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Najczęstsze błędy w instalacjach 
ogrzewanych kotłami na paliwa stałe
Marcin Foit

Aby zmniejszyć powtarzalność błędów, a tym samym problemów związanych z bezpie-
czeństwem oraz obsługą instalacji grzewczej z kotłami na paliwa stałe, poniżej opisano 
zalecenia oraz informacje, jak tych błędów unikać i na co należy zwrócić uwagę, by uru-
chomiona instalacja grzewcza pracowała poprawnie.

Zabezpieczenie instalacji 
grzewczej układu otwartego

Częstym błędem jest nieprawidłowo zabezpie-
czona instalacja grzewcza układu otwartego. 
Dla przypomnienia, zgodnie z PN-91/B-02413, 
pkt 2.9, „na rurze bezpieczeństwa nie można 
umieszczać armatury umożliwiającej całkowite 
lub częściowe zamknięcie przepływu, ani urzą-
dzeń i armatury zmniejszającej pole ich prze-
kroju wewnętrznego”. Oznacza to, że na „nitce” 
od kotła do naczynia wzbiorczego otwartego, 
nie może być zainstalowane żadne urządzenie 
mogące mieć bezpośredni wpływ na zaburze-
nie przepływu medium. Dotyczy to również 
zaworów kulowych, często montowanych przez 
instalatorów. Ich montaż argumentowany jest 
tym, iż rzekomo zapewniają w każdym momen-
cie dobry przepływ. Zawór kulowy może ulec 
uszkodzeniu, co będzie miało wpływ na zabez-
pieczenie instalacji, więc jest niezgodne z obo-
wiązującymi przepisami. Oczywiście, żeby naczy-
nie otwarte mogło zabezpieczyć instalację, 
zachowany powinien być minimalny przepływ 
w rurze z zachowaniem odpowiedniej jej średni-
cy w zależności od mocy kotła.
Podobnym błędem związanym ze stosowaniem 
naczynia wzbiorczego otwartego, jako zabez-
pieczenia instalacji, jest montowanie zaworu 
mieszającego na zasilaniu instalacji grzewczej 
z kotła w układzie, gdzie sam zbiornik wyrów-
nawczy zasilany jest z pionu grzejnikowego, usy-
tuowanego w najwyższym punkcie. Analogicz-
nie zgodnie z podaną normą, na drodze od kotła 
do naczynia wzbiorczego, nie mogą występo-
wać żadne zaburzenia przepływu, bo klasyfikuje 
to instalację jako wykonaną nieprawidłowo.
Opisane sposoby wykonywania zabezpieczeń są 

istotnymi elementami działania układu grzew-
czego, a także mają bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo osób przebywających w otocze-
niu. Ponadto rura bezpieczeństwa powinna być 
wykonana z materiałów trwałych odpornych 
na pracę ciągłą w temp. 110°C, niestety często 
tak nie jest.

Montaż i sterowanie zaworami 
mieszającymi

Montaż zaworów mieszających oraz sposób ste-
rowania instalacją grzewczą z kotłem na pali-
wa stałe, często pozostawia wiele do życzenia. 
Na wstępie należy jednak wyjaśnić, jakie zada-
nia realizuje zawór mieszający. Zawór miesza-
jący czterodrogowy stosowany jest głównie 
do podziału temperaturowego obiegu grzew-
czego. Dzielone obiegi to np. obieg zasilania 
zaworu czterodrogowego (od np. kotła do zawo-
ru czterodrogowego i z powrotem do kotła – tak 

zwany krótki obieg kotła) oraz obieg zasilany 
zaworem czterodrogowym (za zaworem czte-
rodrogowym np. instalacja grzewcza grzejni-
kowa, podłogowa). Zawór mieszający zalecany 
jest do regulacji temperatury układu grzewcze-
go, przy wykorzystaniu wysokiej temperatury 
krótkiego obiegu kotłowego oraz do regulacji 
temperatury powrotu do kotła. Zawór miesza-
jący czterodrogowy może być sterowany siłow-
nikiem, a więc realizować regulację temperatury 
w sposób płynny.
Zawór mieszający trójdrogowy ma na celu utrzy-
manie stałego przepływu jakościowego (tem-
peraturowego) przez odbiornik (grzejnik, insta-
lacja podłogowa). Zwykle nie jest stosowany 
do zabezpieczenia powrotu kotłów.
Niejednokrotnie wadliwe działanie instalacji 
grzewczej jest związane z nieprawidłowym mon-
tażem zaworów mieszających. Nieodpowiednia 
praca zaworu może być spowodowana zastoso-
waniem zaworu mieszającego o zbyt małej śred-
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nicy w stosunku do mocy kotła. Wymagana śred-
nica zagwarantować ma swobodny przepływ 
grawitacyjny krótkiego obiegu kotła w chwili 
zamknięcia zaworu mieszającego.
Bardzo popularna jest regulacja temperatury 
instalacji grzewczej za pomocą siłownika zawo-
ru mieszającego sterowanego termostatem 
pomieszczeniowym oraz systemem pogodo-
wym. Tu najczęściej pojawiającym się błędem 
jest odwrotne działanie zaworu mieszającego 
z powodu niezgodnego podłączenia z regula-
torem kotła (zawór otwiera się zamiast zamy-
kać i zamyka się zamiast otwierać). Również złe 
podłączenie z termostatem powoduje zamyka-
nie zaworu mieszającego na instalację w czasie, 
gdy potrzebne jest grzanie (sygnał z termostatu, 
aby grzać) lub otwieranie zaworu mieszającego 
na instalację w chwili blokady termostatu (sygnał 
z termostatu, aby nie grzać).
Dodatkowo wiele regulatorów kotłów wymaga 
kalibracji z rodzajem zastosowanego siłownika 
zaworu mieszającego poprzez podanie czasu 
pełnego otwarcia siłownika, od położenia cał-
kowicie zamkniętego do całkowicie otwartego. 
To spowodowane jest brakiem testu działania 
urządzenia po jego zainstalowaniu.
Opisane procesy należy bezwzględnie skontro-
lować podczas rozruchu kotła, wykorzystując 
do tego test regulatora (manualne wyzwalanie 
pracy urządzenia – otwieranie, zamykanie siłow-
nika) oraz symulując pracę termostatu pomiesz-
czeniowego – zadając temperaturę wskazującą 
na dogrzewanie instalacji grzewczej oraz blokadę 
termostatu (przymykanie zaworu) dla temperatu-
ry zadanej niższej od panującej w otoczeniu.

Parametry instalacji a przebieg 
procesu spalania

Kolejnym tematem bardzo często poruszanym 
i w wielu przypadkach niewyjaśnionym jest 
regulacja mocy kotła, spalania oraz ilość zużywa-
nego opału. Bardzo często informacje dotyczące 
tych kwestii nie są zamieszczane w Instrukcji 
Obsługi Kotła. Wyjaśnić należy, że aby określić 
działanie kotła oraz instalacji bezpośrednio z nim 
związanej, (grzewczej, nawiewno-wywiewnej, 
kominowej) trzeba znać warunki ich działania. 
Warunki takie to np. przekroje instalacji nawiew-
nej i wywiewnej oraz odpowiednie ich usytu-
owanie, podciśnienie wymagane przez instalację 
odprowadzania spalin itp.
Aby wyregulować poprawnie kocioł należy usta-
wić jego moc, dostosowując ją do zapotrze-
bowania na ciepło przypadające na każdy m2 

ogrzewanego budynku. Regulując powietrze 
potrzebne do spalania dostarczane przez wenty-
lator nadmuchowy lub wyciągowy, należy zop-
tymalizować spalanie, aby w popielniku było jak 
najmniej niespalonego paliwa. Następnie przy 
wygrzanym kominie i zatrzymanej pracy kotła 
należy zmierzyć ciąg kominowy. Będzie to infor-
macją, czy aby nie jest on zbyt wysoki w stosun-
ku do mocy urządzenia, co mogłoby prowadzić 
do „wyrywania” spalin z kotła oraz zwiększenia 
zużycia opału i obniżenia sprawności kotła.
Nadmierny ciąg kominowy to częsty problem 
eksploatacyjny, lecz można sobie z nim poradzić. 
Potrzebny jest pomiar temperatury spalin pod-
czas pracy kotła, wskazujący na wielkość straty 
wylotowej z komina, a także częściowo świad-
czący o jakości paliwa. Trudno jest jednak jedno-
znacznie określić, jaka powinna być wartość tem-
peratury, ponieważ w dużej mierze zależy ona 
od konstrukcji kotła, mocy ustawionej na palni-
ku, ciągu kominowego oraz rodzaju zastosowa-
nego paliwa. Dla eko-groszku, w kotłach z auto-
matycznym podawaniem paliwa, temperatura 
spalin dla mocy kotła zbliżonej do maksymalnej 
powinna zawierać się w granicach 150-220°C. 
Zbyt niska wartość temperatury może świadczyć 
niskiej wartości opałowej paliwa. Zbyt wysoka 
wartość może być spowodowana nadmiarem 
powietrza wdmuchiwanego przez wentylator 
lub zbyt dużym ciągiem kominowym. Może być 
również efektem mało wydajnego wymiennika 
kotła o niewielkiej powierzchni grzejnej korpusu 
kotła w stosunku do założonej mocy urządzenia. 
Każdy z opisanych czynników najlepiej jest osza-
cować oraz wyregulować na podstawie znanych 
informacji. Nawet zbyt duży ciąg kominowy nie 

stanowi problemu, bo można wykorzystać regu-
latory ciągu typu klapowego. Pomocne infor-
macje można uzyskać z Instrukcji Obsługi Kotła 
dołączonej wraz z zakupionym urządzeniem lub 
wsparcia technicznego producenta.
Pełna regulacja pracy kotła wymaga czasu 
oraz odpowiedniego sprzętu (np. termome-
tru do pomiaru temperatury spalin, urządzenia 
do pomiaru ciągu lub analizatora spalin), jak 
i wiedzy do postawienia diagnozy, co zrobić, 
by zoptymalizować sprawność działania instala-
cji grzewczej dla danych warunków.
Dla porównania wielkości można przyjąć, iż sto-
sując przeciętne paliwo oraz ogrzewając średnio 
ocieplony dom o powierzchni 140-160 m2, utrzy-
mując wewnątrz temperaturę 22°C, zużycie eko-
groszku w kotle retortowym powinno wahać 
się w granicach 3,2-3,8 tony na sezon grzewczy. 
Wykorzystując dodatkowo rekuperację powie-
trza oraz bufor ciepła, zużycie to można zmniej-
szyć o 500-800 kg na rok. W kotłach na pelety 
z automatycznym zapłonem, zużycie to będzie 
bardzo podobne, jak w przypadku eko-groszku, 
pomimo mniejszej wartości opałowej pelet.
Ciąg kominowy przekroczony już o 5 Pa w sto-
sunku do zalecanego, można nazywać generato-
rem nadmiernego spalania paliwa, gdyż będzie 
„wyrywał” spaliny do komina nie pozwalając 
na efektywną wymianę ciepła od spalin do wody 
kotłowej. To samo dotyczy spalin o temperaturze 
powyżej 240°C. ■
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