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Urządzenia grzewcze na pa li wa sta łe 
- ja kie wy brać i gdzie ku pić

Przed za ku pem ko tła na le ży się
bar dzo do brze zo rien to wać, ja kie są
stan dar dy w tej dzie dzi nie, w wy po -
sa że niu i dzia ła niu oraz za co tak na -
praw dę pła ci my. Waż ne jest rów nież,
co do kład nie po trze bu je my do na szej
in sta la cji, ja kie ko cioł po wi nien re ali -
zo wać pro ce sy oraz czym po wi nien
ste ro wać (urzą dze nia do dat ko we, jak
np. je den lub dwa za wo ry mie sza ją ce
z si łow ni kiem, ter mo stat po miesz cze -
nio wy ze wnętrz ny lub we wnętrz ny,
pom py, mo du la cja mo cy PID itp.).
Ko niecz ne są tak że in for ma cje na te -
mat wy tycz nych do ty czą cych gwa ran -
cji oraz ob słu gi po gwa ran cyj nej.

Wy bór ko tła

Przy wy bo rze ko tła, naj waż niej szym
ele men tem jest okre śle nie, do ja kich
pa liw chce my prze zna czyć „nasz ko -
cioł”. Na przy kła dzie ko tłów au to ma -
tycz nych lub z au to ma tycz nym po da -
wa niem pa li wa na le ży mieć świa do -
mość, iż prak tycz nie nie moż li we jest
ich dzia ła nie na wszyst kich do stęp nych
na ryn ku pa li wach. Wy bór ko tła teo re -
tycz nie uni wer sal ne go moż na po rów -
nać do opon wie lo se zo no wych. Ich za -
cho wa nie „śred nie”, czy li czę ścio wo w
okre sie zi mo wym oraz let nim, nie bę -
dzie tak do bre jak w przy pad ku opon
spe cjal nie prze zna czo nych do okre su
zi mo we go czy let nie go. Tak sa mo jest
z ko tła mi - na le ży sto so wać za le ca ne
przez pro du cen ta pa li wa, zwy kle szcze -
gó ło wo scha rak te ry zo wa ne w in struk cji
ob słu gi (ka lo rycz ność, gra nu la cja, wil -
got ność, spie kal ność itp.). Zro zu mia łe
jest, że użyt kow ni ko wi za le ży na za ku -
pie ko tła "na wszyst ko". Ist nie ją ta kie
kon struk cje, któ re umoż li wia ją spa la nie
sze ro kiej ga my pa liw (wę giel gro szek,
pe le ty, ziar na owsa, w ręcz nym do dat -
ko wym pa le ni sku drew no ka wał ko we

oraz więk sze go sor ty men tu wę giel),
lecz za cho wa nie te go ko tła, któ ry nie
bę dzie mo der ni zo wa ny kon struk cyj nie
lub przy naj mniej na sta wa mi na re gu la -
to rze przy zmia nie ro dza ju opa łu, bę -
dzie in ne dla każ de go sto so wa ne go pa -
li wa w tym ko tle. Zwró cić na le ży szcze -
gól ną uwa gę, ja kie pa li wo jest pa li wem
pod sta wo wym dla da ne go ko tła, a ja kie
za stęp czym, na któ rym zwy kle uzy ski -
wa na przez ko cioł moc bę dzie niż sza w
sto sun ku do mak sy mal nej. Czę sto róż -
nić się bę dzie rów nież spraw ność oraz
szyb kość za nie czysz cza nia we wnętrz -
nej czę ści kor pu su ko tła w za leż no ści
od róż nych pa liw.

In for ma cja

Bar dzo waż nym ele men tem przed
za ku pem ko tła jest uzy ska nie in for ma -
cji na te mat in te re su ją ce go nas pro duk -
tu. In for ma cji ta kich naj le piej za się gnąć
z kil ku źró deł (pro du cent, in sta la tor lub
ser wi sant ma ją cy wcze śniej do czy nie -
nia z do kład nie ty mi sa my mi urzą dze -
nia mi). Nie jest za da wa la ją ca opi nia wy -
da na przez oso by, któ re uogól nia ją np.
ko tły re tor to we, ar gu men tu jąc, że każ -
dy dzia ła tak sa mo. Jed nak in ne są kom -
po nen ty ko tłów, in ne pal ni ki, in ne opo -
ry prze pły wu spa lin przez wy mien nik
ko tła, co ma głów nie wpływ na wy ma -
ga ne przez pro du cen ta pod ci śnie nie w
ko mi nie (ciąg ko mi no wy). Ist nie ją na
na szym ryn ku fir my, któ re wy ma ga ją
mak sy mal ne go cią gu ko mi no we go oma -
wia ne go w nor mie ko tło wej 303-5:2002
„Ko tły na pa li wa sta łe z ręcz nym i au to -
ma tycz nym za sy pem pa li wa o mo cy no -
mi nal nej do 300 kW...”, w któ rej war tość
ta po da na jest ja ko gór na gra ni ca do -
pusz czal na. Ja ko prak tyk wiem, iż w do -
mo wych in sta la cjach cią gi ta kie w 80-
90% są nie osią ga ne, więc sta no wi to do -
brą za po rę ochron ną pro du cen ta w przy -

pad ku nie pra wi dło wej pra cy ko tła. Nie
mam tu na my śli te go, iż ciąg ko mi no wy
po wi nien być jak naj niż szy, po nie waż
na le ży pa mię tać o tym, że to wła śnie
ko min do pro wa dza (za sy sa) do pa le ni -
ska po wie trze po trzeb ne do spa la nia.
Po da na war tość przez pro du cen ta cią gu
ko mi no we go po win na być sen sow na, a
nie słu żą ca ja ko tar cza ochron na fir my.
Przy zbyt du żych wy ma ga niach pro du -
cen ta oraz za sto so wa niu się do nich
przez użyt kow ni ków część spa lin nie
zdą ży od dać tem pe ra tu ry w wy mien ni -
ku, cze go skut kiem bę dzie niż sza
spraw ność ko tła, a tym sa mym zwięk -
szo ne zu ży cie pa li wa. Wy jąt kiem są tu
wy mien ni ki ko tłów o bar dzo du żych
we wnętrz nych opo rach prze pły wu.

W za sa dzie naj częst szym źró dłem
in for ma cji sta ły się wszel kie go ty pu
fo ra in ter ne to we, któ rym nie ste ty nie
moż na w peł ni za wie rzyć. „Fo ru mo wi -
cza mi” są czę sto pra cow ni cy firm, któ -
rzy udzie la ją rad w sy tu acjach pro ble -
mo wych, co jest bar dzo po zy tyw nym i
mi le wi dzia nym ele men tem ob słu gi
po sprze da żo wej. Nie mniej jed nak nie
bra ku je osób pod sta wia nych, któ rzy
ce lo wo sta ra ją się ne ga tyw nie opi sać
fir mę kon ku ren cyj ną bądź wy chwa lić
swo je pro duk ty pod pre tek stem, że z
ko tła mi fir my lub ty pu „X” nie ma
pro ble mów. W ostat nich la tach roz wi -
nę ły się do dat ko wo fir my wy spe cja li -
zo wa ne w ob słu dze fo rum, któ re za
po bra niem opła ty od zle ce nio daw cy
czyn nie dzia ła ją na cza tach, po da jąc
nie rze tel ne in for ma cje na róż ne te ma -
ty, któ re wpły wa ją głów nie na ko rzyść
zle ce nio daw cy. Na le ży rów nież zda -
wać so bie spra wę, iż ilość opi nii bę -
dzie pro por cjo nal na do po pu lar no ści
fir my lub pro po no wa ne go przez nią
urzą dze nia. Dość oczy wi sta jest sy tu -
acja, w któ rej to brak po ru sze nia na fo -
rum te ma tów o pew nych pro duk tach
mo że świad czyć o ich ni szo wo ści lub
nie znacz nej po pu lar no ści. Oso bi ście
pod trzy mu ję zda nie, iż czę ściej pod
ką tem in for ma cji bę dzie się udzie lał
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Zakup lub wy mia na ko tła na no wo cze sny ko cioł na pa li wa sta łe
nie na le ży obec nie do pro stych czyn no ści. 
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