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Ko tły na pa li wa sta łe - ob słu ga bez pro ble mów

Kil ku dnio wy spa dek tem pe ra tu ry
na po cząt ku se zo nu grzew cze go pro -
wa dzi zwy kle do pod ję cia de cy zji o
uru cho mie niu ko tłów oraz wy wo łu -
je licz ne py ta nia skie ro wa ne do ob -
słu gu ją cych ko tły. Nie jed no krot nie
użyt kow nik ko tła po kon tak cie z
Dzia łem Ob słu gi Klien ta lub Dzia -
łem Tech nicz nym do wia du je się o
spo so bie dzia ła nia swo je go ko tła
grzew cze go, o któ rym al bo nie wie -
dział, al bo za po mniał. W wie lu przy -
pad kach pro ble my ta kie zo sta ją po -
ru sza ne na wet po okre sie kil ku let -
nie go uży wa nia ko tła, kie dy to
klient sam na wła sną rę kę zwra ca się
o po moc do pro du cen ta o wy ja śnie -
nie nie zna nych mu pro ce sów to wa -
rzy szą cych pra cy ko tła. Nie ste ty
wie lu użyt kow ni ków skar ży się na
wie dzę osób uru cha mia ją cych ko tły
lub je ser wi su ją cych. Po wo dy by wa -
ją róż ne: nie wy star cza ją ca zna jo -
mość urzą dze nia lub nie prze ka zy -
wa nie użyt kow ni ko wi wie dzy wy -
ma ga nej do bez piecz nej i po praw nej
eks plo ata cji ko tła. W ce lu przy po -
mnie nia kil ku ele men tar nych spraw
zwią za nych z ob słu gą bądź usu wa -
niem uste rek, po ni żej omó wio no
kil ka drob nych te ma tów.

Do głów nych, cza sem try wial -
nych, pro ble mów po ru sza nych lub
zgła sza nych obec nej je sie ni za li -
czyć moż na do słow nie kil ka ele -
men tów. Ich wy szcze gól nie nie słu -
ży zwró ce niu uwa gi na nie licz ne
pod czas opi sy wa nia przez użyt kow -
ni ka ob ja wy, jak twier dzi, „nie pra -
wi dło we go dzia ła nia ko tła”.

Pa le nie ręcz ne

Tryb pa le nia ręcz ne go - to po zor -
nie pro sta funk cja. Kli ka jąc przy ci -

skiem lub prze łącz ni kiem po daj ni ka
au to ma tycz ne go, ak ty wu je my „Pa le -
nie ręcz ne”. Tryb sto so wa ny jest naj -
czę ściej po okre sie grzew czym, cza -
sem jesz cze w przej ścio wym i słu ży
do ogrza nia sys te mu grzew cze go lub
czę ściej sa mej cie płej wo dy użyt ko -
wej w do dat ko wym ręcz nym pa le ni -
sku. Wszyst ko jest w naj lep szym po -
rząd ku do cza su, gdy okre so we
ogrze wa nie nie wy star cza i zmu sze -
ni je ste śmy do ogrze wa nia w try bie
au to ma tycz nym (ko tły z au to ma -
tycz nym po da wa niem pa li wa). Wte -
dy oka zu je się, iż po daj nik nie pra cu -
je. Prze stra szo ny i nie świa do my ni -
cze go użyt kow nik zgła sza re kla ma -
cję, ocze ku jąc na przy jazd ser wi san -
ta, któ ry usu nie uster kę i spo wo du -
je, iż klient nie bę dzie już mu siał
ręcz nie opa lać i czę sto scho dzić do
swo jej ko tło wi. W re zul ta cie wy star -
czy ło by uak tyw nić tryb ogrze wa nia
au to ma tycz ne go, tak sa mo jak użyt -
kow nik zro bił to, prze cho dząc w tryb
opa la nia w ręcz nym pa le ni sku. Mo że
to brzmi ma ło re al nie, ale jest to,
nie ste ty, wy ję te z ży cia co dzien ne go.

Pal nik

O na sta wach pal ni ka moż na prze -
czy tać już w każ dej do brze na pi sa nej
„In struk cji ob słu gi i in sta la cji ko tła”

do star cza nej wraz z ko tłem po je go
za ku pie. Szcze gól nie oma wia ny jest
spo sób do bo ru cza sów po da wa nia pa -
li wa (je śli jest to ko niecz ne) oraz na -
staw lub przy naj mniej ko rek ty po -
wie trza wy ma ga ne go wręcz do pra wi -
dło we go spa la nia pa li wa. Po in for ma -
cjach o spo so bie re gu la cji pal ni ka,
prze ka zy wa nych me dial nie w po sta -
ci ar ty ku łów, zdjęć czy fil mów in -
struk ta żo wych umiesz cza nych w in -
ter ne cie, a tak że na licz nych szko le -
niach ser wi so wych, pro ce du ra ta po -
zo sta wia wie le do ży cze nia. Brak
orien ta cji, ja kie cza sy po da wa nia do -
brać i czym się su ge ro wać, do ko nu jąc
wy bo ru, to naj więk sza nie wia do ma
dla użyt kow ni ka lub cza sem nie wpra -
wio ne go ser wi san ta ob słu gu ją ce go
ko cioł. Nie opi su jąc już szcze gó ło wo
re gu la cji pal ni ka, zwró cę tyl ko uwa -
gę, iż naj pierw na le ży do brać moc
pal ni ka, w któ rej skład za li cza my cza -
sy po da wa nia oraz prze rwy mię dzy
po da wa niem (stru mień po da wa ne go
pa li wa w cza sie). Moc ko tła do bie ra -
my pro por cjo nal nie do za po trze bo wa -
nia na cie pło, uj mu jąc w tym me traż
do ogrza nia, ro dzaj bu dyn ku, ro dzaj
pa li wa, spo sób wy ko na nia in sta la cji i
sto pień do cie ple nia bu dyn ku. Dru -
gim waż nym kro kiem jest do bór po -
wie trza do spa la nia usta wio nej wcze -
śniej por cji pa li wa, któ ra za pew ni wy -
daj ne spa la nie, uj mu jąc cał ko wi te
oraz zu peł ne spa la nie pa li wa. Ilość
po wie trza na le ży do bie rać umie jęt -
nie, tzn. dą żąc do te go, by po zo sta ło -
ści w po piel ni ku by ło jak naj mniej,
ale rów nież, by nie po dać zbyt du żej
daw ki po wie trza, roz rze dza jąc spa li -
ny tle nem i zwięk sza jąc tym sa mym
stra tę ko mi no wą ko tła. Czę sto jed -
nak mo ce pal ni ka do bie ra ne są zbyt
ni sko. Przy kła do wo do ogrza nia śred -
nio do cie plo ne go bu dyn ku o po -
wierzch ni 250 m2 za da na moc pal ni ka
to 7 kW. To sta now czo za ma ło w sto -
sun ku do od bio ru cie pła przez in sta -
la cję, szcze gól nie dla tem pe ra tur po -
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ni żej 0°C. Na tu ral ną re ak cją ko tła bę -
dzie alar mo wa nie sta nu „Brak pa li -
wa”, któ ry nie bę dzie wy ni kiem fak -
tycz ne go bra ku opa łu w za sob ni ku
przy ko tło wym lub bra ku pło mie nia
na pa le ni sku. Bę dzie on wy ni kiem
bra ku wzro stu tem pe ra tu ry na ko tle
w za da nym przez ser wi san ta cza sie,
po nie waż po da wa na por cja pa li wa do
spa la nia (tym sa mym moc pal ni ka)
jest za ma ła i ko cioł naj pro ściej w
świe cie nie jest w sta nie wy grzać się
do za da nych tem pe ra tur. Przy tym
do dat ko wo pod łą czo ne urzą dze nia,
jak pom pa czy si łow nik na za wo rze
mie sza ją cym, nie bę dą za si la ły in sta -
la cji w spo sób po żą da ny.

Ko lej nym te ma tem do po ru sze nia
jest nie do pa le nie opa łu, na wet przy
usta wie niu naj krót szych moż li wych
cza sów po da wa nia oraz prze rwy mię -
dzy po da wa niem np. 60 s. Nie do pa -
la nie jest wów czas ewi dent nie spo -
wo do wa ne roz sz czel nie niem rusz tu
re tor to we go, któ ry wy pro wa dza fał -
szy wie część po wie trza po za stre fę
spa la nia pa li wa. Szcze gól nie wi docz -
ne roz sz czel nie nie rusz tu jest wte dy,
gdy le piej do pa la się pa li wo z jed nej
ze stron pal ni ka. Opa la jąc na nie -
szczel nym rusz cie, ko cioł nie bę dzie
w sta nie wy grzać in sta la cji, po nie waż
ener gia che micz na w po sta ci wę gla
nie bę dzie w peł ni wy ko rzy sta na,
spa lo na. Efekt jest po rów ny wal ny do
spa la nia wę gla o naj mniej szej z moż -
li wych war to ści opa ło wych.

Po wie trze do spa la nia

O bra ku in sta la cji na wiew no -wy -
wiew nej pi sa no już du żo. Po mi mo te -
go my śle nie o po zor nych oszczęd no -
ściach spa la ne go pa li wa, czy li o tak
zwa nym nie wpusz cza niu do do mu
zim ne go po wie trza z ze wnątrz, wciąż
jest bar dzo po pu lar ne. Dro dzy Czy -
tel ni cy, pro szę wy ko nać pro sty test.
Pro szę opa lać z przy mknię tym na wie -
wem je den dzień i oce nić, jak szyb ko
na grza ła się in sta la cja grzew cza, ja ki
jest sto pień wy pa le nia pa li wa w po -
piel ni ku oraz ja ki za pach to wa rzy szy
spa la niu w ko tłow ni. Test ta ki pro szę
wy ko nać rów nież z droż nym na wie -
wem i po rów nać z po przed nim te -
stem. Dla ko tłów ko mo ro wych, szcze -
gól nie bez wen ty la to ra na dmu cho we -
go, efekt jest na wet sły szal ny, kie dy
to przy pa lą cym się ko tle bez na wie -
wu do pro wa dza my świe że po wie trze.

Mo men tal nie usły szeć moż na
wzmoc nio ne, przy spie szo ne spa la nie
pa li wa oraz to wa rzy szą cy te mu efekt
bra ku wy do sta wa nia się spa lin do
wnę trza ko tłow ni. Przez po ję cie in -
sta la cji na wiew nej ro zu mie my otwór
o po wierzch ni 200 cm2 umiesz czo ny
do 0,5 m nad po sadz ką ko tłow ni (do
25 kW). In sta la cją na wiew ną nie mo -
że my na zy wać otwar te go okien ka
umiej sco wio ne go po wy żej ko tła.

Wen ty la tor

Pod sta wo wym błę dem do ty czą -
cym uru cha mia nia ko tła po okre so -
wym je go od sta wie niu jest też brak
od chy la nia przy sło ny mon to wa nej na
wen ty la to rze na dmu cho wym, co
rów nież unie moż li wia spraw ne spa -
la nie pa li wa. Z prak ty ki wiem, że
zda rza się cza sem eks plo ata cja ko tła
z za mknię tą przy sło ną na wet przez
kil ka dni, aż do cza su zgło sze nia u
pro du cen ta i wy ja śnie nia spra wy.

Pa mię tać rów nież na le ży o czysz -
cze niu wen ty la to rów na dmu cho -
wych, przede wszyst kim ło pa tek wir -
ni ka. Osad na ło patkch, w tym też
pył, zmniej sza wy daj ność pra cy wen -
ty la to ra. Czyn ność ta ką do ko nać
trze ba przy naj mniej raz w ro ku. Po
oko ło 3-4-let nim eks plo ato wa niu ko -
tła wy mia nie pod le gać bę dzie do dat -
ko wo kon den sa tor wen ty la to ra. Po -
trze bę je go wy mia ny za uwa żyć moż -
na, gdy wen ty la tor nie bę dzie się w
sta nie przy star cie swo bod nie uru -
cho mić. Bę dzie te mu to wa rzy szyć
od głos, po tocz nie zwa ny „bu cze -
niem”. Przy za bru dzo nym wen ty la to -
rze rów nież bę dzie moż na za uwa żyć
brak sa mo ist ne go roz ru chu wen ty la -
to ra, przy czym nie bę dą tu sły szal ne
żad ne sy gna ły dźwię ko we. 

Mie szacz

O za wo rach mie sza ją cych moż na
by pi sać du żo. Szcze gól nie o za wo -
rach trój dro go wych, któ rych mon taż
w in sta la cji nie za wsze jest po praw ny
lub któ re go umiej sco wie nie nie wy -
ko rzy stu je funk cji re gu la to ra ko tła,
dla któ re go zo stał za ku pio ny za wór
mie sza ją cy. Jed no jest pew ne - je śli
się da, naj bez piecz niej jest in sta lo -
wać za wo ry mie sza ją ce czte ro dro go -
we, nie wli cza jąc in sta la cji, któ rych
na czy nie wy rów naw cze otwar te go
sys te mu grzew cze go uchwy co ne jest

z pio nu grzej ni ko we go. Mon taż sa -
mych za wo rów mie sza ją cych przy pra -
wia cza sem o za wrót gło wy. Co się
dzie je w sy tu acji, gdy do da je my do
te go na pęd elek trycz ny w po sta ci si -
łow ni ka oraz do dat ko we go oczuj ni ko -
wa nia? W wie lu ko tłach ob słu ga si -
łow ni ka na za wo rze mie sza ją cym sta -
ła się stan dar dem. Re ali zu je on wów -
czas funk cję ochro ny ko tła przed
zim nym po wro tem, ale i ogra ni cze nia
tem pe ra tu ry za si la nia in sta la cji (na
pod sta wie sys te mu po go do we go czy
ter mo stat po ko jo we go). Do głów nych
pro ble mów te go ukła du moż na za -
kwa li fi ko wać: błęd ne usy tu owa nie
czuj ni ków c.o. (za za wo rem mie sza -
ją cym) oraz czuj ni ka po wro tu re ali zu -
ją ce go tryb ochro ny ko tła. Czę sto
sam spo sób utwier dze nia czuj ni ków
oraz spo sób ich izo la cji po wo do wać
mo że bar dzo du że kom pli ka cje w sa -
mym dzia ła niu re gu la to ra. Błęd ne od -
czy ty, np. czuj ni ka po wro tu ko tła,
mo gą ge ne ro wać przede wszyst kim
nie po żą da ne za my ka nie się si łow ni -
ka za wo ru mie sza ją ce go. Czę sto usta -
wio na temp. pra cy in sta la cji lub zbyt
ni ska krzy wa grzew cza sys te mu po go -
do we go są wy ni kiem ogra ni cza nia
przez si łow nik tem pe ra tu ry sys te mu
grzew cze go. Si łow nik w ta kiej sy tu -
acji, zgod nie z za da ny mi war to ścia mi
na re gu la to rze, bę dzie z ni mi zgod ny
i nie po da na in sta la cję pa ra me tru o
wyż szej temp. niż za da na. Błąd mon -
ta żu, brak izo la cji czuj ni ka oraz zbyt
ni ska na sta wa za da nej tem pe ra tu ry
pra cy c.o. to 90% awa rii zgła sza nych
przez użyt kow ni ka i zwią za nych z
pra cą mie sza cza. Spo wo do wa ne są
one nie wie dzą użyt kow ni ka o dzia ła -
niu ta kie go ukła du lub nie do pa trze -
niem pod czas in sta la cji. 

Oma wia jąc mie sza cze z na pę dem
elek trycz nym, nie na le ży wy klu czać
nie pra wi dło wej in sta la cji elek trycz nej
sa me go si łow ni ka otwie ra ją ce go się w
mo men cie żą da nia przez re gu la tor je -
go za mknię cia lub błęd ne go pod pię -
cia ter mo sta tu po miesz cze nio we go,
np. da ją ce go sy gnał grza nia w mo -
men cie uzy ska nej we wnątrz po miesz -
cze nia za da nej tem pe ra tu ry. Chciał -
bym przy po mnieć, iż więk szość re gu -
la to rów ko tło wych wy po sa żo nych jest
w funk cję te stu urzą dzeń, któ ry to w
pro sty spo sób skon tro lo wać mo że po -
praw ność ich pod łą cze nia.

Mar�cin�Fo�it
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