ wspó³pracowaæ z termostatem pokojowym lub pogodowym. 

Kocio³ jest najczêœciej przystosowany do spalania konkretnego paliwa. U¿ywanie np. tañszego

„zamiennika” powoduje m.in. obni¿enie sprawnoœci urz¹dzenia.

Palenie zbyt wilgotnym drewnem w kotle zagazowuj¹cym powoduje, ¿e proces jego dosu-

szania poch³ania bardzo du¿o energii. 

Kot³y na biomasê sprawdz¹ siê tylko tam, gdzie jest ³atwy dostêp do takiego paliwa i miej-

sce na jego sk³adowanie, a ze wzglêdu na znacznie ni¿sz¹ w porównaniu z wêglem wartoœæ

opa³ow¹, zapasów potrzeba znacznie wiêcej. 

Tradycyjny kocio³ na paliwo sta³e wymaga czêstego uzupe³niania paliwa, ale jeœli wybierze-

my kocio³ z zasobnikiem lub podajnikiem, mo¿na je uzupe³niaæ co kilka, a nawet kilkanaœcie

dni. Obs³uga mo¿e byæ wiêc znacznie mniej uci¹¿liwa. 

Kocio³ na paliwa sta³e mo¿e wspó³pracowaæ tylko z instalacj¹ typu otwartego. Choæ w no-

woczesnych kot³ach ryzyko nadmiernego wzrostu ciœnienia w instalacji jest niewielkie, taki

wymóg formalny pozosta³, ale mo¿na zastosowaæ system dwuobiegowy – otwarty kot³owy

i zamkniêty grzejnikowy.

Wybieraj¹c kocio³, warto sprawdziæ, jak¹ pojemnoœæ ma jego komora zasypowa. Powinna byæ

na tyle du¿a, ¿eby jednorazowy za³adunek paliwa wystarczy³ przynajmniej na osiem godzin

pracy. 

Czas pracy kot³a miêdzy za³adunkami zale¿y od zastosowanego paliwa i nawet jeœli pracu-

je on przez kilka godzin, spalaj¹c koks, to drewno spali siê w nim kilkakrotnie szybciej.

Wybieraj¹c kocio³ z zasobnikiem paliwa, warto zwróciæ uwagê, gdzie siê znajduje otwór do

za³adunku. Jeœli znajduje siê on wysoko, wsypywanie ciê¿kiego paliwa bêdzie bardzo uci¹¿-

liwe. Pokrywa otworu powinna byæ szczelna, aby ograniczyæ rozprzestrzenianie siê py³u.

Solidny kocio³ jest ciê¿ki, bo jego korpus jest z grubej blachy (jej gruboœæ powinna wynosiæ

co najmniej 5-6 mm). Trwa³oœæ kot³ów ¿eliwnych okreœla siê zwykle na kilkunaœcie lat.

Kocio³ z automatycznym systemem podawania 
paliwa na eko-groszek

Palnik retortowy. Jego budowa umo¿liwia spala-
nie tylko dostarczanego podajnikiem œlimako-
wym opa³u o ma³ej granulacji (peletów, grosz-
ku, rozdrobnionej biomasy)

Warto wiedzieæ

Nie warto przewymiarowywaæ kot³a. Jego sprawnoœæ jest najwiêksza,

gdy pracuje z moc¹ nominaln¹. Jeœli bêdzie mia³ moc wiêksz¹ ni¿ 

potrzeba, jego sprawnoœæ w ci¹gu ca³ego sezonu  grzewczego mo¿e

byæ du¿o ni¿sza od oczekiwanej i deklarowanej przez producenta 
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Nowoczesny kocio³ na paliwa sta³e wyposa¿o-
ny w podajnik umo¿liwia uzupe³nianie opa³u co
kilka dni 
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sywnoœæ spalania jest regulowana dop³y-

wem powietrza do dysz, a dopalenie drob-

nych cz¹stek paliwa porwanych przez stru-

mieñ powietrza jest zapewniane przez de-

flektor umieszczony nad palnikiem. Uzu-

pe³nianie paliwa w zasobniku mo¿e siê od-

bywaæ nawet co kilkanaœcie dni. Kocio³ re-

tortowy mo¿e wspó³pracowaæ z automaty-

k¹ pogodow¹, a uruchamia siê go równie

szybko jak gazowy czy olejowy.

Palnik retortowy. Jego budowa umo¿liwia

spalanie tylko dostarczanego podajnikiem

œlimakowym opa³u o ma³ej granulacji (pe-

letów, groszku, rozdrobnionej biomasy).

Kot³y zgazowuj¹ce. To urz¹dzenia za-

awansowane technicznie, wyposa¿one

w automatyczne sterowanie. S³u¿¹ do spa-

lania szczap drzewnych (ale te¿ wêgla

i biomasy). Zu¿ywaj¹ o po³owê mniej

drewna ni¿ najprostsze kot³y ze spalaniem

górnym. Paliwo jest w nich najpierw dosu-

szane, a nastêpnie – w pierwszej fazie spa-

lania, przy ograniczonej iloœci powietrza –

nastêpuje odgazowanie lotnych sk³adni-

ków paliwa, które pal¹ siê jak gaz, po czym

nastêpuje dopalenie czêœci sta³ych. Do at-

mosfery ulatuje wiêc bardzo ma³o zanie-

czyszczeñ.

W kot³ach zgazowuj¹cych najlepiej paliæ

drewnem dobrze wysuszonym, w przeciw-

nym razie du¿o energii cieplnej bêdzie zu-

¿ywane na jego dosuszenie. 

Ile kosztuje ogrzewanie
Z porównania kosztów ogrzewania ró¿nymi

paliwami wynika, ¿e najtañsze jest ogrze-

wanie biomas¹ i wêglem. Jednak decyduj¹c

siê na paliwo sta³e, musimy uwzglêdniæ

wysokie koszty inwestycyjne, gdy¿ praw-

dziwe oszczêdnoœci w eksploatacji uzyska-

my tylko wtedy, kiedy te paliwa bêdziemy

spalaæ  w nowoczesnych, drogich kot³ach.

Z kolei paliwa ekologiczne, czyli drewno

opa³owe, brykiety, pelety i s³oma, s¹ po-

równywalne pod wzglêdem kosztów eks-

ploatacji do wêgla kamiennego czy koksu,

tyle ¿e w wyniku ich spalania powstaje

znacznie mniej substancji szkodliwych dla

œrodowiska. 

Moc kot³a powinna w przybli¿eniu odpowia-

daæ maksymalnemu zapotrzebowaniu budyn-

ku na ciep³o. Je¿eli do ogrzania jest niewielka

powierzchnia, a pomieszczenia s¹ dobrze izo-

lowane termicznie, moc dostêpnych kot³ów nie-

kiedy znacznie przekracza wymagania. W domu

dobrze ocieplonym i ze szczelnymi oknami przyj-

muje siê moc kot³a 100-110 kWh/m2 po-

wierzchni budynku na rok. S¹ to wartoœci orien-

tacyjne, które zale¿¹ od architektury budyn-

ku, usytuowania wzglêdem stron œwiata, stop-

nia przeszklenia, skomplikowania po³aci da-

chowej. Dla ka¿dego budynku warto wiêc wy-

konaæ choæ przybli¿one obliczenia. 

Gdy nie dysponujemy wynikami obliczeñ,

moc kot³a mo¿na okreœliæ wed³ug  wytycz-

nych producentów kot³ów, którzy podaj¹,

jak¹ powierzchniê jest w stanie ogrzewaæ

dany model. Ryzykujemy wtedy, ¿e kupimy

kocio³ zbyt du¿ej mocy. Konsekwencj¹ bê-

dzie zwiêkszone zu¿ycie paliwa na skutek

pracy kot³a z obni¿on¹ sprawnoœci¹.

Kot³y s¹ produkowane w typoszeregach, 

w których moc zmienia siê skokowo (mo¿-

na na przyk³ad kupiæ modele o mocy 15, 20

i 25 kW), dlatego nie zawsze mo¿na wybraæ

kocio³ dok³adnie takiej mocy jak obliczona.

Jeœli mamy do wyboru kocio³ o mocy tylko

trochê ni¿szej od obliczonej albo znacznie od

niej wy¿szej, lepiej wybraæ ten pierwszy.

Koniecznie trzeba sprawdziæ, dla jakiego pa-

liwa okreœlono moc kot³a. Jeœli zastosuje

siê inne paliwo, nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e

moc i sprawnoœæ kot³a, a tak¿e czêstotli-

woœæ uzupe³niania paliwa i czyszczenia ko-

t³a bêd¹ inne.

Instalacja
Kot³y na paliwa sta³e najczêœciej w³¹cza

siê w pompow¹ lub grawitacyjn¹ instalacjê

zabezpieczon¹ otwartym naczyniem

wzbiorczym. Jest to podyktowane wzglê-

dami bezpieczeñstwa, gdy¿ przy niekon-

trolowanym wzroœcie temperatury wody

w obiegu lub jej niedostatku mog³oby dojœæ

do nadmiernego wzrostu ciœnienia i rozer-

wania kot³a b¹dŸ instalacji. Co prawda

w nowoczesnych kot³ach, wyposa¿onych

w urz¹dzenia reguluj¹ce, zagro¿enie takie

jest niewielkie, ale wymóg formalny pozo-

sta³. Systemy otwarte wymagaj¹ czêstego

uzupe³niania wody w obiegu, a to z kolei

oznacza szybsz¹ korozjê instalacji, bo z ka¿-

d¹ porcj¹ œwie¿ej wody do instalacji do-

staje siê nowa porcja tlenu.

Instalacjê mo¿na chroniæ zbiornikiem bu-

forowym, czyli akumulacyjnym lub p³yto-

wym wymiennikiem ciep³a. Instalacja two-

rzy dwa obiegi wody: otwarty kot³owy –

z naczyniem wzbiorczym – i zamkniêty

grzejnikowy.

Moc kot³a

Koszty pozyskania energii oraz sprawnoœæ urz¹dzeñ grzewczych 

Œrednia Eksploatacyjna Cena Koszt

Paliwo wartoœæ opa³owa sprawnoœæ spalania jednostkowa 1 kWh

(kWh) (%) (z³)

gaz ziemny 10 85 1,4 z³/m3 0,16

gaz p³ynny 7 85 2,2 z³/l 0,37

olej opa³owy 11 80 2,7 z³/l 0,31

wêgiel 7 60 0,6 z³/kg 0,14

koks 8 60 0,8 z³/kg 0,17

drewno 4 55 0,5 z³/kg 0,22

pelety 4,5 60 0,6 z³/kg 0,22 

Kot³y z rozbudowanym sterowaniem powinny pracowaæ przy tempera-

turze wody nie ni¿szej ni¿ 65-70oC
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