
Kotły. 
SCHEMATY INSTALACJI 

PALIW STAŁYCH 

Materiały e-learningowe 

 



1 – kocioł; 2 – zbiornik akumulacyjny; 3 – grzejniki; 4 – automatyczny procesor sterujący układu grzewczego; 5 – naczynie rozprężny; 

6 – Gorąca woda; 7 – od zaopatrzenia w wodę; 8 – do systemu grzewczego; 9 – z systemu grzewczego; 10 – trójruchowy zawór 

mieszający; 11 – automatyczny zawór napełniający system; 12 – zawór obejściowy; 13 – trójruchowy zawór mieszający z siłownikiem 

elektrycznym; 14 – woda z wodociągu; 15 – styk termostatu do sterowania pompą; 16 – domowa Cewka grzewcza wody; 17 – 

elektryczne elementy grzewcze; 18 – od zaopatrzenia w wodę; 19 – do kanalizacji 

 
Rys. 1. System technologiczny kotłów na paliwo stałe 

http://www.kalvis.lt/produktai/k-2-121 
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Instalacja kotła na pelety:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. główny system instalacji kotła na pelety 

http://katilaitekla.lt/produktas/draco-duo-versa/ 

 

 

1 kocioł; 2 – sterownik kotła;  

3 – cztero-drogowy zawór mieszający;  

4 – otwarty zbiornik wyrównawczy; 5 – pompa 
ciepłej wody;  

6 – zawór ochronny;  

7 – zawór różnicowy;  

8 – pompa centralnego ogrzewania,  

9 – grzejnik, 10 – akumulator ciepłej wody;  

11 – zawór czterodrogowy; 

T1 – czujnik temperatury kotła;  

T2 – czujnik temperatury wody powrotnej;  

T3 – Czujnik temperatury do podawania paliwa;  

T4 – czujnik temperatury do centralnego ogrzewania;  

T5 – czujnik temperatury gorącej wody;  

T6 – czujnik temperatury na zewnątrz 
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Kotłownia budynku: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Montaż kotłowni 

http://lv.construct-yourself.com/repair-installation-and-construction/heating-and-ventilation/heat-accumulators-for-
heating-boilers.html 
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Kocioł wykonany ze stali żaroodpornej lub koksu.  

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Kocioł na paliwo stałe z wbudowanym czujnikiem temperatury 

http://lt.construct-yourself.com/repair-installation 
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Dla bezpiecznej eksploatacji kotła urządzenia te muszą być 

zamontowane i utrzymywane (rysunek 5): 

1. manometry; 

2. zawory powietrzne; 

3. ochronne zawory ciśnieniowe; 

Zawory ochronne (3) mogą być kalibrowane pod kątem 

maksymalnego ciśnienia 3 bar. 



Rys. 5. Ochrona kotła 

https://www.celsis.lt/Namo-inzinerines-sistemos/Apsaugos-grupe-WATTS 
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Element ochronny należący do grupy ograniczników ciśnienia powinien 

wytrzymać krótkotrwałe przekroczenia temperatury i ciśnienia. 

Zawór ochronny musi być zamontowany w najwyższym punkcie kotła. 

Między kotłem a zaworem ochronnym nie może być długich rurociągów, 

zamykania lub innych elementów. 

 



Grupa ochronna jest przypisana do zamkniętych systemów 

grzewczych zgodnie z normą EN 12828, której wydajność do 50 

kW.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Grupa ochronna kotła z izolacją 

http://www.elstava.lt/katiliniu-ir-sildymo-sistemu-iranga/katilu-apsauga-aprisimas 
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Gaz ziemny spalony w kotłów gazowych, które ciepło spalania 

jest dość wysoka: około 35 MJ/Nm3. 

Rozmiar, Nm3 – normalny metr sześcienny (temperatura otoczenia 

0°C i ciśnienie p = 0,1 MPa) 

KOTŁY NA PALIWO GAZOWE 



Metody sterowania kotłem gazowym: 

Za pomocą regulatora pomieszczenia: kocioł jest włączony 

lub wyłączyć w zależności od temperatury pomieszczenia, w 
którym zainstalowany jest moduł regulatora pomieszczenia. 

Regulacja ekwitermalna jest realizowana za pomocą czujnika 
zewnętrznego: kocioł wybiera temperaturę wody grzewczej 
zgodnie z temperaturą zewnętrzną; 

Za pomocą czujników na zewnątrz i pomieszczenia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 7. Vitodens 222 kocioł gazowy (4,8-19 kW) 

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitodens-222-fs2b037  
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W apartamentach, gdzie podgrzewane powierzchnie podłogowe są 

30-200 m2, a małe zapotrzebowanie gorącej wody, zaleca się, aby 

wybrać ściany wiszące Kotły gazowe. 

W obszarach podłogowych 200 m2, gdzie popyt na gorącą wodę 

jest wyższy, zaleca się, aby wybrać wiszący kocioł gazowy z 

szybkim kocioł ciepłej wody, co gwarantuje większą ilość gorącej 

wody i bardziej równomierną temperaturę. 

 



Kotły kondensacyjne gazowe (rysunek 8).  

 

Główną zaletą tych kotłów-wysoki współczynnik sprawności 
(około 15% większa niż w konwencjonalnych).  

Kocioł kondensacyjny osiąga ten rodzaj współczynnika 

sprawności tylko wtedy, gdy temperatura wody spada do systemu 

grzewczego nie jest większa niż 50°C i wraca – 30°C. 

 



Kotły współczynnik wydajności może być ponad 100%, jeśli jest 

zainstalowany kondensomizer skraplacza.  

 

Tradycyjnie efektywność kotła, współczynnik sprawności kotła 

jest zawsze mniejsza niż 100%.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Kondensacyjny kocioł gazowy 

http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html 

 

 

 

http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html
http://attack.lt/produkcija/kondensaciniai--pakabinami/attack-kzt-plus-25-kw-turbo.html


Kocioł gazowy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Budowa kotła gazowego 

http://e.saurida.lt/dujinis-katilas-vitopend-100-wh1d145 

1 – Wymiennik ciepła; 
2 – palnik cylindrowy; 

3 – statek rozprężny; 
4 – regulator; 

5 – pompa cyrkulacyjna; 

6 – podgrzewacz wody. 
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Poprzez spalanie mokrego biopaliwa, współczynnik sprawności 

kotła może wynosić 110 lub 120%. 

Ekonomizatory skraplania kotłów biopaliwa dodatkowo produkuje 

około 20-25% ciepła. 

CENTRALNE OGRZEWANIE KOTŁÓW BIOPALIWA 



Instalując ekonomizator kondensacyjny, zanieczyszczenie 

otoczenia jest zmniejszone, ze względu na zanieczyszczenia 

usuwane z dymu: 

• 90-95 % cząstek stałych – popiół;  

• Ponad 90 % SOx; 

• Ponad 90 % HCl (przez spalenie słomy, torfu);  

• Ponad 90 % amoniaku i innych substancji zapachowych. 

 



Kotły na biopaliwo (bez ekonomizera skraplania) Współczynnik 
sprawności (CE) osiąga 85-88 %.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 10. Główny schemat kotła biopaliwa 

1 – biopaliw 

2 – Kocioł; 

3 – cyklon (Oczyszczanie dymu); 

4 – wyciągacz; 

5 – kominek; 

6 – ciepło konsumentów; 

7 – ekonomizera skraplania. 



Kocioł biopaliwa z ekonomizerem skraplania: 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 11. Główny schemat kotła biopaliwa z ekonomizerem kondensacyjny 
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