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Je stem za, a na wet prze ciw, 
czy li pokojowe rozmowy o technologiach
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Żar w komorze

Kotły na węgiel to nadal jedne z najpopularniejszych urządzeń grzewczych w naszym kraju.
Mając do wyboru: kocioł z górnym spalaniem i kocioł z dolnym spalaniem, porównajmy wady
i zalety obu rozwiązań.

Zprak ty ki wie my, że o wy bo rze ko tła de cy du je kil ka
waż nych wa run ków. Z pew no ścią na le żą do nich: ro -

dzaj pa li wa spa la ne go w ko tle, ce na pro duk tu, czas ochro -
ny gwa ran cyj nej urzą dze nia oraz pod ze spo łów ko tła i ma -
te riał, z ja kie go wy ko na ny jest ko cioł. Dru go pla no we są
wy gląd oraz ga ba ry ty ze wnętrz ne ko tła.

Pa li wo de dy ko wa ne do ko tła to naj waż niej sze kry te -
rium wy bo ru ko tła. Czę sto od te go za le ży, czy ko cioł po -
wi nien być dol ne go spa la nia czy też gór ne go, gdyż kon -
struk cje te przy sto so wa ne są do spa la nia okre ślo nych pa -

liw. Na tym eta pie na le ży wy ja śnić,
czym w za sa dzie róż nią się ko tły gór -
ne go spa la nia od dol ne go. 

Ko tły z gór nym spa la niem ce chu ją
się prze ciw prą do wym prze pły wem
spa lin w sto sun ku do wy pa la ne go, za -
ła do wa ne go wcze śniej od gó ry pa li wa.
Ko mo ra za ła dow cza ko tła z gór nym

spa la niem jest ko mo rą, w któ rej na stę pu je spa la nie pa li -
wa. Ko tły z dol nym spa la niem opi sać moż na ja ko współ -
prą do wo wy pa la ją ce za ła do wa ne pa li wo w sto sun ku do
kie run ku prze pły wu spa lin, rów nież do star cza ne go do
spa la nia po wie trza po da wa ne go pod ruszt. Spa li ny w ta -
kiej kon struk cji nie prze ni ka ją przez zło że za ła do wa ne go
pa li wa. Ko mo ra za ła dow cza nie jest w peł ni ko mo rą spa -
la nia, po nie waż sa mo spa la nie re ali zo wa ne jest w dol nej
czę ści za sy pa ne go pa li wa. 

Ko tły gór ne go spa la nia spa la ją więk szość do stęp nych
pa liw na ryn ku, w tym miał, flot, wę giel ka mien ny i bru -
nat ny, koks oraz drew no. Ko tły z dol nym spa la niem nie -
za wod nie pra cu ją na pa li wach gra nu lo wa nych. Miał wę -
glo wy oraz flot mo gą po wo do wać pew ne pro ble my w eks -
plo ata cji ko tła wsku tek za py cha nia się ka na łu na wrot ne -
go spa lin mię dzy ko mo rą pa li wa (czę ścio wo spa la nia) a
tak że ko mo rą ko lej ne go cia gu. Pa li wa w ko tle dol ne go
spa la nia po win ny być syp kie i su che, aby nie po wo do wa -
ły za wie sza nia się w ko mo rze za ła dow czej pa li wa, a drew -
no od po wied nio uło żo ne. 

Ko cioł wę glo wy? Tak, tyl ko ja ki? Wę giel ka mien ny jest
wciąż (i po zo sta nie na dłu go) pod sta wo wym źró dłem

ener gii sto so wa nym w in sta la cjach grzew czych w pol skich,
in dy wi du al nych go spo dar stwach do mo wych. Na gło wę bi -
je in sta la cje wy ko rzy stu ją ce gaz ziem ny czy olej opa ło wy.
Wy star czy wspo mnieć, że na po nad sześć mi lio nów go spo -
darstw po sia da ją cych gaz ziem ny tyl ko oko ło 10%  wy ko -
rzy stu je go do ce lów grzew czych. I trud no się dzi wić, sko -
ro 1 GJ ener gii z wę gla ka mien ne go kosz tu je dwu krot nie
mniej niż z ga zu ziem ne go. Na wet wy so ka spraw ność i
„ste row ność” ko tłów ga zo wych w sto -
sun ku do wę glo wych nie jest w sta nie
prze ko nać Po la ków do tych pierw -
szych. Do dat ko wym atu tem prze ma -
wia ją cym za roz wo jem ogrzew nic twa
in dy wi du al ne go opar te go na wę glu ka -
mien nym jest oświad cze nie Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska, iż „nie praw dą jest, że
w 2020 ro ku prze wi dzia ne jest wy pro wa dze nie wę gla z
sek to ra by to wo -ko mu nal ne go. Nie za ka zu je my spa la nia
wę gla; chce my tyl ko, że by by ło to ro bio ne w cy wi li zo wa -
ny spo sób”1.

Nie ste ty praw dą jest, że w przy do mo wych ko tłow niach
sto su je się ko tły i me to dy pa mię ta ją ce po cząt ki ubie głe go
stu le cia. Spa la się by le co, by le jak i w by le czym, co na -
ocz nie wi dać na wie lu pol skich osie dlach, gdzie cięż ki,
śmier dzą cy dym snu je się mię dzy do ma mi.

Obec nie wśród naj po pu lar niej szych i naj chęt niej ku -
po wa nych ko tłów opa la nych wę glem wy róż nić na le ży
dwie kon struk cje, ko tły z gór nym spa la niem i ko tły ze
spa la nym dol nym.

Ko cioł gór ne go spa la nia jest naj star szym i naj czę ściej
spo ty ka nym ko tłem na pol skim ryn ku. Pro du ko wa ny od
kil ku dzie się ciu lat ma wciąż swo ich zwo len ni ków z po wo -
du pro stej kon struk cji i sto sun ko wo ni skiej ce ny. Na da je
się do spa la nia każ de go ro dza ju pa li wa sta łe go, co jest je -
go nie wąt pli wą za le tą. Jed nak naj więk szą efek tyw ność
uzy sku je się przy spa la niu wę gla lub kok su.
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