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Zastanawiaj¹c siê nad centralnym
ogrzewaniem domu po pierwsze wybiera-
my sposób zasilania kot³a c. o. Jeœli w po-
bli¿u jest gaz ziemny, zazwyczaj nie szu-
kamy innych rozwi¹zañ. Jeœli go nie ma,
mo¿emy wybraæ tzw. paliwa p³ynne: olej
opa³owy lub gaz propan-butan. Z rodza-
jem paliwa œciœle wi¹¿e siê sposób jego
sk³adowania, a co za tym idzie, iloœæ po-
trzebnego miejsca. Olej musimy przecho-
wywaæ w zbiornikach znajduj¹cych siê
w domu, zaœ propan-butan wymaga usta-
wienia zbiornika na zewn¹trz. W koszty
trzeba równie¿ wliczyæ: w przypadku ga-
zu ziemnego – cenê wykonania przy³¹cza,
a w przypadku propanu-butanu koszt wy-
dzier¿awienia i monta¿u zbiornika. 

Jak widaæ, rozwa¿ania na tym etapie
s¹ szalenie istotne, dlatego oprócz omó-
wienia kot³ów przekazujemy Czytelni-
kom równie¿ obszern¹ informacjê o sa-
mych paliwach. 

Paliwa p³ynne
Jedno z nich to szeroko stosowany

lekki olej opa³owy. Do niedawna by³
uwa¿any za wzglêdnie tani. Zawirowania
wokó³ akcyzy na to paliwo powoduj¹, ¿e
staje siê coraz dro¿szy. Odznacza siê wy-
sok¹ wartoœci¹ energetyczn¹. Piece nim
zasilane mo¿na wyposa¿aæ w nowoczesn¹
automatykê, co przyczynia siê do podnie-
sienia sprawnoœci ogrzewania, a wiêc
i oszczêdnego zu¿ywania paliwa. Proces
spalania przebiega czysto, z wydzielaniem
niewielkich tylko iloœci substancji niepo-
¿¹danych. Ponadto przy spalaniu oleju
powstaje niewielka iloœæ py³ów. 

Z u¿ytkowego punktu widzenia g³ów-
n¹ wad¹ oleju jest to, ¿e trzeba go magazy-
nowaæ. S³u¿¹ do tego specjalne zbiorniki
stalowe lub z tworzyw sztucznych, poje-
dyncze lub zestawiane w baterie. Rodzaj
materia³u, z jakiego s¹ wykonane, ma
wp³yw na w³aœciwoœci mechaniczne,
a wiêc m. in. na dopuszczaln¹ wielkoœæ
zbiornika, a tak¿e na to, czy w jego pobli-
¿u wyczuwa siê zapach opa³u. 

W pomieszczeniu przeznaczonym na
zbiornik, temperatura nie powinna spa-
daæ poni¿ej +10°C. W ch³odzie bowiem
olej gêstnieje (w terminologii technicz-
nej: wzrasta jego lepkoœæ) i mo¿e wytr¹ciæ
siê parafina. Utrudnia to przep³yw pali-
wa, a wiêc zak³óca przebieg spalania. 

Z uwagi na opisane niedogodnoœci
korzystniejsze s¹ paliwa gazowe.OOpprraaccoowwaanniiee::  AAlliinnaa  KKwwaappiisszz  ii SSttaanniiss³³aaww  SSttuuppkkiieewwiicczz

Ogrzewanie wodne jest w naszym kraju systemem
najbardziej rozpowszechnionym. Inne rozwi¹zania,

jak elektryczne ogrzewanie akumulacyjne czy pod³o-
gowe, nadmuch ciep³ego powietrza lub przepuszcze-

nie go kana³ami umieszczonymi w przegrodach bu-
dynku, choæ z wielu powodów atrakcyjne, maj¹ jed-

nak znaczenie uzupe³niaj¹ce. �ród³em ciep³a przy
ogrzewaniu wodnym jest kocio³ grzewczy. Ta nazwa
kojarzy siê z ogromnym garem czy zbiornikiem. Do

wspó³czesnego kot³a pasuje nie najlepiej. Jest to bo-
wiem z³o¿ona i wyrafinowana aparatura grzewcza. Jej

konkretna postaæ zale¿y od wielu czynników. Doko-
najmy ich przegl¹du. 

KOT£Y
na paliwa p³ynne
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Na obszarach miejskich najbardziej
rozpowszechniony jest gaz ziemny. Przy-
pomnijmy, ¿e g³ównym jego sk³adnikiem
jest metan. Od zawartoœci tego najprost-
szego wêglowodoru oraz iloœci innych
lekkich wêglowodorów i domieszek zale-
¿y wartoœæ opa³owa gazu. Ni¹ w³aœnie ró¿-
ni¹ siê dwa jego rodzaje, GZ35 i GZ50,
bêd¹ce w powszechnym u¿yciu. W na-
szych instalacjach przewa¿a ten drugi,
bardziej energetyczny. Na tê wartoœæ s¹
te¿ z regu³y fabrycznie ustawione kot³y
wiêkszoœci producentów. Nic jednak nie
stoi na przeszkodzie, by urz¹dzenia prze-
stawiæ na gaz GZ35, a w przypadku nie-
których konstrukcji tak¿e na inny, o nie-
typowej wartoœci opa³owej, jeœli gdzieœ
akurat taki jest dostarczany. 

Do zalet gazu ziemnego nale¿¹: nie-
toksycznoœæ, mo¿liwoœæ niezwykle precy-
zyjnego sterowania procesem spalania,
w wyniku którego powstaj¹ niemal wy-
³¹cznie woda i dwutlenek wêgla. Szkodli-
we produkty, o których ni¿ej, w wiêkszo-
œci pochodz¹ nie z gazu, lecz s¹ efektem
samego procesu spalania. Gaz jest wiêc
paliwem wysoce ekologicznym. Na jego
korzyœæ przemawia tak¿e ci¹g³oœæ dosta-
wy; nie trzeba sobie zaprz¹taæ g³owy uzu-
pe³nianiem zapasu. Niedogodnoœæ stano-
wi koniecznoœæ doprowadzenia instalacji
– doœæ kosztownej, jeœli terminal sieci
znajduje siê daleko. To jednak wydatek
jednorazowy. 

Mniejszych nak³adów wstêpnych wy-
maga skroplona mieszanina wêglowodo-
rów ciê¿szych od metanu, g³ównie propa-
nu i butanu. St¹d te¿ wymiennie u¿ywa
siê drugiej nazwy: gaz propan-butan. Nie-
œcis³ej, trzeba zastrzec. Paliwo bowiem
jest dostêpne zarówno w postaci mieszan-
ki, jak i ka¿dego z tych dwóch gazów
z osobna. Wobec koniecznoœci przecho-
wywania zbiorników na zewn¹trz nale¿y
u¿ywaæ propanu, choæ jest dro¿szy. Ci-
œnienie bowiem, konieczne do doprowa-
dzenia paliwa ze zbiornika, powstaje
wskutek naturalnego odparowywania ga-
zu. W przypadku butanu, krzepn¹cego
przy temperaturze 0°C, podczas mrozów
by³oby ono zbyt niskie. Przy propanie za-
nik tego ciœnienia nast¹pi³by dopiero po-

ni¿ej -30°C; w naszym klimacie mo¿na siê
tym nie przejmowaæ. Mieszanka obu ga-
zów pocz¹tkowo by „dzia³a³a”, ale pod ko-
niec zosta³by sam mniej lotny butan. 

Wszystkie rodzaje gazu wymagaj¹
przestrzegania rygorystycznych œrod-
ków bezpieczeñstwa. 

Konstrukcja kot³ów
Dopiero po ustaleniu, jakim paliwem

chcemy ogrzewaæ nasz dom, kolejnym
etapem jest wybór rodzaju kot³a: wisz¹cy
czy stoj¹cy, zwyk³y czy kondensacyjny.
Obecnie zarówno kot³y olejowe, jak i ga-
zowe s¹ produkowane w tych wszystkich
wersjach. Rodzaj opa³u nie ma wp³ywu na
ich budowê wewnêtrzn¹. 

Nie stwarza wiêkszego problemu rów-
nie¿ wybór medium. Oprócz bowiem ko-
t³ów zasilanych olejem i takich, w któ-
rych spala siê gaz, s¹ te¿ kot³y uniwersal-
ne. W wiêkszoœci z nich przezbrojenie po-
lega jedynie na wymienieniu palnika.
Podstawowe elementy kot³a s¹ pokazane
na zdjêciu 2. 

Komorê spalania, wykonuje siê z ¿eli-
wa (szarego, sferoidalnego lub perlitycz-
nego), albo ze stali stopowej. To pierwsze
rozwi¹zanie zapewnia wy¿sz¹ trwa³oœæ
urz¹dzenia, zw³aszcza w przypadku ko-
t³ów niskotemperaturowych, w okresach,
kiedy ich moc nie jest wykorzystana ca³-
kowicie (w naszych warunkach klima-
tycznych dzieje siê tak przez wiêksz¹

czêœæ roku). ¯eliwo jest bowiem odpor-
niejsze na korozjê – tak¿e tzw. niskotem-
peraturow¹, powodowan¹ przez chemicz-
nie agresywne skropliny powstaj¹ce
w przewodach spalinowych i sp³ywaj¹ce

do komory grzewczej w czasie, gdy palnik
nie pracuje. Ich œredni¹ trwa³oœæ szacuje
siê na 20 lat. Kot³y stalowe osi¹gaj¹ tak¹
trwa³oœæ w przypadku zastosowania wyra-
finowanej automatyki lub palników gazo-
wych tzw. atmosferycznych (o których ni-
¿ej). 

Wad¹ konstrukcji ¿eliwnych jest du¿y
ciê¿ar. Komory z tego materia³u spotyka
siê zatem g³ównie w kot³ach stoj¹cych. 

Lekkie konstrukcje stalowe (i rza-
dziej ¿eliwne) coraz czêœciej siê stosuje
w kot³ach wisz¹cych, niezwykle korzyst-
nych z powodu wiêkszych mo¿liwoœci za-
gospodarowania wnêtrza. 

Wa¿nym elementem kot³a jest palnik.
Od niego zale¿¹ nie tylko stopieñ wyko-
rzystania paliwa i czystoœæ spalin, ale tak-
¿e trwa³oœæ urz¹dzenia. 

W kot³ach olejowych palniki coraz
czêœciej wyposa¿a siê w podgrzewacze pa-
liwa. Dziêki temu spalanie przebiega po-
dobnie, jak w przypadku gazu. Dostêpne
s¹ zreszt¹ tak¿e konstrukcje dwupaliwo-
we (olej/gaz). 

Konstrukcje palników gazowych s¹
bardziej zró¿nicowane. Atmosferyczne
(injektorowe) dzia³aj¹ w sposób znany
z ró¿nych innych urz¹dzeñ: gaz wyp³ywa-
j¹cy z dyszy miesza siê z powietrzem ze-
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2 Podstawowe elementy kot³a; dla przejrzy-
stoœci nie opisano licznych zespo³ów sterowa-
nia i zabezpieczeñ (fot. Merloni Termosanitari) 

3 Palnik atmosferyczny; widaæ roz¿arzone
elektrody zap³onowe i kontroluj¹ce p³omieñ
(fot. Unical) 

Trwa³oœæ kot³ów z tzw. palnikami wentylatorowymi ocenia siê
na 15 lat w przypadku gazowych i 12 lat w przypadku olejo-
wych. 
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wnêtrznym j¹ otaczaj¹cym 3. Od zasady
tej odbiegaj¹ palniki nadmuchowe (ciœnie-
niowe), w których dozowane s¹ oba sk³ad-
niki – gaz i powietrze. Umo¿liwia to pre-
cyzyjne dobranie w³aœciwych ich propor-
cji. Ma to istotne znaczenie. Przy zbyt ma-
³ej iloœci powietrza zwiêksza siê bowiem
w spalinach zawartoœæ produktu niepe³ne-
go spalania wêgla, czyli tlenku wêgla CO,
potocznie – czadu. Przy zbyt du¿ej obni¿a
siê ogólna sprawnoœæ urz¹dzenia, a ponad-
to w spalinach wzrasta zawartoœæ tlenków
azotu. Powstaj¹ one nie z samego spalane-
go gazu, lecz z powietrza, ogrzanego do
bardzo wysokiej temperatury; sk³ada siê
ono przecie¿ g³ównie z tlenu i azotu. St¹d
te¿ pojawia siê tendencja do stosowania
palników mo¿liwie niskotemperaturo-
wych. Zastrze¿my: ta „niska” temperatura
to tysi¹c stopni Celsjusza. 

Ró¿ne s¹ te¿ sposoby pracy palnika.
W tradycyjnym jednostopniowym regula-
cja intensywnoœci grzania odbywa siê na
zasadzie ci¹g³ego w³¹czania i wy³¹czania
p³omienia. Ma to liczne wady, m. in. ob-
ni¿a ogóln¹ sprawnoœæ urz¹dzenia, przy-
œpiesza jego korozjê niskotemperaturow¹.
Dolegliwoœci te z³agodzi³o wprowadzenie
palników dwustopniowych, w których cy-
kle w³¹czania/wy³¹czania odbywa³y siê
przy p³omieniu pe³nym lub zmniejszo-
nym, zale¿nie od aktualnych potrzeb.
Obecnie standardem sta³y siê palniki mo-
dulacyjne, w których wielkoœæ p³omienia
mo¿na zmieniaæ w sposób ci¹g³y. W po³¹-
czeniu z automatyk¹, o której poni¿ej, po-
zwala to p³ynnie regulowaæ moc kot³a
w niewiarygodnie du¿ym zakresie. 

Tak czy owak jednak gaz trzeba co ja-
kiœ czas zapalaæ. Tradycyjny ma³y palnik
dy¿urny, zwany te¿ œwieczk¹, to ju¿ prak-
tycznie przesz³oœæ. Zast¹pi³a go elektroda
zap³onowa, zasilana z sieci lub z baterii,
sterowana elektronicznie.

Wydzielona przestrzeñ kot³a, w której
dzia³a palnik, czyli komora spalania, mo-
¿e byæ otwarta lub zamkniêta 4. Przy tej
pierwszej powietrze jest pobierane z po-
mieszczenia. W miarê postêpu spalania
musz¹ nap³ywaæ kolejne jego iloœci. Sta-
wia to wymagania wobec systemu wenty-
lacyjnego. Dop³ywaj¹ce powietrze jest
przy tym zimne, co powoduje straty ener-
gii. Przy zamkniêtej komorze spalania po-
wietrze jest zasysane rur¹ wyprowadzon¹
na zewn¹trz. Wspó³osiowo jest w niej

K o t ³ y  g a z o w e  i  o l e j o w e
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4 Kocio³ z otwart¹ (po lewej) i zamkniêt¹ komor¹ spalania (fot. Chaffoteaux et Maury) 

5 Kocio³ o mocy wystarczaj¹cej do ogrzania domu jednorodzinnego (tu: Euromaxx) mo¿na umie-
œciæ w szafce wisz¹cej (fot. Junkers)

WskaŸniki CO i tlenków azotu stanowi¹ istotny element charakterystyki kot³a.
W Europie Zachodniej ju¿ od kilkudziesiêciu lat jest stosowany znak ochrony œrodowi-
ska „B³êkitny Anio³” (niem. Blauer Engel), przys³uguj¹cy kot³om w których emisja tlen-
ków azotu nie przekracza 80-150, a CO 50-90 mg/kWh. Za najostrzejsze na œwiecie uwa-
¿a siê normy Programu Hamburskiego – tak nazwane, bo na swoim obszarze wprowadzi-
³o je miasto Hamburg, szczególnie silnie zanieczyszczone. Spe³nianie tych norm odno-
towuj¹ w opisach kot³ów niektórzy producenci. Znak „B³êkitnego Anio³a” pojawia siê
coraz czêœciej na wyrobach polskich. Chodzi, dodajmy, nie tylko o œrodowisko – o które-
go ochronê dba cz³owiek myœl¹cy. Im wy¿sza chemiczna agresywnoœæ spalin, tym szyb-
sze zu¿ycie instalacji; a to ju¿ dla ka¿dego strata bezpoœrednia. 



umieszczona druga, odprowadzaj¹ca spa-
liny. Rozwi¹zanie to ma wiele zalet. Ko-
cio³ mo¿na postawiæ w pomieszczeniu
ma³ym, bez odpowiedniej wentylacji,
a nawet umieœciæ w szafie 5. Nap³ywaj¹-
ce powietrze zostaje wstêpnie ogrzane
przez spaliny, co poprawia sprawnoœæ spa-
lania. 

Pewne ograniczenia w stosowaniu
zamkniêtej komory spalania wynikaj¹
z tego, ¿e bez ograniczeñ spaliny mo¿na
wyprowadzaæ tylko przez dach. Tymcza-
sem producenci kot³ów stawiaj¹ czêsto
wymóg, by prosty przewód powie-
trze/spaliny by³ nie d³u¿szy ni¿ 4-6 m.
Przyjmuje siê, ¿e ka¿de za³amanie
zmniejsza tê d³ugoœæ o 1 m. Nie z ka¿de-
go miejsca domu mo¿na wiêc ten waru-
nek spe³niæ. Wyprowadzenie przewodu
przez œcianê polskie przepisy ograniczaj¹
do urz¹dzeñ o mocy nie przekraczaj¹cej
21 kW. St¹d zdarza siê, ¿e po to, by prze-
wód spalinowy mo¿na by³o w ten sposób
wyprowadziæ, serwisanci firmowi ogra-
niczaj¹ moc instalowanych kot³ów do tej
wartoœci. Niektórzy wytwórcy oferuj¹
modele long distance, w których do-
puszcza siê podwójny przewód komino-
wy, d³ugoœci do 60 m. 

Kot³y kondensacyjne
Nawet przy najlepszym systemie spa-

lania znaczna czêœæ energii uchodzi³a ko-
minem. Unosi³ j¹ jeden z g³ównych pro-
duktów spalania – para wodna, powstaj¹-
ca przez utlenienie wodoru, zawartego
w paliwie. Energiê tê mo¿na odzyskaæ.
Wystarczy skropliæ (skondensowaæ) tê pa-
rê. Rozwi¹zanie to zastosowano w kot³ach
zwanych kondensacyjnymi, inaczej: g³ê-
bokiego sch³adzania 6. Spaliny, które
w konstrukcjach klasycznych, po pod-
grzaniu wody grzewczej w wymienniku
ciep³a, sch³adza³y siê do temperatury
oko³o 160°C i ulatywa³y, teraz trafiaj¹ na
drugi wymiennik, kondensacyjny, zwany
ekonomizerem 7. W nim ulegaj¹ dalsze-
mu ostudzeniu, do temperatury tzw.
punktu rosy (oko³o 59°C dla gazu ziemne-
go i oko³o 48°C dla oleju opa³owego). Od-
zyskanie w ten sposób ciep³a sprawia, ¿e
sprawnoœæ kot³ów, w przypadku urz¹dzeñ
konwencjonalnych przekraczaj¹ca 90%,
co i tak jest du¿ym osi¹gniêciem, w kon-
densacyjnych wzros³a do 104-108%. 

Mog³oby to sprawiæ wra¿enie, ¿e
uzyskuje siê wiêcej ciep³a ni¿ zawiera go
paliwo; swego rodzaju perpetuum mobile.
To, oczywiœcie, niemo¿liwe. Rzecz polega
na tym, ¿e tradycyjnie sprawnoœæ odno-
szono do tzw. wartoœci opa³owej, której
sposób pomiaru by³ dobrze dostosowany
do najbardziej tradycyjnego paliwa, jakim
jest wêgiel. Zawiera on niewiele wodoru,
w wyniku spalania zatem powstaje niewie-
le pary wodnej. Uwzglêdnienie jej skro-
plenia niewiele by zatem zmieni³o. Prze-

ciwnie dzieje siê w paliwach p³ynnych –
stopieñ odzysku ciep³a przez kondensacjê
pary wodnej jest ni¿szy. 

Technika kondensacyjna niesie tak¿e
pewne niedogodnoœci. Sam kocio³ i prze-
wód spalinowy musz¹ odznaczaæ siê
szczególn¹ odpornoœci¹ na skropliny, ma-
j¹ce kwaœny odczyn. Niezbyt silny, po-
równywalny do octu, ale jednak wystar-
czaj¹cy do oddzia³ywania korozyjnego.
Trzeba te¿ zapewniæ odp³yw tych skro-
plin. W instalacji domowej powstaje ich
niedu¿o, oko³o 20 l na dobê. Tê iloœæ mo¿-
na bezpiecznie wprowadziæ do kanaliza-
cji. 

Wysoka wydajnoœæ uk³adu grzewcze-
go niewiele by³aby warta bez sprawnego
przekazywania ciep³a wodzie. Odbywa siê
ono w wymienniku ciep³a. Ten element
musi byæ odporny zarówno na wysok¹
temperaturê spalin, jak i na odk³adanie siê

5
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7 Zasada dzia³ania kot³a kondensacyjnego

6 Gazowy kocio³ kondensacyjny z modulacj¹
palnika od 25 do 100% (fot. EWFE Polonia)

Nie by³oby przekraczaj¹cych 100%
liczb okreœlaj¹cych sprawnoœæ, gdyby od-
nieœæ j¹ nie do standardowej wartoœci opa-
³owej, tylko do tzw. ciep³a spalania,
okreœlaj¹cego ca³kowit¹ energiê zawart¹
w paliwie. Tak post¹piono np. w Holandii.
Zapowiadano przejœcie na ten system tak-
¿e w innych krajach. Napotyka to jednak
opór producentów, dla których oznacza to
odejœcie od imponuj¹cej prezentacji osi¹-
gów. Tak wiêc zapoznaj¹c siê z parametra-
mi kot³a trzeba siê upewniæ, czy spraw-
noœæ jest podawana w systemie tradycyj-
nym czy nowym. 
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kamienia kot³owego. Jednym z interesuj¹-
cych rozwi¹zañ materia³owych jest zasto-
sowanie miedzi pokrytej ¿aroodpornym
teflonem. W kot³ach nas interesuj¹cych
najczêœciej spotyka siê tzw. wymiennik
wodnorurkowy: gor¹ce spaliny omywaj¹
uk³ad rurek, którymi przep³ywa woda.
Spotyka siê te¿ np. labiryntowo-pó³kowy,
przypominaj¹cy ch³odnicê samochodow¹.
Oryginalne wysokosprawne rozwi¹zanie
zastosowa³a firma Viessmann 8. 

Nieod³¹czn¹ konstrukcyjn¹ czêœæ no-
woczesnych kot³ów grzewczych stanowi¹
urz¹dzenia, które w uk³adach tradycyj-
nych stanowi³y element instalacji: naczy-
nie wzbiorcze, przejmuj¹ce zmiany objê-
toœci wody (spowodowane choæby rozsze-
rzaniem siê pod wp³ywem ciep³a) oraz
pompa obiegowa, wymuszaj¹ca przep³yw
wody w instalacji c.o. 

Cechy u¿ytkowe
W budownictwie mieszkalnym naj-

powszechniej stosuje siê tzw. kot³y nisko-
temperaturowe. To okreœlenie odnosi siê
do temperatury wody je opuszczaj¹cej –
nie przekracza ona 100°C, a z regu³y bywa
znacznie ni¿sza, nawet poni¿ej 40°C. Za-
le¿y to od rodzaju instalacji grzewczej.
Nie ma nic wspólnego z wy¿ej wspomnia-
nymi palnikami niskotemperaturowymi. 

Ciep³a woda jest potrzebna w domu
nie tylko do ogrzewania, lecz tak¿e do
mycia, zmywania itd. Ka¿da z nich ma
wprawdzie spe³niaæ inne wymagania, ale
obie trzeba podgrzaæ. St¹d pojawi³a siê
koncepcja, by Ÿród³em ich obu uczyniæ
jedno urz¹dzenie, zasilaj¹ce dwa oddziel-
ne obiegi. Takie kot³y dwuobiegowe na-
zwano dwufunkcyjnymi 9. Nale¿¹ do
najbardziej ekonomicznych Ÿróde³ ciep³a
w domu, zw³aszcza przy niezbyt du¿ym
zapotrzebowaniu na wodê u¿ytkow¹. Jed-
n¹ z ich zalet stanowi z³agodzenie rozpiê-
toœci w wykorzystaniu mocy urz¹dzenia
w sezonie grzewczym i poza nim (co ma,
przypomnijmy, znaczenie m. in. dla trwa-
³oœci kot³a). 

Przy wiêkszej liczbie domowników
korzystniejszym rozwi¹zaniem mo¿e siê
okazaæ kocio³ jednofunkcyjny z zasobni-
kiem ciep³ej wody. Zasobnik taki zreszt¹
mo¿e tak¿e z powodzeniem wspó³praco-
waæ z kot³em dwufunkcyjnym. Groma-
dzenie w nim wody wi¹¿e siê wprawdzie
z pewnymi stratami energii, nieuniknio-
nymi mimo coraz doskonalszego izolowa-

nia cieplnego. Ciep³¹ wodê jednak uzy-
skuje siê natychmiast. Co wiêcej, coraz
powszechniej stosuje siê zasilanie war-
stwowe. Polega ono na tym, ¿e wodê gor¹-
c¹ doprowadza siê i pobiera z górnej czê-
œci kot³a, ewentualne ubytki zaœ wyrów-
nuje wod¹ zimn¹ doprowadzan¹ do czêœci
dolnej, bez wymieszania warstw -. 

Istotnym parametrem kot³a jest moc.
Zapotrzebowanie na ni¹, jeœli chodzi

o funkcjê grzewcz¹, zale¿y od wielkoœci
domu i jego izolacyjnoœci. Orientacyjnie
mo¿na podaæ, ¿e przy standardowej wyso-
koœci pomieszczeñ 2,5 m, na 1 m2 domu
poprawnie ocieplonego potrzeba oko³o 70
W. Na ogó³ siê przyjmuje, ¿e wraz z funk-
cj¹ ogrzewania wody u¿ytkowej wymaga-
nia przeciêtnego domu jednorodzinnego
zaspokaja kocio³ o mocy 23-26 kW. Dla
domu nieocieplonego zapotrzebowanie
mo¿e byæ nawet pó³torakrotnie wiêksze.
Odpowiednich obliczeñ powinien doko-
naæ projektant, uwzglêdniaj¹c strefê kli-
matyczn¹. 

Ta moc teoretyczna zostanie w pe³ni
wykorzystana zaledwie przez kilkanaœcie
dni. Przez ponad 90% sezonu kocio³ pra-
cuje pod niepe³nym obci¹¿eniem – szacu-
je siê, ¿e w naszych warunkach jego moc
jest wykorzystywana w 43%. Lepiej wiêc
wybraæ kocio³ nieco mniejszy, o mocy na-
wet o 10% ni¿szej, i podczas silnych mro-
zów mieszkanie dogrzewaæ w inny sposób
lub – przecierpieæ. 

Dla komfortu, ekonomicznoœci i bez-
pieczeñstwa codziennego korzystania
z kot³a zasadnicze znaczenie ma automa-
tyka, w któr¹ s¹ wyposa¿ane wspó³czesne
urz¹dzenia. 

Podstawowy i najprostszy uk³ad ste-
ruj¹cy to czujnik temperatury zainstalo-
wany w pomieszczeniu i reguluj¹cy pracê
kot³a tak, by utrzymaæ sta³¹ zadan¹ tem-

K o t ³ y  g a z o w e  i  o l e j o w e

Dom
budujemy2 0 0 4 7-8

9 Schematy kot³ów: jednofunkcyjnego (z lewej) i dwufunkcyjnego, dla wiêkszej czytelnoœci bez opi-
su licznych urz¹dzeñ kontrolnych i steruj¹cych; na zespó³ sterowania gazem sk³adaj¹ siê automa-
tyczny zawór elektromagnetyczny oraz zapalnik indukcyjny, po³¹czony z elektrodami – zapalaj¹c¹
i kontroli p³omienia

8 Przekrój wymiennika Inox-Radial: spaliny
przep³ywaj¹ w¹skimi szczelinami miêdzy
przewodami wodnymi o przekroju prostok¹t-
nym; element kulisty w œrodku to siatka palni-
ka MatriX, na której nastêpuje katalityczne do-
palenie gazu



peraturê. Nieunikniona jednak bezw³ad-
noœæ cieplna ca³ego systemu powoduje, ¿e
reakcja mo¿e byæ spóŸniona. Z drugiej
strony na pracê kot³a mog¹ wp³ywaæ
czynniki przypadkowe, jak na przyk³ad
otwarcie okna w pobli¿u czujnika. Tote¿
uk³ady bardziej wyrafinowane s¹ wyposa-
¿one w tzw. automatykê pogodow¹: do
uk³adu sterowania kot³em trafiaj¹ tak¿e
dane z czujnika umieszczonego na ze-
wn¹trz, a odpowiednio zaprogramowany
mikroprocesor na podstawie wszystkich
informacji ustala najlepszy sposób grza-
nia, m. in. koryguj¹c jego parametry z wy-
przedzeniem, je¿eli nastêpuj¹ zmiany
temperatury zewnêtrznej. 

Zapotrzebowanie na ciep³o bywa ró¿-
ne w ró¿nych czêœciach doby i w dniach
tygodnia. Ich uwzglêdnieniu s³u¿¹ pro-
gramatory, w niektórych kot³ach pozwa-
laj¹ce nastawiaæ po dwa w³¹czenia i wy³¹-
czenia na dobê, ró¿ne dla ka¿dego dnia
tygodnia. Doœæ powszechnie np. ustawia
siê na dni powszednie prze³¹czenie o szó-
stej rano z ni¿szej temperatury, nocnej na
dzienn¹ i ponowne jej obni¿enie o dzie-
wi¹tej, kiedy wszyscy ju¿ s¹ poza domem,
po czym ponowne podwy¿szenie o dru-
giej po po³udniu, by domownicy wracaj¹-
cy z pracy czy ze szko³y wchodzili do cie-

p³ego mieszkania; w soboty i niedziele na
temperaturê dzienn¹ przestawia siê tylko
raz, nieco póŸniej. 

Nastawiaæ te¿ mo¿na temperaturê
wody u¿ytkowej w przypadku kot³ów
dwufunkcyjnych. Jedna z firm oferuje do
tego celu zdalny pilot z mo¿liwoœci¹ za-
programowania czterech temperatur.
W po³¹czeniu z nowej generacji wymien-
nikami ciep³a oraz szybkim systemem
zap³onu elektronicznego, uk³ad zapew-
nia natychmiastowe uzyskiwanie
w punktach czerpania wody o tempera-
turze sta³ej, wahaj¹cej siê w przedziale
±0,5°C. Innym ciekawym rozwi¹zaniem
firmowym (dotyczy to kot³ów Junkersa)
jest prze³¹cznik trybu przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej z komfortowego
(ciep³a woda o nastawionej temperaturze
jest do dyspozycji natychmiast) na
oszczêdny (z opóŸnieniem, ale bez mar-
notrawnego utrzymywania gotowoœci
kot³a). 

Oddzieln¹ grupê elementów automa-
tyki stanowi¹ ró¿nego rodzaju zabezpie-
czenia: przed wyp³ywem gazu w przy-
padku braku p³omienia, przed zanikiem
ci¹gu w kominie i cofaniem siê spalin do
pomieszczenia, przed przegrzaniem wody
i wiele innych. 

Swoistym uzupe³nieniem automatyki
s¹ ró¿nego rodzaju wskaŸniki, informuj¹-
ce o stanie urz¹dzenia i o ewentualnych
defektach jego pracy. Miewaj¹ postaæ ze-
spo³u diod lub – coraz czêœciej – wyœwie-
tlaczy ciek³okrystalicznych. 

Na koniec nale¿a³oby jeszcze wspo-
mnieæ o mniej mo¿e istotnych funkcjo-
nalnie, ale wa¿nych zabiegach konstruk-
cyjnych, maj¹cych urz¹dzenie czyniæ
przyjaznym dla u¿ytkownika. 

Jedna ich grupa odnosi siê do instala-
cji i serwisu. Z regu³y mamy do czynienia
z czytelnym uk³adem pod³¹czeñ, z ³at-
wym dostêpem od czo³a, a bywaj¹ rozwi¹-
zania, w których ca³e urz¹dzenie mo¿na
rozebraæ na czêœci bez korzystania z ja-
kichkolwiek narzêdzi – dziêki systemowi
tzw. szybkoz³¹czek. 

Druga grupa to stylistyka, do której
przywi¹zuje siê ogromn¹ wagê. Nowocze-
sne kot³y s¹ po prostu eleganckie, tak ¿e
nie tylko nie psuj¹ wystroju np. kuchni,
w której mo¿na wieszaæ je miêdzy szafka-
mi, ale wrêcz nie bêd¹ razi³y jako element
wystroju salonu – co jest ca³kiem do po-
myœlenia w przypadku urz¹dzeñ z za-
mkniêt¹ komor¹ spalania, o wyciszonej
pracy palnika i wyt³umionych wibracjach.

�
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- Schemat dzia³ania zasobnikiem ciep³ej wody, wspó³pracuj¹cego z kot³em Isomax firmy Saunier-Duval, ³adowanym technik¹ warstwow¹ (wytwórca
u¿ywa nazwy mikroakumulacja); dziêki niej, przy pojemnoœci u¿ytkowej 42 l, mo¿na przez 21 minut wodê o temperaturze 60°C pobieraæ z szybkoœci¹
10 l/min., co po wymieszaniu z wod¹ zimn¹ daje 320 l wody o temperaturze 40°C


