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Tra dy cyj nie ko tły te roz pa la ne są na rusz cie, a po uzy -
ska niu wy star cza ją cej war stwy ża ru za sy py wa ne war stwą
wę gla. Po wie trze do pro wa dzo ne jest od do łu. Żar stop nio -
wo roz cho dzi się, obej mu jąc ca ły ła du nek wę gla i po wo du -
jąc spa la nie w ca łej ob ję to ści. Pa li wo spa la się szyb ko, a spa -
li ny opusz cza ją ce ko cioł osią ga ją wy so ką tem pe ra tu rę,
przez co moż li wość re gu la cji mo cy jest ogra ni czo na. Ta ka
me to da pa le nia w ko tle jest ma ło efek tyw na. Przy po mi na
bar dziej pra cę po moc ni ka ma szy ni sty pa ro wo zu (cięż ka
pra ca, du żo dy mu i spraw ność na po zio mie 30%) i wraz z
pa ro wo za mi po win na odejść do la mu sa.

Bar dziej efek tyw ną me to dą spa la nia w tym ty pie ko tła
jest roz pa la nie od gó ry, czy li naj pierw za sy pa nie wę glem
ko mo ry pa le ni sko wej, a na stęp nie roz pa le nie na gó rze war -
stwy drew na. Pa li wo spa la się war stwo wo, nie na stę pu je od
ra zu za płon ca łe go za ła do wa ne go wę gla. Wę giel spa la się
stop nio wo, dłu go i sta bil nie wy pa la jąc się w kie run ku rusz -
tu. W ten spo sób pro duk ty ter micz ne go roz kła du wę gla wy -
pa la ją się w ko mo rze spa la nia, ko cioł osią ga dwu krot nie
wyż szą spraw ność, a spa li ny wy pro wa dza ne na ze wnątrz są
mniej tok sycz ne. Jest to więc me to da, któ ra po zwa la na
zde cy do wa nie bar dziej efek tyw ne pro wa dze nie na wet sta -
rych, ale spraw nych jesz cze, wszyst ko żer nych śmie ciu -
chów. Du żą nie do god no ścią użyt ko wa nia ko tłów gór ne go
spa la nia (me to dą roz pa la nia od gó ry) jest cy klicz ność pa le -
nia. Raz roz pa lo ny ko cioł mu si wy pa lić się do koń ca. Po -
now ny cykl roz po czy na my od po cząt ku: za ła du nek wę gla,
roz pa la nie na gó rze war stwy drew na itd.

Ko cioł dol ne go spa la nia jest roz wią za niem zde cy do wa -
nie wy god niej szym niż ko cioł gór ne go spa la nia (me to dą
roz pa la nia od gó ry). W ko tłach dol ne go spa la nia zni ka cy -
klicz ność roz pa leń, a wę giel w ko tle moż na uzu peł niać w
do wol nej chwi li. Spa la nie od by wa się na tyl nej ścia nie ko -
mo ry za sy po wej lub w ko mo rze spa la nia (w za leż no ści od
kon struk cji).

Gru bość war stwy ża ru i moc ciepl na utrzy my wa na jest w
tym ko tle au to ma tycz ne, co prze kła da się na wyż szą je go
spraw ność. Spa li ny opusz cza ją ce ko cioł ma ją niż szą tem -
pe ra tu rę i są mniej tok sycz ne. 

Nie moż na jed nak po wie dzieć, że ko cioł ten jest ide al -
ny. Przy nie umie jęt nej ob słu dze ko cioł dol ne go spa la nia
mo że rów nież kop cić jak sta ry pa ro wóz i osią gać spraw ność
sta re go śmie ciu cha. Ma ło te go - moc ko tła dol ne go spa la -
nia mu si być do kład nie do bra na do po trzeb bu dyn ku. W
prze ciw nym ra zie bę dzie on pra co wał ma ło efek tyw nie.

Ko tły dol ne go spa la nia mo gą osią gać na wet 80% spraw -
no ści (przy pa le niu wę glem). Wy ma ga ją jed nak lep sze go
pa li wa niż ko tły gór ne go spa la nia. Naj le piej pra cu ją na wę -
giel ty pu 31 lub 32 ni sko spie ka ją cy. Nie na da je się tu wę -
giel szla ku ją cy lub ka mie ni sty. Pod sta wą wy god nej eks -
plo ata cji ko tła dol ne go spa la nia jest me cha nicz ny ruszt.
Dzię ki nie mu moż na usu nąć po piół z pa le ni ska bez wy ga -
sza nia ko tła.
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Je śli cho dzi o ce nę ko tła, to wia do mo, że naj le -
piej, że by by ła ona jak naj niż sza. Naj czę ściej jed -
nak ce na ko tła idzie w pa rze z ja ko ścią ko tła, choć
nie za wsze. Czas gwa ran cji ko tła rów nież mo że
mieć wpływ na ce nę. 

Bar dzo waż nym kry te rium wy bo ru jest rów nież
ma te riał, z któ re go wy ko na ny jest ko cioł. Mo że być
nim stal kon struk cyj na, stal ko tło wa lub że li wo. Te
czte ry opi sa ne ce chy ma ją naj więk szy wpływ na wy -
bór ko tła grzew cze go. 

Na dłu gość sta ło pal no ści „dol nia ków” naj więk sze
zna cze nie ma wiel kość gra nu la tu pa li wa. Naj dłuż sze
osią gi moż na uzy skać na wę glu ka mien nym ty pu
orzech bądź gro szek, ogól nie drob nym wę glu ła two
od pa la ją cym się od ża ru. W ta kim przy pad ku sta ło -
pal ność jed ne go za sy pu moż na opi sać ja ko 12-24 h, a
w nie licz nych przy pad kach na wet dłuż szą. Za le ży to
tak że od resz ty ele men tów wcho dzą cych w skład ko -
tłow ni, ja ki mi są in sta la cja na wiew no -wy wiew na, ro -
dzaj i wiel kość ko mi na oraz pro ces pro wa dze nia spa -
la nia zwią za ny rów nież z okre so wą kon ser wa cją i
czysz cze niem wy mien ni ka ko tła przez użyt kow ni ka.
Sta ło pal ność na po zio mie 24 h rów nież moż na uzy -
skać, opa la jąc w ko tłach z gór nym spa la niem, czę ściej
jed nak są to cza sy w za kre sie do 16 h - ko cioł roz pa -
lo ny od gó ry po uprzed nim peł nym za ła do wa niu ko -
mo ry pa le ni sko wej. Na czas sta ło pal no ści ma do dat -
ko wo wpływ ja kość sto so wa ne go pa li wa. W przy pad -
ku wę gla bar dzo waż na jest za war tość po pio łu w pa -
li wie. Du ża za war tość po pio łu wy mu szać bę dzie czę -
ste pod cho dze nie do ko tła i je go prze rusz to wa nie. 

Je śli zaś cho dzi o czas opa la nia jed nym za sy pem
pa li wa, to w du żej mie rze za le ży to od ope ra to ra ko -
tła. Ła twiej jest jed nak uzy skać dłuż szą sta ło pal -
ność w ko tłach z dol nym spa la niem w po rów na niu
do ko tłów ze spa la niem gór nym, a to na sku tek od -
po wied niej pręd ko ści wy pa la nia się pa li wa tyl ko w
dol nej cien kiej war stwie na rusz cie ko tła z dol nym
spa la niem. 

Ko cioł z dol nym spa la niem, ze wzglę du na pa le -
nie się tyl ko war stwy ża ru, a nie ca łe go za ła do wa -
ne go pa li wa jak w przy pad ku ko tłów z gór nym spa -
la niem, jest bar dziej ste ro wal ny pod wzglę dem
chwi lo wej mo cy ge ne ro wa nej przez ko cioł oraz je go
tem pe ra tu ry. Do ty czy to na wet sy tu acji, w któ rych
ko cioł jest prze wy mia ro wa ny w sto sun ku do za po -
trze bo wa nia bu dyn ku na cie pło. Ich sta ło pal ność
jest dłu ga. Moc ną ce chą ko tłów z gór nym spa la niem
jest zde cy do wa nie prze wa ża ją ca uni wer sal ność sto -
so wa ne go w nich pa li wa oraz niż sza wraż li wość na
zbyt ni skie wy twa rza ne przez ko min pod ci śnie nie.
Ko tły z gór nym spa la niem wy ma ga ją po pro stu
mniej sze go cią gu ko mi no we go. Ko tły gór ne go spa la -
nia roz pa la ne od gó ry po wo du ją znacz ne wy dłu że -
nie cza su spa la nia jed ne go za ła dun ku.
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