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gdzie można zjeść zdrowe 
jedzenie, kupić rzeczy z recy-
klingu czy naprawić urządze-
nia domowe? takie informa-
cje odszukamy na ekoetycznej 
mapie (na razie krakowa 
i Warszawy) stworzonej przez 
grupę eFte i Polską sieć zie-
lonych. na mapie znajdują się 
adresy kilkudziesięciu lokali. 
są to zarówno firmy sprzeda-
jące ekologiczne produkty, 

jak i miejsca niekomercyjne. 
znalazły się tam przede 
wszystkim organizacje, które 
nie tylko same działają zgod-
nie z ekozasadami, ale także 
promują je, organizując spo-
tkania lub imprezy kulturalne. 
ekoetyczną mapę znajdziemy 
pod adresem: 
www.ekonsument.pl/
spacerownik. 
czekamy na wersję drukowaną!

Ekomapa
nie tylko Warszawy

mniej więcej
tak można podsumować zało-
żenia przygotowanej przez 
nasz rząd polityki energetycz-
nej do 2030 roku. zakłada ona, 
że zarówno zaczniemy oszczę-
dzać energię elektryczną, jak 
i będziemy wytwarzali jej więcej 
ze źródeł odnawialnych. jedno-
cześnie powinno spaść roczne 
zużycie węgla: planowo do 38 mln 
ton kamiennego i do 58 mln ton 
brunatnego.
Wiele założeń rządowego do-
kumentu wiąże się z pakietem 
klimatycznym, który Polska przy-
jęła w grudniu ubiegłego roku. 
nie da się jednak ukryć, że ta eko-
logia może być kosztowna. ogra-
niczenia w emisji co2 wpłyną na 
ceny energii; według projektu, 
już w 2015 roku za 1 mWh od-
biorcy indywidualni będą płacili 
493 zł, a przemysłowi 610 zł. sam 
plan ma oczywiście szanse na 
realizację, ale tylko pod warun-
kiem, że w ciągu najbliższych 10 
lat ruszą w Polsce pierwsze elek-
trownie atomowe. jeżeli tak się 
nie stanie, już w 2016 roku może 
zacząć brakować nam energii 
elektrycznej.

300 milionów 
złotych 
na walkę  
z wiatrakami
spółka kghm chce zarabiać na 
elektrowni wiatrowej. kupiła 
już 100 proc. udziałów w firmie, 
która dzierżawi odpowiednie 
tereny w woj. warmińsko-ma-
zurskim. docelowo ma tam 

pracować 15 wiatraków. zanim 
inwestycja ruszy, firma musi 
przeprowadzić odpowiednie 
testy i spełnić wszystkie wa-
runki formalne, między inny-
mi sprawdzi możliwości pod-
łączenia elektrowni do sieci 
energetycznej i zrobi raport 
oddziaływania na środowi-
sko. inwestycja ma kosztować 
od 200 do 300 mln zł. Prąd 
z elektrowni wiatrowej powi-
nien popłynąć do 2012 roku.

serce z drewna
ukochanej osobie (nie tylko w walentynki) war-
to dać w prezencie... drzewko. Według optymi-
stów, taki prezent (w przeciwieństwie do kwia-
tów) będzie rósł i dojrzewał tak samo jak uczucie 
do obdarowanej czy obdarowanego. Poza tym 
drzewo będzie oczyszczało  atmosferę.
Żeby ofiarować komuś taki prezent, nie trzeba 
być ani właścicielem ziemskim, ani wygrać 
na loterii. Wystarczy wziąć udział w projekcie 
Fundacji aeris Futuro „zadedykuj drzewko”. 
sprezentowane przez nas drzewo dostanie 
specjalny certyfikat i wiosną zostanie posadzone 
na Śląsku, w Wielkopolsce lub małopolsce. 
oczywiście – najlepiej w obecności obdarowa-
nej osoby.
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Tradycyjnie,  
ale oszczędnie
silniki elektryczne, które mogły-
by całkowicie zastąpić tradycyjne 
silniki samochodowe, to dopie-
ro przyszłość. z kolei hybrydy 
w większości porażają cenami. 
dlatego producenci samocho-
dów proponują auta w seriach 
blueline czy greenline. mają one 
minimalnie przeprojektowane 

nadwozia, inne opony oraz dłuż-
sze przełożenia w skrzyniach 
biegów; wszystko po to, żeby 
zminimalizować zużycie paliwa. 
W praktyce udaje się je ograni-
czyć mniej więcej o 1 l na 100 km, 
dzięki czemu wydane pieniądze 
zwracają się po przejechaniu kil-
kudziesięciu tysięcy kilometrów. 
ale za to kilometrów przejecha-
nych przy mniejszym zanieczysz-
czeniu środowiska.

Paliwo z wody  
i Co2
marzenie każdego kierowcy – pa-
liwo z wody – przestaje być już 
tylko tematem z filmów o przy-
szłości. i to dzięki profesorowi 
dobiesławowi nazimkowi z uni-
wersytetu marii curie-skłodow-
skiej w lublinie, który opracował 
metodę sztucznej fotosyntezy. 
Pozwala ona łączyć dwutlenek 
węgla i wodę w obecności kata-
lizatora. dzięki temu mielibyśmy 

nie tylko tańsze paliwo do napę-
dzania samochodów, ale także 
np. prąd.
W procesie produkcji tego eko-
paliwa można wykorzystać co2, 
który emitują elektrownie lub za-
kłady produkujące nawozy. zyski 
dla takich firm byłyby podwójne: 
nie tylko poszerzyłyby one swoją 
ofertę o produkcję paliw, ale też 
nie musiałyby płacić za emisję 
dwutlenku węgla.
Według wyliczeń profesora, 
Polska mogłaby produkować 
rocznie 21 mln ton tego paliwa 
– zdecydowana większość tra-
fiłaby na eksport, bo rocznie 
zużywamy, w tym przypadku 
„tylko”, 6 mln ton. z naukow-
cem spotkał się już wicepremier 
i minister gospodarki Waldemar 
Pawlak. obiecał, że będzie nama-
wiał podległe mu firmy z sektora 
węglowego do zainwestowania 
w rozwój tego projektu.

Śmieci pod 
napięciem
Polskie odpady leżą i się mar-
nują, a mogłyby wytwarzać 
prąd. rzecz jasna nie bez-
pośrednio, ale w procesie 
chemicznym, który znako-
micie wykorzystuje np. Wiel-
ka brytania. działające tam 
instalacje do energetycz-
nego wykorzystania gazów 
z wysypisk już w roku 2000 
miały moc prawie 300 mW. 
dla porównania w Polsce ta-
kich instalacji jest tylko kilka-
dziesiąt, a przecież mogłyby 
być wykorzystywane w więk-
szości z ponad 700 czynnych 
składowisk odpadów.

Elektryczne 
wspomaganie 
pedałowania
rower to chyba najbardziej 
ekologiczny pojazd. zasila-
my go tylko siłą własnych 
mięśni. niestety czasami 
jest to uciążliwe, zwłaszcza 
gdy jedziemy pod górkę 
albo pod wiatr. W interne-
cie można jednak znaleźć 
zestawy elektryczne, które 
ułatwią nam podróżowanie. 
możemy zainstalować prąd-
nicę, która będzie napędzała 
przednie koło i wspomagała 
w ten sposób rowerzystę. 
może warto sprawdzić, czy 
nie zmobilizuje ona rodzin-
nych leniuchów do wskocze-
nia na dwukołowca?
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ogień na pilota
Wiele osób marzy o tym, żeby 
po wejściu do domu nacisnąć 
guzik i natychmiast zobaczyć 
ogień w kominku. niektórzy 
marzyć już nie muszą, i to nie 
dlatego, że w miejscu paleni-
ska umieścili monitor z obraz-
kami albo mozolnie rozpalają 
ogień w kominku. Wystarczy 

zamontować kominek opala-
ny peletem. jest to instalacja, 
która nie tylko przyciąga uwagę 
estetycznym paleniskiem – uru-
chamianym przy pomocy pilota  
– lecz także automatycznie 
ogrzewa cały dom. temperaturę 
możemy ustawić specjalnym 
sterownikiem, a niezbędna ilość 
granulatu trafi w odpowiednim 
momencie do paleniska.

Targowisko 
pełne bioenergii
energia z wierzby, ciepło ze śmieci 
czy małe ekoelektrownie dla lokal-
nych społeczności – to tylko nie-
które tematy targów enex – nowa 
energia w kielcach. W dniach 3-5 
marca spotkają się tam najwięksi 
producenci ekologicznej energii. 
odwiedzający będą mogli zoba-
czyć ich produkty oraz usłyszeć 
kilka konkretów na temat ich 
wykorzystania. Ponadto organiza-
torzy zaplanowali wiele spotkań 
i prezentacji, podczas których bę-
dzie można dokładnie poznać no-
woczesne technologie. W progra-
mie są także spotkania dotyczące 
wykorzystania wysypiska śmieci 
do ogrzania gminnych mieszkań 
czy zmniejszenia zanieczyszczenia 
atmosfery przez wykorzystanie 
peletu. Wstęp na targi jest bezpłat-
ny, a więcej informacji znajduje się 
na: www.enex.pl.

Barlinek liderem
barlinek s.a. w niektórych kra-
jach WnP zanotował wzrost 
sprzedaży na poziomie kilku-
dziesięciu, a nawet stu procent. 
to konsekwencja wieloletniego 
rozwijania kontaktów handlo-
wych w krajach europy Wschod-
niej i rosji. W związku z rosnącym 
zainteresowaniem produktami 
spółki w Winnicy na ukrainie 
powstała jedna z najnowocze-
śniejszych fabryk przetwórstwa 
drzewnego. dlatego podczas 

targów budma w Poznaniu Pol-
ska izba Przemysłowo-handlowa 
budownictwa wyróżniła spółkę 
barlinek tytułem lidera eksportu 
na Wschód 2008.

Czarny rekord 
w Rzeszowie
każdy samorząd cieszy się 
z rekordów, ale na Podkar-
paciu są one powodem bólu 
głowy nie tylko samorzą-
dowców, ale przede wszyst-
kim mieszkańców. rekordo-
wo wysoki poziom pyłów 
zawieszonych i benzoalfapi-
renu to w jaśle i rzeszowie 
codzienność. dla miesz-
kańców oznacza to wyższe 
ryzyko zachorowań na raka, 
złe samopoczucie i przewle-
kłe bóle głowy. Podobne 
zmartwienia mają włodarze 
olkusza. W ich mieście za-
wartość pyłu zawieszonego 
w powietrzu osiągnęła po-
ziom 199 jednostek – przy 
normie do 50. Winny temu 
jest węgiel, którym pali się 
w piecach większości go-
spodarstw tamtych regio-
nów. dlatego coraz więcej 
samorządów decyduje się 
na bardziej ekologiczne 
ogrzewanie, dzięki któremu 
można ograniczyć emisję 
szkodliwych substancji i co2 
praktycznie do zera.
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M ałe, pachnące świeżym drewnem granulki 
uzyskane z trocin poprodukcyjnych mają 

coraz więcej zwolenników. tanie, efektywne, 
łatwe w transporcie, magazynowaniu i użyciu, 
zostawiają w tyle tradycyjną konkurencję 
w postaci węgla czy oleju opałowego. Wykorzy-
stanie peletu w ocieplaniu domu daje oszczęd-
ności sięgające 50 proc. rocznie. co więcej, 
nowoczesne kotły zasilane granulatem są prak-
tycznie bezobsługowe. niewielką ilość popiołu 
należy usuwać nie częściej niż raz na kwartał.  
Popiół składa się wyłącznie z substancji mineral-
nych i stanowi cenny nawóz ogrodniczy.
granulat, w przeciwieństwie do nieprzerobio-
nego drewna czy innej biomasy, doskonale się 
pali, ale jest też całkowicie odporny na samo-
zapłon, a więc nie wywołuje pożaru. co więcej, 
pelet skutecznie opiera się naturalnym procesom 
gnilnym – gładka powierzchnia granulek chroni 
przed asymilowaniem wilgoci z otoczenia, stąd 
można je łatwo przechowywać. magazynowa-
nie granulatu ułatwia również jego rozdrobnio-
na masa, dzięki czemu np. tona barlineckiego 

peletu zajmuje tylko 0,7 m³. Forma granulatu 
umożliwia ponadto jego łatwe i automatyczne 
dodawanie do pieca lub kotła. 
Pelet to paliwo bezpiecze i dla nas, i dla środo-
wiska. głównymi produktami spalania są dwu-
tlenek węgla, którego nie zalicza się do ogól-
nego bilansu energii, woda oraz śladowe ilości 
tlenków azotu i siarki. także w trakcie produkcji 
peletu do środowiska nie przedostają się żadne 
niekorzystne odpady.

Nie rób siary!

suroWcem 
do Produkcji 
granulatu 
PaliWoWego 
z biomasy może być 
każdy rodzaj roślin. 
najcenniejsze, czyli 
najbardziej kaloryczne, 
są odpady drzewne: 
trociny, ścinki i wióry, 
z których produkowany 
jest np. pelet barlinecki 
(70 proc. trocin iglastych 
i 30 proc. liściastych). 
Wysuszony i rozdrobniony 
materiał poddawany jest 
zabiegowi podgrzewania, 
w wyniku którego lignina 
– jeden z podstawowych 
składników drewna 
– zaczyna wykazywać 
właściwości kleju. gorąca 
masa cząsteczek ligniny 
i celulozy jest następnie 
granulowana, tak aby 
ostatecznie uzyskać postać 
gotowego peletu.

emisje
[mg/MJ]

pelet węgiel
olej 

opałowy
gaz 

płynny

CO2 0 104 000 78 000 52 000

CO 50 4500 50 50

SO2 7 240 140 0

NOX 43 70 40 40

Pyły 5 60 5 0

Wskaźniki emisji dla różnych paliw
Fo

t. 
sh

ut
te
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to

ck
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om

Opalając domy węglem lub olejem opałowym, nie tylko wydalamy 
do atmosfery ogromne ilości tlenków węgla, ale także zatruwamy 
ją dwutlenkiem siarki. A przecież możemy stosować dużo tańsze, 
czystsze i wygodniejsze rozwiązanie – ogrzewać dom peletem, 
którego spalanie wytwarza niemal zerowe ilości szkodliwych związków.
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EKOPIECE - piece kominkowe na pelet firmy ECOTECK sprzedawane s¹ w Polsce od 5 lat.
Dotychczas sprzedanych zosta³o w Polsce ponad 400 szt. wszystkich rodzajów tych urz¹dzeñ. 
Czyste i bezpieczne w eksploatacji. Bezobs³ugowe u¿ytkowanie, piec sam siê rozpala (ma zapa-
larkê), sam dozuje paliwo i utrzymuje sta³¹ temperaturê w pomieszczeniu. Programowanie pracy,
sterowanie pilotem, menu w jêzyku polskim, mo¿liwoœæ zdalnego sterowania za pomoc¹ modu³u gsm.
Szybki, ³atwy i czysty monta¿. Nie wymaga komina (posiada mechaniczny wyrzut spalin),
mo¿e wiêc byæ instalowany tak¿e np. w ogrodach zimowych, pawilonach handlowych, na ostat-
nich piêtrach budynków wielorodzinnych. Gwarancja 2 lata, serwis na terenie ca³ego kraju. Piêkne
w³oskie wzornictwo, obudowy wykoñczone kaflami ceramicznymi.

W naszej ofercie posiadamy ponad 20 modeli pieców kominkowych na pellet, w tym:

� piece wolnostoj¹ce, które s³u¿¹ do ogrzewania jednego pomieszczenia,
� piece wolnostoj¹ce z dystrybucj¹ ciep³ego powietrza, które s³u¿¹ do ogrzewania kilku pomieszczeñ,
� piece wolnostoj¹ce z p³aszczem wodnym, które zapewniaj¹ ciep³¹ wodê do centralnego ogrze-

wania oraz ciep³¹ wodê u¿ytkow¹,
� piece kominkowe do zabudowy (ekokasety), s¹ to piece zabudowywane tak, jak zabudowuje siê

tradycyjne wk³ady kominkowe,
� piece wolnostoj¹ce z serii Design Line, s¹ to piece które ze wzglêdu na wyj¹tkowe wzornictwo

wyodrêbnione zosta³y przez producenta jako odzielna grupa produktów.

www.ekopiece.net

mail: ekopiece@gmail.com

tel. 601 25 81 36 
0-22 371 82 54
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oszczędzamy 
finanse
ogrzewanie peletem przynosi oszczędności finansowe sięga-
jące 50 proc. w porównaniu z olejem opałowym lub gazem 
propan-butan. Jedynie cena rozdrobnionego węgla nazywa-
nego ekogroszkiem jest porównywalna do ceny peletu.

PELET – kilka
konkretnych zalet

oszczędzamy 
mieJsce
Pelet to granulki niewielkich rozmiarów. dzięki temu 
zajmuje on minimum miejsca w kotłowni; bardzo łatwo 
można nim dokładnie wypełnić przestrzeń przeznaczo-
ną na składowanie. dostępny w mocnych i estetycznych 
workach po 15 kg, 25 kg i 1000 kg, pozwala na łatwe 
gromadzenie zapasów dla instalacji obsługujących 
zarówno małe, średnie, jak i bardzo duże obiekty.  
Jeśli na przydomowy skład paliwa przeznaczymy 2-3 m2 
w suchym pomieszczeniu, to w sezonie tylko dwa razy 
będziemy uzupełniać jego zapas. forma granulki po-
zwala też na automatyczne podawanie peletu z silosów 
i zbiorników, do których może być dostarczany luzem 
(w tzw. autocysternach), podobnie jak olej czy gaz 
propan-butan.

Jest wydaJnie 
i wygodnie
Pelet to czyste drewno zamienione z naturalnej formy na 
wysokoenergetyczną granulkę. wartość energetyczna 
peletu porównywalna jest do najwyższej jakości drewna 
opałowego, ale jednocześnie komfort użytkowania granulek 
zdecydowanie przebija wygodę korzystania z innych paliw.

ecoenergia nr 1 marzec 2009
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Jest czyściutko!
kotły i kominki na pelet, w przeciwieństwie do kotłów wę-
glowych, na koks czy miał, są niezwykle czyste. możemy 
zapomnieć o sadzy czy brudnych dłoniach, tak prozaicznej 
sprawie, doskonale znanej osobom opalającym dom węglem. 
kotły zasilane peletem nie wytwarzają brudu, a samo paliwo 
nie emituje uciążliwych i przykrych zapachów oraz nie powo-
duje alergii.

– kilka

mamy długi okres 
bezobsługowy
używanie kotłów na pelet nie wymaga codzien-
nej i żmudnej pracy fizycznej, w przeciwieństwie 
do kotłów na koks, brykiet, miał czy węgiel. typowy 
zbiornik na pelet, np. o pojemności 250 l (dostarczany 
przez producenta razem z kotłem), działa praktycz-
nie bezobsługowo od 7 do 10 dni. ze spalenia 100 kg 
peletu powstaje zaledwie od 0,3 do 0,5 kg popiołu, 
więc o wybieraniu popiołu z popielnika możemy 
przypomnieć sobie tylko dwa razy w roku. ważne 
jest również to, że powstały popiół jest naturalnym 
nawozem mineralnym i możemy nim użyźnić nasz 
trawnik lub ogródek.

9
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P rodukcja peletu na dużą, przemysłową 
skalę rozpoczęła się już na początku lat 80. 

XX wieku równolegle w skandynawii oraz ame-
ryce Północnej (najszybciej paliwo to podbiło 
rynek w usa). stały rozwój tej gałęzi przemysłu 
widać zwłaszcza w krajach o wysokim standar-
dzie życia, m.in. w niemczech, austrii, szwecji, 
norwegii, usa i kanadzie. jednak i w Polsce 
wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa 

obserwujemy wzrost popularności tej metody 
ogrzewania domów. co roku do zalet peletu 
przekonuje się u nas kilka tysięcy nowych ro-
dzin, właścicieli hoteli, sklepów i restauracji.
Wykorzystywanie peletu jest coraz łatwiejsze. 
na rynku dostępne są już bezobsługowe 
kotły do spalania granulatów, które nie różnią 
się w eksploatacji od tych na olej opałowy. 
Wymiana urządzenia nie wymaga zmiany lub 
przebudowy już istniejącej instalacji central-
nego ogrzewania. cena przykładowego kotła 
o mocy do 18 kW to wydatek rzędu 6,5 tys. zł. 
jego wydajność jest wystarczająca do ogrzania 
domu o powierzchni 150 m2 wybudowanego 

za tonę barlineckiego 
ecoPelletu zaPłacimy  
tylko 750 zł brutto.
Producent umożliwia zakup w workach 15, 
25 i 1000 kg (tzw. big bag), możliwa jest także 
dostawa luzem w tzw. autocysternach.

Niepozorne granulki drewnopochodnego peletu to przebój energetyki państw 
wysoko rozwiniętych. Przykładowo – energią biomasy opalany jest cały 
Sztokholm. Dziwne? Absolutnie nie. Pelet jest nie tylko dużo wydajniejszy 
i bardziej ekologiczny od innych paliw. Jest od nich również tańszy.

2000

ekogroszek pelet koks olej
opałowy

gaz płynny
propan

4000

6000

8000

10 000

12 000

zł/rok

0

oszczędność
roczne koszty ogrzewania  
domów jednorodzinnych  
o jednakowej powierzchni (150 m2) 
i zbliżonej izolacji cieplnej

Ekonomiczny
jak PELET

w starej technologii lub dobrze izolowanego, 
nowoczesnego budynku o powierzchni nawet 
350 m2. taka inwestycja zwraca się w kilka lat.

Źródło: dane własne
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Pelet to paliwo stałe, a to określa 
pewną specyfikę instalacji grzewczej 
oraz urządzeń do jego spalania, 
magazynowania i doprowadzania. 
Jednak wiedza użytkownika 
o tej specyfice nie jest konieczna 
– kotły na pelet są wyposażone 
w rozbudowaną automatykę, 
więc są praktycznie bezobsługowe. 
Wystarczy, że potencjalny użytkownik 
będzie wiedział, na co zwrócić uwagę 
przy zakupie kotła.

O becnie na rynku są dostępne dwa rodzaje ko-
tłów stałopalnych, czyli takich, które możemy 

wykorzystać do spalania peletu. do pierwszego 

zaliczamy urządzenia z ręcznym rozpalaniem, bez 
zaawansowanej automatyki, wymagające nadzoru 
i prostych czynności obsługowych (uzupełniania 
paliwa w zbiorniku przy kotle, czyszczenia elemen-
tów wewnętrznych). drugi rodzaj to kotły zaawan-
sowane technologicznie, wyposażone w bogatą 
automatykę. nie wymagają one bieżących czynno-
ści obsługowych, są bardzo sprawne energetycz-
nie i po prostu wygodne w użytkowaniu.
nowoczesne kotły do spalania peletu zdecydowa-
nie należą do tej drugiej grupy. jedyne czynności, 
jakich wymaga ich obsługa, to: sporadyczne opróż-
nianie zbiornika z popiołu, napełnianie magazynu 
paliwa oraz sezonowy serwis systemu – taki sam 
jak przy kotłach na gaz lub olej opałowy.

zanim kocioł wystartuje
W nowoczesnym kotle na pelet wystarczy na-
cisnąć przycisk „włącz”, a spalanie dokonuje się 

grzegorz 
ojczyk
dyrektor techniczny 
herz armatura i systemy grzewcze sp. z o.o.

INfrasTrukTura
na PELET

Oda
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automatycznie. takie urządzenie rozpoczyna pra-
cę od procedur diagnostycznych i przygotowaw-
czych: sprawdza poprawność wszystkich połączeń 
elektrycznych automatyki, czyści komorę spala-
nia i wymiennik ciepła oraz przewietrza komorę 
spalania. następnie automatycznie doprowadza 
powietrze i paliwo, włącza zapalarkę, rozpala 
paliwo, kontroluje płomień i realizuje szybki start. 
gdy kocioł osiągnie minimalne parametry pracy, 
następuje jego regulacja w zależności od potrzeb. 
Podczas pracy (również automatycznie) realizo-
wane jest czyszczenie kotła. W momencie gdy 
nie ma zapotrzebowania na ciepło w instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłą wodę użytkową, 
kocioł rozpoczyna procedurę wyłączania i przej-
ścia w stan czuwania. Wyłączanie polega na odcię-
ciu dostawy paliwa oraz wypaleniu tego, co już się 
znajduje w komorze spalania.

optymalizacja procesu spalania polega na dopa-
sowaniu parametrów pracy kotła do jakości do-
starczanego paliwa, która powinna być zgodna 
z normami dotyczącymi peletu (niestety w euro-
pie istnieje kilka różnych obowiązujących norm). 
automatyka kotła uwzględnia zmieniające się 
z czasem parametry paliwa (za sprawą absorpcji 
wilgoci z powietrza podczas magazynowania). 
dlatego zaawansowane technologicznie kotły są 
wyposażone w sondę lambda, która umożliwia 
optymalizację procesu spalania.

automatyzacja ogrzewania
każdy dobry kocioł na pelet oprócz automaty-
zacji spalania steruje też systemami grzewczymi 
domu. najczęściej jest to kierowanie obiegami 
grzewczymi centralnego ogrzewania, obiegiem 
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
temperaturą buforu ciepła oraz pracą dodatko-
wego, asekuracyjnego źródła ciepła (jeśli takie 
występuje). W obiegach grzewczych sterowa-
niu podlega temperatura zasilania, którą kocioł 

dobiera w zależności od temperatury zewnętrz-
nej albo zmierzonej w ogrzewanej strefie domu. 
Wpływ na te parametry ma oczywiście również 
rodzaj zainstalowanego ogrzewania (czy jest ono 
grzejnikowe, podłogowe, czy stosuje się nagrzew-
nicę powietrza) oraz czas pracy różnych obiegów 
grzewczych. 
automatyczne sterowanie przygotowaniem 
ciepłej wody użytkowej obejmuje regulację 
temperatury ciepłej wody (dynamiczne lub 
przygotowanej w systemie zasobnikowym), 
okresy jej dostępności oraz regulację pracy 
instalacji solarnej.
automatyzacja może także obejmować stero-
wanie doprowadzaniem paliwa w zależności 
od przyjętego wariantu zasilania. może to być 
sterowanie pracą elastycznego podajnika ślima-
kowego, podajnika pneumatycznego w układzie 
z sondą ssąca lub podajnikiem mechanicznym 

albo też sterowanie podawaniem paliwa z zasob-
nika zintegrowanego z kotłem.
Wreszcie automatyzacja podnosi bezpieczeństwo 
domu. oprócz wstępnego wykrywania błędów 
podczas rozruchu kotła, diagnostyka prowadzona 
jest również podczas samego procesu spalania. 
każda awaria lub przekroczenie parametrów gra-
nicznych są sygnalizowane na panelu sterującym. 
Ponadto wystąpienie awarii powoduje automa-
tyczne wyłączenie kotła.

otwarty system ogrzewania
W przypadku kotłów na pelet z pełną automatyką, 
instalacja centralnego ogrzewania oraz przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej jest praktycznie taka 
sama, jak instalacje zasilane przez tradycyjne kotły 
gazowe lub olejowe. różnice są tylko w sposobie 
zabezpieczenia instalacji kotłowej przed przekro-
czeniem maksymalnego ciśnienia. kocioł na pelet 
musi być zabezpieczony naczyniem wzbiorczym 
otwartym, co wymusza zastosowanie systemu 

każdy nowoczesny kocioł na pelet pozwala 
na sterowanie pracą: 
– kilku obiegów grzewczych;
– obiegiem zasilania instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
– systemu solarnego;
– dodatkowego źródła ciepła;
– buforu ciepła (jego zastosowanie 
przy nowoczesnych kotłach poprawia 
płynność pracy urządzenia).
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otwartego także dla instalacji. W związku z tym 
obieg kotłowy oddziela się pośrednim wymienni-
kiem ciepła od obiegu centralnego ogrzewania. 
dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie 
temperatury czynnika powracającego do kotła. 
minimalne zabezpieczenie to zawór termostatycz-
ny bezpośredniego działania, jednak polecany jest 
zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowany z sys-
temu automatyki kotła.
Przy zastosowaniu kotła prostego na pelet (po-
zbawionego automatyki) koniecznym elementem 
systemu kotłowego jest bufor ciepła, który przej-
muje nadwyżkę mocy kotła. Ponadto, w przypadku 
opróżnienia zbiornika paliwa zasypywanego ręcz-
nie pozwala on na podtrzymanie pracy instalacji 
przez kilka godzin, do czasu ponownego uzupeł-
nienia zbiornika paliwa i zapalenia kotła.

kominy (trochę za ciasne dla św. mikołaja)
kotły małych mocy na biomasę wymagają komina 
o średnicy ok. 130 mm. Pozwala to na umieszczenie 
wkładu kominowego w typowym szachcie 
kominowym. zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, szacht kominowy powinien być nie mniejszy 
niż 140 x 140 mm dla przekroju kwadratowego albo 
o średnicy nie mniejszej niż 150 mm dla komina 
okrągłego. Wymiary wkładu kominowego zawsze 
wymagają obliczeń sprawdzających, a zaprojekto-
wany komin musi mieć ciąg kominowy umożliwia-
jący odprowadzenie spalin (liczony od czopucha 
kotła do wylotu spalin na zewnątrz). Prawie zawsze 
kotły na pelet wyposażone są w wentylatory na-
wiewne, wywiewne lub nawiewno-wywiewne, 
które pokrywają opory przepływu spalin przez 
kocioł. W przypadku kotłów o większych mocach 
wymiary szachtu kominowego muszą być dopaso-
wane do zaprojektowanego wkładu kominowego. 
jako materiał na wkład kominowy zaleca się blachę 
stalową stopową, która jest odporna na korozyjne 
właściwości spalin. dla usprawnienia pracy instalacji 
odprowadzania spalin zaleca się stosowanie regula-
torów ciągu pozwalających na utrzymanie w komi-
nie stałego podciśnienia, niezależnie od warunków 
atmosferycznych oraz rzeczywistej mocy kotła.

magazyn i kotłownia
magazyn na pelet powinien być suchy i mieć 
naturalną wentylację. Paliwo to może być przecho-
wywane w zależności od przeznaczenia w małych 
workach o masie 10, 15, 16, 20, 25 kg lub dużych 
workach, tzw. bagach lub big bagach o masie 700, 
800 lub 1000 kg. W przypadku paliwa konfekcjo-
nowanego transport odbywa się na typowych 
paletach.

Pelet może być też dostarczany luzem, bez kon-
fekcjonowania. W Polsce wyładunek odbywa się 
zazwyczaj w systemie pneumatycznym jednoru-
rowym, jak przy wyładunku innych materiałów 
sypkich takich jak zboże. W przypadku pneuma-
tycznego załadunku do magazynu, np. z cysterny 
samochodowej, instalacja elektryczna w pomiesz-
czeniu musi być wykonana w klasie jak do pomiesz-
czeń z atmosferą wybuchową. Pelet jest odporny 
na procesy gnilne, a jego gładka powierzchnia 
utrudnia pochłanianie wilgoci z powietrza, dzięki 
czemu można go magazynować nawet przez rok.
aby móc automatycznie podawać pelet do kotła, 
należy w odpowiedni sposób przechowywać 
to paliwo. najwygodniej jest trzymać je w sąsiedz- 
twie kotłowni, wówczas najczęściej stosuje się 
przenośniki ślimakowe, które dostarczają paliwo 
bezpośrednio do kotła. jednak w przypadku 
kotłów o małych mocach (do 60 kW), zwykle 
wystarczających do ogrzania domu, stosuje się 
przenośniki elastyczne (rys. poniżej), których 
dobór, montaż i eksploatacja nie nastręczają żad-
nych trudności. ograniczeniem jest odległość 
ściany magazynu od kotła, która nie powinna 
być większa niż 5 m, oraz wewnętrzna rozpiętość 
magazynu, która nie powinna przekroczyć 4 m.
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Kocioł to serce układu centralnego 
ogrzewania. Wybór właściwego 
urządzenia jest kluczowy 
dla wydajnej i ekonomicznej pracy 
całego systemu. To oczywista 
prawda, ale warto ją przypominać. 
Tak samo jak warto się poważnie 
zastanowić przed zakupem kotła, 
aby się nie okazało, że zamiast 
porządnego urządzenia w kotłowni 
stoi przestarzały garnek.
tekst: tomek banasik

k otły na pelet to często instalacje mogące 
spalać również inne surowce. taka uniwer-

salność jest bardzo dużą zaletą, ale równie ważne 
jest, aby nasz zakup był wydajny – wtedy zainwe-
stowane pieniądze zwrócą się stosunkowo szybko. 
gwarantują to kotły wyposażone w automatykę 
optymalizującą proces spalania.

Herz BioControl
najmniejsze kotły na pelet firmy herz to urządzenia 
z linii Pellerstar o zakresie mocy od 3,9 do 60 kW. 
mają one kompaktową budowę i małe wymiary 
geometryczne: najmniejszy ma niewiele ponad 
metr wysokości, niespełna metr długości obudowy 
i 56 cm szerokości. ot, taka troszkę większa pralka, 
z tym że waży dużo więcej – 261 kg.
Większe kotły – z linii Firematic (zakres mocy 
od 9 do 150 kW) oraz biomatic (zakres mocy od 54 
do 500 kW) – mają symetryczne wyprowadzenie 
króćców z jednostki głównej; pozwala to zabudo-
wać pozostałe elementy kotła zarówno z prawej, 
jak i z lewej strony, w zależności od możliwości 
doprowadzenia paliwa i/ lub odprowadzenia 
spalin. ułatwia to ustawienie tych urządzeń w cia-
snych pomieszczeniach. z ciekawostek poza stan-
dardową automatyką: ze sterownikiem kotłów linii 

biomatic można się komunikować na odległość 
za pomocą modemu lub sms-ów.
Wszystkie wymienione kotły wyposażono w ste-
rownik biocontrol 3000 wykorzystujący sondę 
lambda i trzy strumienie powietrza dostarczanego 
do procesu spalania. mogą one również kontro-
lować do sześciu obiegów grzewczych w funkcji 
warunków pogodowych i termostatu pokojowego 
niezależnego dla każdego z nich. umożliwiają też 
współpracę z dodatkowym źródłem ciepła (jak ko-
minek czy kocioł na paliwa płynne i gazowe).

Komforts A/S
W instalacjach do spalania peletu firma radmar 
ekoenergia stosuje kotły łotewskiego producenta 
kotłów na biomasę komforts a/s. najnowszy 
z nich to model komforts Pellet boiler o mocy 
20 kW z podajnikiem i zasobnikiem na pelet. 
urzadzenia tej firmy wyposażone są w szwedzkie 
palniki eurofire, np. w instalacji ak005g o mocy 
60 kW, która obecnie ogrzewa zamek sobków 
w województwie świętokrzyskim.
łotewskie kotły są sprawne w powyżej 90 proc. 
automatyczny zapłon, elektroniczny panel steru-
jący oraz bezpieczny system podawania paliwa 
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E! Entertainment Najpopular-
niejszy na świecie kanał o życiu 
gwiazd. Wywiady, reportaże 
i relacje na żywo, szczegóły 
z życia Angeliny Jolie, Brada 
Pitta czy Celine Dion, których 
nie znajdziecie nigdzie indziej. 
Dostępny wyłącznie w Cyfrowym 
Polsacie na kanale 35. dziecie 
nigdzie indziej. Dostępny wyłącznie 

w Cyfrowym Polsacie na 
kanale 35. 

z zasobnika przykotłowego umożliwiają ciągłą 
pracę urządzenia przez kilka dni. do użytkow-
nika należy jedynie uzupełnianie peletu mniej 
więcej raz na tydzień w przypadku wykorzysty-
wania zasobnika o objętości 300 l (ok. 220 kg) 
lub raz na dwa tygodnie dla zasobnika o objętości 
700 l (ok. 500 kg) oraz okresowe usuwanie zniko-
mych ilości popiołu.
kotły przeznaczone są do spalania peletu klasy din 
i din-Plus, z możliwością spalania paliw stałych 
ładowanych ręcznie (drewno kawałkowe, brykiety, 
węgiel). mają deklarację zgodności z normami ue, 
a ich wyposażenie dodatkowe to: sterownik po-
godowy, termostat pompy, termostat pokojowy, 
stabilizator ciągu k&W i wentylator wyciągowy.

R-eco Pellet
od sierpnia 2008 roku firma mci sp. z o.o. prowa-
dzi sprzedaż kotłów automatycznych na pelet 
o mocach 24,6 kW i 30,4 kW. są one wyposażone 
w żeliwny wymiennik ciepła, na który producent 
daje 10 lat gwarancji. ich sprawność spalania prze-
kracza 90 proc., a ponadto są wyposażone w au-
tomatyczny system rozpalania i podawania paliwa 
oraz w zabezpieczenia niezależne od systemów 
elektronicznych. dzięki temu w przypadku odpo-
wiedniej instalacji c.o. użytkowanie kotłów możli-
we jest również przy zaniku zasilania.
kocioł pracuje w trzech niezależnych trybach ste-
rowanych bezpośrednio z klawiatury. sterownik 
pamięta oddzielny zestaw ustawień dla każdego 
trybu: zarówno temperaturę instalacji c.o. lub 
c.w.u., jak i wszystkie możliwe do ustawienia para-
metry paleniska i kotła. użytkownik 
ma do wyboru dodatkowe opcje: 
pracę z mocą stałą lub modulo-
waną, poszerzono też tryb pracy 
ręcznej, dając jeszcze więcej możli-
wości dostosowania kotła do włas-
nych potrzeb. kocioł umożliwia 
dokładne sterowanie temperaturą 
wody w obiegu instalacji c.o. (np. 
w grzejnikach lub instalacji podło-
gowej) niezależnie od temperatury 
pracy kotła. Wyposażony jest też 
w specjalne funkcje kontrolujące 
pracę, np. ochrona bojlera czuwa 
nad tym, by woda w instalacji c.w.u. 
była pozbawiona bakterii legio-
nelli. ochrona pompy c.o. sprawia, 
że obsługa kotła w trybie letnim nie 
zakończy się wymianą tej pompy 
jesienią. Wymiary kotła wynoszą 
1570 x 1200 x 500 (W x s x g w mm), 
a jego masa wynosi 445 kg.

Herz Armatura i systemy Grzewcze
to powstała w krakowie w 1990 roku polska 
filia austriackiej firmy herz armaturen 
ges.m.b.h. obecnie w centrali firmy oraz 
w 11 regionach sprzedaży zatrudnione 
jest 50 osób. dostęp do produktów herza 
zapewnia klientom również ogólnopolska sieć 
200 autoryzowanych partnerów handlowych. 
W Wieliczce, w części produkcyjnej firmy 
ponad 200 pracowników montuje m.in. 
zawory, złączki i rozdzielacze. tam spawane są 
również ekologiczne kotły na biopaliwa serii 
herz biocontrol.
www.herz.com.pl

RadmaR Ekoenergia
Firma radmar ekoenergia wywodzi się 
z firmy radmar powstałej w 1998 roku. 
swoją ofertę kieruje zarówno do odbiorców 
indywidualnych, jak i dużych odbiorców 
przemysłowych. Firma jest wyłącznym 
dystrybutorem: komforts a/s, łotewskiego 
producenta kotłów i kotłowni na biomasę, 
eurofire, szwedzkiego producenta palników 
na pelet, aPr industries ltd, amerykańskiego 
producenta kominków na pelet, oraz maFa, 
szwedzkiego producenta systemów transportu 
i magazynowania peletu.
www.radmar-ekoenergia.pl

mCI sp. z o.o
Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku 

od 1990 roku. 
niemal od siedmiu 
lat produkuje 
i unowocześnia 
żeliwne kotły do c.o. 
Firma zajmuje się 
całym procesem 
związanym z instala-
cjami kotłów, 
od przygotowania 
projektu przez 
jego badanie 
i wdrożenie aż po 
serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 
Wywiad z współ-
właścicielem firmy 
januszem kaszą 
publikujemy 
na następnych 
stronach.
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Ponad 90 proc. sprawności, dopalanie gazu drzewnego, 
automatyczne tryby pracy i asekuracji, np. przed bak-
teriami Legionelli. O wprowadzonym do sprzedaży 
w sierpniu ubiegłego roku kotle R-eco Pellet produkowa-
nym przez firmę MCI Sp. z o.o. z Cieszyna rozmawiamy 
z współwłaścicielem firmy, Panem Januszem Kaszą.
rozmaWiał: tomek banasik

zacznijmy od początku, czyli od 1990 roku. 
dlaczego taka branża? Produkowanie kotłów nie 
jest chyba łatwym chlebem?
spółka została zarejestrowana na początku lat 90., 
ale wtedy jej profil był troszkę inny. kotły takiej 
klasy, jakimi teraz dysponujemy, w Polsce obecne 
są od sześciu, siedmiu lat, i właśnie tyle lat my dzia-
łamy w tym projekcie, sprzedając nasze produkty 
w całej Polsce i w krajach ościennych, zwłasz-
cza w czechach i niemczech. W początkowym 
okresie funkcjonowania na rynku produkowaliśmy 
automatyczne żeliwne kotły węglowe, a obecnie 
wdrażamy nasze najmłodsze dziecko: żeliwne 
kotły peletowe.
rzeczywiście, zarówno produkowanie, jak i sprze-
daż kotłów nie jest łatwym chlebem, głównie ze 
względu na specyfikę produktu, zwłaszcza gdy 
ktoś – tak jak my – podchodzi do tego profesjo-
nalnie i gdy sprzedaż produktu nie oznacza końca 
kontaktu z klientem. to nie jest makaron czy pla-
stikowe pudełka, ale trochę bardziej skompliko-
wane urządzenie. bardzo ważna w tym wszystkim 
jest wiedza instalatora i klienta, która sprawia,  
że podczas użytkowania nie ma problemów 
z obsługą kotła. W tym celu przeprowadzamy 
gruntowne szkolenia instalatorów, tak aby potrafili 
właśnie tę wiedzę przekazać klientom.

łatwo zauważyć, że Państwa kotły mają unikalny 
design...
od samego początku postawiliśmy głównie na dwa 
elementy: jakość i design. dlatego oprócz zaawan-
sowanej technologii zależało nam, aby sam kocioł 
po prostu dobrze wyglądał. nasze produkty były 
kierowane do klientów bardziej wymagających. 
jak się okazało, często sąsiad polecał je sąsiadowi, 

więc kotły trafiały nie tylko 
do najbardziej zamożnych. 
dzieje się tak ze względu 
na ich efektywność i dłu-
gowieczność, a to sprawia, 
że taka inwestycja, mimo 
początkowo wyższej ceny, 
jest po prostu opłacalna.
materiały wykorzystane 
w kotłach są generalnie 
długowieczne, dlatego 
też dajemy długi okres 
gwarancyjny – trzy lata na 
większość elementów, na-
tomiast na sam żeliwny wymiennik aż 10 lat gwa-
rancji. zakładamy, że nasze kotły przy odpowied-
niej eksploatacji mogą spokojnie wytrzymać 20-30 
lat pracy, oczywiście poza takimi drobiazgami jak 
uszczelki czy sznury uszczelniające, które mogą się 
zużywać częściej... ale tego typu sytuacje nie są dla 
nas problemem dzięki dobrze zorganizowanej sieci 
serwisowej, nastawionej na szybkie likwidowanie 
występujących usterek. jeszcze żaden sprzedany 
przez nas kocioł nie uległ takiemu uszkodzeniu, 
którego nie potrafilibyśmy naprawić.

Państwa kocioł na pelet ma ponad 90-proc. 
sprawność spalania potwierdzoną w instytucie 
chemicznej Przeróbki Węgla w zabrzu.
Wysoka sprawność naszego kotła peletowego jest 
uzyskiwana przede wszystkim dzięki zastosowaniu 
nowatorskiego palnika. został on skonstruowany 
przez nasz dział rozwoju, a jego podstawową cechą 
jest to, iż spala pelet oraz dopala związki gazowe 
powstające podczas spalania tego paliwa. działa 
to tak, że pierwotnie w procesie spalany jest pelet, 

trochę bardziej
sKomPLIKoWANE

uRZądZENIE
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w wyniku cze-
go powstaje 
gaz drzewny, 
tak zwany 
holzgas. jest 
on dopalany  
w drugiej fazie 
spalania. W na-
szych kotłach 
odbywa się to 
w ten sposób, 
że na bocz-
nych ściankach 
palnika znaj-
dują się otwo-
ry dostarcza-
jące powietrze 
do spalania 
w t ó r n e g o , 
które następu-

je mniej więcej 
2 cm nad powierzchnią spala-
nia pierwotnego peletu. stąd 
wyższa wydajność i bezpie-
czeństwo kotła.
kotły naszej produkcji mają 
duże możliwości zmieniania 

stosowanych palników. W kotłach r-eco rozstaw 
śrub i otworów mocujących palnik do kotła jest 
identyczny zarówno w przypadku palnika peleto-
wego, jak i retorty węglowej. ewentualna zamiana 
palnika peletowego na palnik retortowy nie wyma-
ga więc żadnych dodatkowych przeróbek. jednak 
nigdy jeszcze nam się to nie zdarzyło, bo pelet 
jest bardzo konkurencyjny. natomiast – pochwalę 
się – sam kocioł zdobył wyróżnienie w konkursie 
innowator Śląska 2008.

na czym polega zastosowany w kotle moduł 
inteligentnego domu?
może wyjaśnię to na przykładzie kotła, który mam 
u siebie w domu, jak to wygląda od strony użyt-
kownika. kocioł może być doposażony w moduł 
współgrający z instalacją solarną i buforem. 
Pracujemy też nad doposażeniem sterowania 
kotła w różne moduły uzupełniające, np. sterowa-
nie temperaturami w poszczególnych pomiesz-
czeniach, choć ten temat nie jest zależny tylko 
od elektroniki, lecz także od odpowiednio przy-
gotowanej instalacji. z prostszych inteligentnych 
funkcji wykorzystywanych przeze mnie wymie-
nię tryby czasowe związane z ustawieniem odpo-
wiedniej temperatury w zależności od pory dnia 
i nocy. takimi zmianami można sterować auto-
matycznie, bezpośrednio ze sterownika, wybie-
rając temperatury oraz godziny zmian. jest z tym 
związana kolejna zaleta naszego palnika: zdol-
ność do samoczynnego rozpalania oraz wyga-
szania. standardowo wykorzystuję system pogo-
dowy, dzięki któremu parametry kotła szybciej 
się zmieniają, reagując na wahania temperatury 
zewnętrznej. ale to jedna z najprostszych rzeczy. 
obecnie dla jednego z naszych klientów, który 
jest niewidomy, przygotowujemy przystawki 
działające na komunikaty głosowe. Pracujemy 
też nad możliwością kontaktowania się z kotłem 
na odległość, przez komórkę, oraz dostępem 
do wszystkich ustawień i parametrów pracy 
kotła przy pomocy internetu.

a na czym polega tryb przeciwdziałania bakte-
riom legionelli?
Problem z legionellą nie dotyczy jedynie naszych 
kotłów, ale jest powszechny i uzależniony od ja-
kości wody dostarczanej do naszych domów, 
a jak wiemy, z tym jest różnie. zimą, gdy kocioł 
pracuje w wyższych zakresach temperatur, 
problem ten raczej nie występuje. bakteria może 
się rozwijać latem, zwłaszcza gdy kocioł pracuje 
tylko dwa razy dziennie lub rzadziej, np. przy 
zastosowaniu bufora 2-3 razy w tygodniu. bakteria 
rozwija się w niskich temperaturach i może się 
znaleźć w bojlerze i instalacji doprowadzającej 
wodę użytkową. aby temu zapobiec, wprowa-
dziliśmy tryb przeciwdziałania legionelli, który 
jest uruchamiany przez sterowanie kotła peleto-
wego. Polega to na tym, że np. co dwa tygodnie 
o 20:30 kocioł na chwilę nagrzewa instalację c.w.u. 
do 72 st. c. W tej temperaturze legionella ginie. 
oczywiście zakres włączania funkcji może być sa-
modzielnie ustalony przez użytkownika.konstrukcja palnika firmy MCI Sp. z o.o    

techNiKA
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Odpowiedź na zadane w tytule 
pytanie jest tylko jedna – nie!  
Układ zamknięty kotła jest w Polsce 
prawnie zakazany. I nie bez powodu 
– jest on bardzo niebezpieczny. 
Właściwie to jest bombą  
z opóźnionym zapłonem.

w prawdzie zawsze ktoś może powiedzieć, 
że do układów zamkniętych stosuje się 

specjalne zabezpieczenia. ale rzeczywistość jest 
taka, że te zabezpieczenia wymagają szczególne-
go nadzoru i regularnej konserwacji. zawory bez-

pieczeństwa i zawór schładzający zarastają 
kamieniem, a w konsekwencji z czasem 

przestają poprawnie pracować. z kolei 
kotły ze sterowaniem elektronicz-
nym mają układ, który w przypadku 

przekroczenia temperatury alar-
mowej załącza pompy mające 

schłodzić kocioł. ale co w przy-
padku zaniku napięcia? Wte-
dy temperatura kotła nadal 
rośnie.

Jaka powinna być 
optymalna temperatura kotła?
kotły na paliwa stałe mają różne 
temperatury pracy – zależy to od budowy, 
rodzaju paliwa, itp. jednak dla kotłów 
zasypowych, retortowych, peletowych 
możemy przyjąć, że nie powinna być 
ona niższa niż 60 st. c. dla kotłów 
zagazowujących drewno minimalna 
temperatura pracy powinna wynosić 
około 80 st. c.

Jakie są najlepsze 
ustawienia sterownika kotła?
ustawienia optymalnej pracy kotła 
zależą od bardzo wielu czynników, 
zaczynając od wielkości danego kotła, 
ciągu kominowego, zapotrzebowania 
budynku, budowy instalacji, jakości 
opału, itd. instalator, montując kocioł, 
może go wstępnie doregulować, ale już 
dokładna regulacja należy do użytkownika.  
często zabiera to dużo czasu, 
ale poprawne wyregulowanie 
sterownika gwarantuje najwydajniejszą, 
bezproblemową pracę. natomiast 
ustawienia podawane przez innych 
użytkowników radzę traktować  
z przymrużeniem oka lub jako punkt 
wyjścia do naszej regulacji.

Czy
kocioł
na paliwa 
stałe  
może pracować  
w układzie 
zamkniętym?

Wojciech
steFańczyk
właściciel firmy 
instalacyjnej 
sanit system s.c.
www.sanitsystem.pl
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Czy do kotła 
na paliwo stałe
powinien być zamontowany 
zawór czterodrogowy? 
tak. kocioł na paliwa stałe musi 
być chroniony przed korozją 
niskotemperaturową. W tym celu należy 
zapewnić mu zarówno odpowiednią 
temperaturę pracy, jak i odpowiednią 
temperaturę wody powracającej do kotła 
(minimum 40 st. c). zawór czterodrogowy 
daje nam komfortową temperaturę 
czynnika grzewczego odpowiadającą 
warunkom zewnętrznym, odpowiednią 
temperaturę powrotu i kotła. Wielu 
producentów kotłów zaleca montaż 
zaworu jako jeden z warunków gwarancji.



Paliwo stałe nie jest sterowalne w takim stopniu jak 
gaz czy olej. tam wystarczy odciąć podawanie pa-
liwa i kocioł przestaje pracować. Przy kotle na pali-
wo stałe nie jest to możliwe. nawet w kotłach z au-
tomatycznym podawaniem paliwa po zatrzymaniu 
podajnika w palniku zostaje jeszcze pewna dawka 
opału, która może spowodować zagotowanie się 
kotła. oczywiście przy takim układzie ryzyko to jest 
zdecydowanie mniejsze, ale mimo to istnieje.
często instalator, montując kotłownię w układzie 
zamkniętym, nie informuje użytkownika o tym 
fakcie. jeszcze gorzej, gdy nie informuje go też 
o zagrożeniach, jakie się z tym wiążą. Wtedy ryzy-
ko jest podwójne: niebezpieczny układ + nieświa-
domy instalator. ostatnio spotkałem się z tego 
typu sytuacją: trochę śmieszną, trochę straszną, 

ale prawdziwą. Przypadkowo trafiłem do użytkow-
nika kotła zasypowego w układzie zamkniętym. 
ciarki mi przeszły po plecach, gdy zobaczyłem 
korek wkręcony w zawór bezpieczeństwa kotła. 
na moje pytanie, skąd tu ten korek, zadowolony 
z siebie użytkownik odpowiedział, że wkręcił go, 
bo kapało z zaworu.
W układzie otwartym jedyne ryzyko, jakie istnieje, 
to zamarznięcie naczynia. dlatego trzeba zwrócić 
uwagę na jego właściwe umiejscowienie: powinno 
się ono znajdować w pomieszczeniu, w którym 
temperatura jest zawsze dodatnia. Wtedy mamy 
praktycznie 100-proc. gwarancję, że cały układ 
będzie pracował prawidłowo i dla wszystkich 
domowników będzie bezpieczny. W sytuacji, gdy 
nie można zamontować naczynia w najwyższym 
punkcie instalacji czy też poprowadzić rury do na-
czynia bez rujnowania całego domu, kocioł należy 
zamontować w układzie otwartym z naczyniem 
w kotłowni. Wtedy sam układ c.o. można wykonać 
w układzie zamkniętym, łącząc te dwa układy 
za pomocą np. wymiennika płytowego. takie roz-
wiązanie jest prawidłowe i bezpieczne.

Czy kotłem na pelet 
mogę ogrzewać wodę latem?
kotły na pelet zwykle są wyposażone  
w funkcję grzania wody. oczywiście 
można z niej korzystać, ale chciałbym tutaj 
zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę: 
o tym, czy takie ogrzewanie się opłaca, 
decyduje zakres poboru ciepłej wody.  
jeśli będziemy zużywali jej niewielkie  
ilości lub będzie ona zużywana 
nieregularnie, to ogrzewanie wody kotłem 
na pelet będzie nieekonomiczne.  
W takim wypadku kocioł długi czas pracuje 
w podtrzymaniu, a ponadto w kotłach  
z zapalarką częste rozpalanie i wygaszanie 
może przekładać się na ich szybsze 
zużycie.

Czy w kotle 
na ekogroszek
można palić peletem?
W kotłach retortowych można palić peletem, 
jednak zmiana paliwa wymaga regulacji 
kotła i zabezpieczenia go przed cofnięciem 
się żaru do zasobnika. Przy paleniu peletem 
w palniku retortowym należy okresowo 
kontrolować czystość kolana retorty oraz 
palnika. należy jednak zaznaczyć, że 
efektywność takich kotłów jest mniejsza niż 
tych, które są konstrukcyjnie przystosowane 
do spalania peletu. 

Jaka powinna 
być średnica 
zaworu czterodrogowego?
dobranie odpowiedniej dla danej  
instalacji średnicy zaworu 
czterodrogowego wymaga dokładnych, 
indywidualnych obliczeń hydraulicznych. 
jednak przy układzie grawitacyjnym 
można przyjąć, że nie powinna ona być 
mniejsza niż średnica wyjść z kotła.  
Przy takim założeniu i w takim układzie, 
nawet bez wykonania wspomnianych 
obliczeń, regulacja nie będzie zbyt 
dokładna, jednak odpowiedni przepływ 
będzie zachowany. 

Czy
kocioł
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Produkcja ecopelletu nie oznacza ani wycinki lasów,  
ani dewastacji środowiska. 
Fabryka barlinek s.a. spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska i jest wyposażona 
w najnowocześniejsze systemy zmniejszające emisję zanieczyszczeń. dodatkowo posługuje się 
prestiżowym certyfikatem Forest stewardship council (Fsc), który poświadcza, że wytwarzane 
produkty powstają z surowca uzyskiwanego z racjonalnie eksploatowanych zasobów leśnych.  
Ponadto od ośmiu lat barlinek s.a. postępuje według zasady „1 za 1” – w zamian za każdą zakupioną 
paczkę deski barlineckiej oznaczoną logo tej akcji sadzi jedno drzewko. las klientów barlinka liczy już 
prawie 5 mln drzew i stale rośnie! również sama produkcja peletu odbywa się w czystym, bezpiecznym 
dla środowiska procesie, co potwierdza nasz fotoreportaż z wnętrza fabryki.

fabryka 
z ekologią w tle
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ULA: ostatnio bardzo dużo i często słyszy się 
i pisze o pelecie. Przyznam szczerze, że jeszcze 
do niedawna nawet nie wiedziałam, że coś takiego 
istnieje. co to w ogóle jest ten pelet?

RAfAŁ: Pelet to tanie paliwo, 
które opłaca się używać, 
ponieważ w dzisiejszym kryzy-
sie warto zaoszczędzić choć 
parę złotych. a przecież 
w budżecie domowym 
ogrzewanie troszkę zna-
czy. Więc dla mnie pelet 
to przede wszystkim 
oszczędność.

MAGdA: a co z do-
stępnością peletu? 
czy możemy być pewni, 
że w najbliższych kilku/  
kilkunastu latach nie zabraknie 
tego paliwa?

RAfAŁ: każdy pewnie ma taką obawę, 
wchodząc w nowe paliwa, ale... lasów w Polsce 
przybywa. W ogóle w europie przybywa lasów, 
a drewno z nich uzyskiwane jest paliwem odna-
wialnym, więc go nie zabraknie. racjonalna go-
spodarka tym surowcem gwarantuje, że nie ma 
potrzeby martwić się o jego dostępność.  
najlepiej pelet robić z drewna pochodzenia za-
równo liściastego, jak i iglastego, tak jak robi to 
barlinek. Wtedy szybko odnawia się potencjał 
leśny i możemy bez obawy powiedzieć, że nie 
wytnie się tego lasu tak, żeby została pustynia. 
Fabryka barlinka posługuje się prestiżowym cer-
tyfikatem Fsc. 

EWA: ale po co ruszać las, skoro mamy zasoby 
naturalne w postaci węgla i również one są tanie?

RAfAŁ:  obecnie mamy przecież globalny 
problem związany z ochroną powietrza 

i również na nim należy się skupić.
ULA: mój dziadek, jego ojciec 
i prapradziadek palili węglem... 

to była dla nich naturalna kolej 
rzeczy.

RAfAŁ: dawniej węgla zu-
żywaliśmy mniej, ponieważ 
paliliśmy też drewnem, tyl-
ko że w tradycyjnej formie. 
Pelet to taka forma trochę 
nowocześniejszego drew-

na, rozumianego w sensie 
paliwa. a drewna używamy 

od zarania dziejów; pierwsze, 
co było spalane, to na pewno było 

drewno, nie węgiel. zresztą przecież 
sam węgiel też powstaje z drewna.

MAGdA: czyli tak naprawdę wychodzi na to, 
że pelet to tylko drewno, ale w innej postaci, 
nie różni się niczym od szczap, które wrzucimy 
do kominka. Po co cokolwiek zmieniać?

RAfAŁ: ale pelet daje bardzo dużą wygodę, 
ponieważ nie trzeba go rąbać. on jest specjalnie 
przygotowany do formy małej, ładnej granulki, 
żeby człowiek, który ma teraz bardzo mało czasu, 
mógł sobie go nasypać i dalej czuć komfort ogrze-
wania ekonomicznego – przede wszystkim pod-
kreślam ekonomicznego – bo mówienie tylko 
o ekologii nie musi przekonać, ale w połączeniu 
z ekonomią ma to znaczenie i sens.

Trzy na jednego to podobno niehonorowo, a jednak... W intelektualne 
obroty Rafała Węcka, Dyrektora ds. Sprzedaży Biopaliw, wzięły 
trzy kobiety. Usilnie próbowały zapędzić go w kozi róg wnikliwymi 
pytaniami o pelet, notorycznie podważając zalety tego biopaliwa. 
O tym, czy Rafałowi udało się obronić produkt Barlinka, można się 
przekonać, czytając poniższą rozmowę.

Ecie-pecie 
O PELECIE
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GRuPA BARLINEK
to jeden z największych 
producentów naturalnych 
podłóg drewnianych na świecie.
deska barlinecka eksportowana jest 
do ponad 30 krajów na 3 kontynentach. 
obecny potencjał produkcji utrzymuje 
się na poziomie 8,5 mln m2. z trocin 
powstałych przy produkcji desek 
grupa wytwarza około 125 tys. ton 
peletu rocznie.

EWA: ale tak naprawdę palenie peletem jest 
ekonomiczne tylko wtedy, gdy wykorzystywany 
jest odpowiedni kocioł. słyszałam, że ludzie 
są zawiedzeni ilością peletu, jaką muszą spalić. 
Więc tutaj pojawiają się wysokie koszty.

RAfAŁ: gdy nowa technologia wchodzi 
na rynek, zawsze na początku są wysokie koszty. 
jak by to porównać… ile kosztowało dVd 10 lat 
temu? tyle, że większości społeczeństwa nie było 
na nie stać. Więc jeśli pelet, który jest bardzo 
rozpowszechniony na zachodzie, w Polsce też 
będzie coraz bardziej nagłaśniany, to i kotły 
będą tańsze, bo będzie lepsza sytuacja rynkowa. 
gospodarka wymusi na producentach to, żeby tę 
technologię dopasowali do oczekiwań klientów, 
bo im więcej kotłów się wyprodukuje, tym będą 
one tańsze.

EWA: czyli znaczy to, że inwestycja w dobry 
kocioł gwarantuje, że jest to produkt w pełni 
ekonomiczny, i efektywność opalania peletem 
staje się wysoka i bardzo opłacalna?

RAfAŁ: zdecydowanie tak. byle jaki kocioł byle 
jak spali dobre paliwo. natomiast, spalając w do-
brym kotle, osiągniemy wysoką wydajność spa-
lania, a co za tym idzie, oszczędności. i dlatego 
bardzo ważne jest to, na co zwróciłyście uwagę 
– kocioł powinien być jak najlepiej dostosowany 
do wybranego paliwa.

MAGdA: no dobrze, ale jeśli kocioł to jakaś 
automatyka? jeśli automatyka to znowu zużycie 
energii?

RAfAŁ: nikt do piwnicy nie pójdzie po ciem-
ku, więc trzeba chociażby żarówkę zapalić, i to 
też jest już zużycie energii. a tu kocioł wszystko 
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robi za nas. czyli nie musimy chodzić, gasić i za-
palać światła w tej piwnicy ciemnej i ponurej, 
i jakiegoś stresu jeszcze mieć po drodze, 
prawda? uważam, że tutaj nawet można się 
doszukiwać ekonomii, bo po prostu zużywamy  
mniej światła.

MAGdA: dobrze, ale dlaczego czyste ręce 
mają być ważniejsze od wyrąbanego lasu? bo tak 
to rozumiem, że będzie czysto, schludnie, ale co 
się stanie z naszym środowiskiem? to ja już wolę 
sobie pobrudzić ręce, ale mieć las za oknem.

RAfAŁ: czyli opalanie węglem?
MAGdA: na przykład. 
RAfAŁ: i zapadające się miasta, ulice, 

samochody. czy któraś z was była na Śląsku? 
Widziałyście te hałdy sztucznych gór, które 
powstają z tego, co się wykopie z ziemi? 
Problemy, które tam są związane z ekologią, 
można zlikwidować, zastępując węgiel opala-
niem paliwami naturalnymi, z których najlep-
szy jest pelet. z drugiej strony nikt nie wycina 
drzew tylko po to, żeby wyprodukować pelet. 
jest on produktem w pewnym sensie ubocz-
nym, który powstaje przy produkcji, załóżmy, 
deski. nie wycinamy drzew specjalnie po to, 
żeby wyprodukować pelet, tylko zagospodaro-
wujemy odpady.

ULA: czyli to nie jest na tej zasadzie, że ze 
ściętego drzewa produkuje się wyłącznie 
paliwo, czyli pelet? Po drodze powstaje jeszcze 
użyteczny produkt, a to, co zostaje z jego pro-
dukcji – odpady – dopiero one są przerabiane 
na pelet?

RAfAŁ: Właśnie tak. gdybyśmy chcieli w ogóle 
nie przycinać lasów, drzew, to nikt z nas nie miałby 
parkietów, podłóg drewnianych w domach...

ULA: mebli.
MAGdA: a co z tradycją? dawniej bywało 

tak, że najpierw dziadek szedł dorzucić do 
pieca, później mama, tata, cała rodzina się 
jednoczyła. to były czasy. co mi tam, że teraz 
jest automatyka, że to z tego powstaje deska 
– to już nie jest ten klimat. jak leżało pięć ton 
węgla za oknem, człowiek obchodził je dookoła, 
żeby się nie przewrócić; później właśnie szedł 
do tej ciemnej piwnicy, po tych ciemnych scho-
dach i też próbował dojść do celu tak, żeby się 
nie zabić (śmiech). tu mnie proszę przekonać.

RAfAŁ: no i właśnie te kotły – czyste kotły 
na pelet – pozwalają się zebrać w tej piwnicy...

MAGdA: ooo!

RAfAŁ: Właśnie, i na przykład po prostu się 
spotkać. tę czystą piwnicę można zagospodaro-
wać sobie w inny sposób…

ULA: W brydża można pograć...
RAfAŁ: można sobie zrobić chociażby miej-

sce spotkań ze znajomymi. i nasycić się ogniem 
z tego właśnie kotła, bo niektóre mają wizjery, 
przez które pięknie widać ogień. człowiek lubi 
ogień, więc jeśli może jeszcze wygodnie na nie-
go patrzeć, wypić przy tym np. grzańca w zimie, 
to myślę, że jest to dobre miejsce spotkań. i jesz-
cze jaka oszczędność powierzchni, prawda? 
Wykorzystujemy dom już od podstaw, od piw-
nicy. co prawda są jeszcze inne opcje. zyskując 
sporą powierzchnię, można w piwnicy zrobić 
pralnię. Wtedy na przykład żona, która ciągle hu-
czy tą maszyną i nie daje mężowi usnąć po pracy, 
włączy sobie pralkę w piwnicy, zamknie szczelnie 
drzwi, i po kłopocie.

MAGdA: i nie będzie słyszeć swojego męża 
z kolegami na górze. to też jest plus (śmiech).

RAfAŁ: o właśnie. i tutaj chyba bardziej bym 
się z panią zgodził, żeby to było jednak miejsce 
na zaplecze typu kuchnia lub pralnia, a pokój 
gościnny warto wykorzystać na dobre kino 
domowe i spotkania z rodziną lub znajomymi. 
tak. to jest bardzo dobry pomysł.

MAGdA: dobrze, przekonał mnie pan. W takim 
razie nie będę się przykuwać do drzewa (śmiech).

druŻyna ecoPelletu
W kolejności od lewej stoją:  
rafał Węcek, arkadiusz herbuś,  
ewa Witczyk-Wilk, magdalena michno, 
magdalena Floriańczyk, urszula krzysztofek, 
robert banasik.
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d la wielu polskich gospodarstw domowych 
komfort ogrzewania kojarzy się ze zdecy-

dowanie mniej komfortowymi rachunkami za 
ciepło. niewiele da się zrobić, gdy mieszkasz 
w bloku podłączonym do miejskiej sieci cie-
płowniczej. jeżeli jednak jesteś jednym z 2,5 mln 
właścicieli domków jednorodzinnych, otwiera 
się przed tobą wiele możliwości. Według specja-
listów, w twoim domu jest ogromny potencjał 
oszczędności energii. Przy niedużych nakładach 
na ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, 
uszczelnienie okien oraz usprawnienie instalacji 
możesz zaoszczędzić nawet do 40  proc. energii 
cieplnej. ten procent może być jeszcze większy, 
gdy oszczędzanie obejmie również samo źródło 
energii.

A rachunki rosną, rosną, rosną…
jedyną zaletą tradycyjnych źródeł energii ciepl-
nej, takich jak węgiel, gaz czy olej, jest to, że są 
tradycyjne. do tego samego kręgu tradycji nale-
żą również protesty górnicze, kolejki za węglem, 
coroczne podwyżki gazu i zakręcanie kurka 
przez gazprom, oraz zadymione osiedla dom-
ków jednorodzinnych, nawet tych położonych 
w regionach turystycznych.
alternatywą są małe, pachnące świeżym drew-
nem granulki. to pelet – wysokowydajne, natu-
ralnie czyste, ekologiczne paliwo produkowa-
ne z trocin, ścinek i wiórów po odpowiedniej 
przeróbce. docenili go już w swoich domach 
szwedzi, holendrzy, duńczycy, belgowie, a tak-
że niemcy, austriacy i Włosi. to kraje, w których 
zużycie peletu do ogrzewania domków jednoro-
dzinnych jest największe. 
mieszkańcy siedmiu europejskich państw nie 
mogą się mylić. nietrudno się domyślić powodów, 
dla których przestawili się na nowe, ekologiczne 

ogrzej się  
na przyszłość
Komfortowe mogą być nie tylko twój samochód czy kanapa w salonie, 
ale także sposób ogrzewania domu. Ten ostatni jest nawet ważniejszy, 
zwłaszcza gdy idzie w parze z ekologią i oszczędnościami w portfelu.
tekst: agnieszka moraWska

jedynĄ zaletĄ tradycyjnych
źródeł energii cieplnej, takich jak węgiel,
gaz czy olej, jest to, że są tradycyjne...
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Prof. Janusz  
W. Wandrasz
Politechnika Śląska
jestem optymistą, jeżeli chodzi o rozwój 
ekologicznej energetyki odnawialnej, w tym 
także energetyki cieplnej. W tym kierunku 
idzie unia europejska, która w listopadzie 
przyjęła dyrektywę ramową ue 
w sprawie odpadów. dla unii są to cenne 
zasoby energetyczne, które pozwolą 
zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 
dyrektywa jasno określa, że paliwo 
wytworzone z odpadu (w wyniku jego 
przekształcenia) przestaje być odpadem 
(art. 6 dyrektywy 2008/98/We). W Polsce 
o tym, co jest odpadem, a co paliwem, 
wciąż decyduje minister środowiska. 
tymczasem resort ten winien zajmować 
się redukcją zanieczyszczeń  i wymogami  
emisji konkretnych instalacji, a nie tym, 
co wkładamy do pieca, a szczególnie 
nazewnictwem poszczególnych 
substancji. nie należy przy tym traktować 
odnawialnych źródeł energii jako 
alternatywnych, tylko jako równoważne 
i uzupełniające bilans paliwowy. 
rozwój technologii przetwarzania 
substancji palnych różnego pochodzenia 
w paliwa uważam za nieunikniony i godny 
dalszego propagowania.  za całkowicie 
nieuzasadnioną uważam budowę 
przestarzałych zakładów spalania odpadów 
wg  technologii  z połowy XX wieku jako 
osiągnięć XXi wieku. rozwój selektywnej 
gospodarki odpadami w sposób drastyczny 
ograniczy ilości wsadu do tych instalacji, 
a wprowadzenie w gospodarce odpadami 
rachunku ekonomicznego, gdzie odpad 
staje się wartościowym produktem 
lub surowcem, spowoduje walkę pomiędzy 
wytwórcą odpadów i ich użytkownikiem.

atrakcyjne granulki 
o atrakcyjności peletu świadczy
między innymi jego wysoka wartość opałowa  
– 70 proc. wartości kalorycznej najlepszych 
gatunków węgla. konkurencji nie wytrzymuje 
gaz propan-butan czy olej – ogrzewanie domu 
peletem jest nawet dwa razy tańsze.  
granulat jest przy tym bezpieczny dla środowiska 
– brak zanieczyszczeń chemicznych i dodatkowej 
emisji dwutlenku węgla w trakcie spalania.

ogrzewanie. jeżeli zliczysz rachunki z ostatnich 
kilku miesięcy, okaże się, że najwięcej wydałeś 
właśnie na ogrzewanie, i to niezależnie od tego, 
czy masz piec na węgiel, gaz, olej czy prąd. za rok 
te rachunki będą jeszcze wyższe, bo więcej trzeba 
będzie zapłacić za dwutlenek węgla emitowany 
przez twój komin do atmosfery.

Komfortowa ekologia
z peletem tego problemu mieć nie będziesz z tego 
prostego powodu, że spala się zupełnie nieszko-
dliwie dla środowiska, czyli bez dodatkowej emi-
sji dwutlenku węgla oraz pyłów. ilość wydalanego 
do atmosfery co2 bilansuje się tutaj z poziomem 
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dwutlenku, jaki podczas wzrostu pochłaniają 
rośliny zasadzone w miejscach wykorzystanych 
drzew. jego cena również nie będzie zależała 
od gazpromu czy od kompanii węglowych, tylko 
od kilkudziesięciu rozsianych po całym kraju 
producentów, którzy będą konkurować ze sobą 
jakością produkowanych wyrobów, a co się z tym 
wiąże – również ceną. już teraz to ekologiczne pa-
liwo należy do bardzo konkurencyjnych cenowo. 
Ważny jest również komfort użytkowania peletu 
w warunkach domowych.
Wygodny jest już sam transport: łatwiej zapa-
kować do bagażnika 25-kilogramowy worek 
z granulatem niż tonę węgla czy metr drewna. 
to samo dotyczy składowania. nie musisz już 
poświęcać całej kotłowni czy piwnicy na zapas 
opału: jedna tona barlineckiego peletu mieści 

się w kubaturze 0,7 m3. 
nie jest tak uciążliwy jak 
węgiel czy koks, które 
trzeba dźwigać, ani jak 
drewno, które trzeba 
rąbać. i nie brudzi tak 
jak one. masz więc czy-
stą i małą kotłownię, bo 
sam kocioł również nie 
potrzebuje dużo miej-
sca – razem ze zbior-
nikiem zajmuje tylko około 2 m2. jest przy tym 
łatwy w obsłudze i nie musisz ciągle do niego 
zaglądać: zastąpi cię automatyczny podajnik 
paliwa, który zapewnia oszczędną oraz pra-
wie bezobsługową pracę kotła. Po nasypaniu 
peletu do zbiornika paliwo jest automatycznie 
podawane do paleniska, i kocioł nie wymaga 
dalszej obsługi nawet przez tydzień. odpada 

również problem z po-
piołem, o którym mu-
sisz pamiętać tylko raz 
na jakiś czas – poza 
tym możesz go wy-
korzystać wiosną jako 
nawóz w przydomowym 
ogródku. W dodatku 
ze względu na czystość 
paliwa w kotle nie osa-
dzają się zanieczyszcze-

nia, więc czyści się go bardzo rzadko. bonusem 
jest przyjemny zapach drewna w twojej domo-
wej kotłowni.

Czyste sumienie 
i czyste powietrze
jeżeli należysz do tych użytkowników, dla których 
liczą się przede wszystkim koszty eksploatacyjne, 

W 2007 roku Polska 
WyProdukoWała 
350 tys. ton Peletu. 
80 proc. z nich trafiło na rynki europejskie. 
dzięki inwestycjom w Polsce i na ukrainie 
sam barlinek w 2009 roku wyprodukuje 
około 125 tys. ton peletu.

peletu 
wysyłamy  

na eksport
80%
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skok na rynek
jeszcze w 2003 roku zużycie 
peletu w Polsce było praktycznie 
zerowe, a jego produkcja wynosiła 
zaledwie 20 tys. ton rocznie. 
W ciągu zaledwie dwóch lat produkcja 
zwiększyła się do 200 tys. ton, a zużycie 
do 25 tys. ton. W  2006 roku rodzimi producenci 
wytworzyli 280 tys. ton, z czego 35 tys. trafiło 
na krajowy rynek. rok później w Polsce 
wyprodukowano już 350 tys. ton peletu: ponad 
80 proc. trafiło na rynki europejskie, a blisko 
60 tys. ton zostało w kraju. Ponad połowę 
produkcji, która trafiła na rodzimy rynek – mniej 
więcej 35 tys. ton – zużyto do ogrzania około 
7 tys. domów jednorodzinnych. czynny udział 
w zwiększaniu bilansu na korzyść pozyskiwania 
paliw ekologicznych ma barlinek s.a.

Ireneusz 
Nowak, 
właściciel  
firmy biopal 
www.biopal.com.pl

są dwa powody, dla których pelet to obecnie 
najlepsze paliwo. to ekologia i ekonomia.  
o ile Polaków jeszcze nie do końca przekonuje 
argument ekologiczny, o tyle przemówić może 
do nich ekonomia, zwłaszcza ta dotycząca 
ich własnego portfela. my możemy tylko 
ubolewać nad tym, że ponad 80 proc. polskiego 
peletu trafia na eksport. to niemcy, szwedzi 
czy duńczycy, spalając to paliwo w swoich 
domach, powodują, że ich kraje mają niższą 
emisję dwutlenku węgla – przecież to jest 
bardzo prosta zależność. rozumieją ją 
producenci peletu oraz kotłów na to paliwo, 
którzy na własny koszt edukują Polaków, 
podnosząc ich świadomość ekologiczną. 
Wyręczają w tym polityków, którzy mówiąc 
o ekologicznych paliwach, nie potrafią nawet ich 
wymienić, choć ich obowiązkiem powinno być 
finansowanie kampanii promujących takie źródła 
energii, jakim jest pelet.

to pelet również powinien cię zainteresować: 
w porównaniu na przykład z gazem propan-butan 
zastosowanie peletu do ogrzewania domu  
pozwoli ci je zmniejszyć nawet o połowę.
aby się przestawić na pelet, nie musisz przepro-
wadzać rewolucji: wymiana kotła w większo-
ści przypadków nie wymaga bowiem zmiany 
czy przebudowy już istniejącej instalacji c.o. 
aby ogrzać 150-metrowy dom wybudowany 
w starej technologii lub 300-metrowy energo-
oszczędny domek, na standardowy kocioł po-
trzebować będziemy około 9 tys. zł. natomiast 
w przypadku 150-metrowego domu z bardzo 
dobrą izolacją termiczną wystarczy nam kocioł 
o wydajności 21 kW.
jeżeli masz w domu nowoczesny kocioł olejo-
wy lub gazowy, to za radą fachowca możesz się 
zdecydować na zakup palnika na pelet. W tym 
przypadku będzie to wydatek rzędu 6 tys. zł. 
Podobny palnik można także zamontować w no-
wocześniejszych kotłach węglowych. granulatem 
możesz również palić w  automatycznych komin-
kach z podajnikiem na pelet lub przy pomocy 
specjalnych koszyczków, do których wsypuje się 
granulat i wstawia do tradycyjnego kominka na 
drewno.
Większość kotłów jest wyposażona w zewnętrzny 
regulator pogodowy, który samoczynnie dostra-
ja się do budynku i reaguje na zmiany pogody, 
zwiększając tym samym komfort i oszczędność. 
W zależności od potrzeb możesz wybierać między 
ofertami kilkunastu polskich i zagranicznych pro-
ducentów oraz wydajnością kotła od 14 do 50 kW. 
możesz przy tym spać spokojnie i nie martwić się 
o efekt cieplarniany czy zatrucie tlenkiem węgla, 
gdyż pelet w trakcie spalania nie jest toksyczny 
ani dla ludzi, ani dla środowiska. 
jeżeli zdecydujesz się na zakup kotła, wcale nie 
musisz finansować go z własnej kieszeni: banki, 
na przykład boŚ, zaczynają wprowadzać do swo-
ich ofert preferencyjne kredyty o bardzo niskim 
oprocentowaniu (od 1 do 3 proc. rocznie). urucha-
miane są także programy ograniczania emisji 
co2, które służą jako baza programowa do tego 
typu dofinansowania. tylko na lata 2009-2010 na 
wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii 
(oze) w gospodarstwach domowych, a do takich 
właśnie zalicza się zakup kotła na pelet, rząd prze-
znaczył 100 mln zł. nie będziesz musiał również 
długo czekać na zwrot inwestycji: pieniądze wró-
cą do twojego portfela już po 2, 3 latach, a co naj-
ważniejsze – nie będzie ich więcej ubywać. 
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ekologia to dla mnie zaPach 
traWy, błękitne niebo, szum drzeW  

i chłÓd rzeki. czystej rzeki.  
a czym ekologia jest dla ciebie?  

naPisz, narysuj, zrÓb zdjęcie, 
uleP Figurkę lub Po Prostu 

oPoWiedz nam (i PrzeŚlij 
W Formie mP3), czym jest dla ciebie 

ekologia, młody człoWieku.
najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez barlinek s.a.
 Więcej o konkursie na www.pelet.com.pl/konkurs

Czym 
jest dla Ciebie
ekologia,

młody człowieku?

konkurs skierowany jest do dzieci  
w trzech kategoriach wiekowych: do 5 lat,  

5-10 lat oraz 10-15 lat. jak najbardziej niezwykłe 
obrazy/ dźwięki/ odpowiedzi prosimy przesyłać  

na adres: al. solidarności 36, 25-323 kielce,  
lub adres e-mail: konkurs@barlinek.com.pl,  

w temacie e-maila lub na kopercie  
koniecznie dopisując „konkurs ekologia”.
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Poziomo:
2. ekologiczne paliwo z biomasy
5. łowieckie, zrzesza myśliwych
9. zdobi leśniczego
10. chroni zagrożone gatunki
11. wytwarzana z biomasy
12. zdobi dudka
14. zakład przetwarzania ścieków
16. leczy rany
18. różanecznik
19. producent wyrobów drewnianych dbający 
o ekologię
21. otacza kulę ziemską
25. porusza śmigło
26. naturalna sceneria pod gołym niebem
27. kiełkuje, rośnie, kwitnie
30. po przeciwnej stronie wieczka
31. np. retencyjny

PionoWo:
1. pierwszy etap przetwarzania odpadów
2. … użytków zielonych
3. fabryka tlenu
4. np. ecopellet
6. wodorowe lub fotoelektryczne
7. oszczędność energii to... proekologiczne
8. powstają przy obróbce drewna
13. w niej ostatni etap przetwarzania odpadów
15. najlepszy, gdy produkt ekologiczny
17. wodna lub wiatrowa
20. np. dąb bartek
22. gody cietrzewi
23. niebezpieczne dla środowiska
24. niebezpieczny dla warstwy ozonowej
28. ziołowy – naturalny
29. pod uprawę
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Wszystkich, którym zależy  
na wygodnym, czystym  

i oszczędnym  
ogrzewaniu swoich  

domów, zapraszamy  
na stronę internetową:

www.pelet.com.pl

lub prosimy o kontakt  
przez infolinię:

0 801 000 888
041 243 58 88,

gdzie specjaliści udzielą 
szczegółowych  

informacji na temat 
ECOPELLETU

Na co zwracać uwagę 

Dla klientów zbyt często jedynym wyznacznikiem 
tego, co kupić, jest cena. Niestety, w większości 
przypadków taka przesadna oszczędność oznacza 
kłopoty związane oczywiście z niską jakością tanie-
go biopaliwa (niska kaloryczność, zanieczyszczenia 
powodujące nadmierną ilość powstającego pod-
czas spalania popiołu).
Blokujący się kocioł, zimno panujące w domowych 
pomieszczeniach, zmarnowany czas (telefony, 
wizyty serwisantów czy kominiarzy, którzy muszą 
oczyścić zabrudzoną instalację kominową), a co za 
tym idzie – spore nerwy i rosnące koszty wcześniej 
niekalkulowane na pewno nikogo nie ucieszą. 
Dlatego domagajmy się od producentów odpo-
wiednich certyfikatów! Niedotrzymanie warunków 
certyfikacji przez danego producenta prowadzi do 
utraty prawa posługiwania się danym certyfikatem. 
Dokumenty te wydawane są z reguły na określo-
ny czas, warto więc sprawdzić ich aktualność. 
Procedury związane z certyfikatami wymuszają 
na producentach utrzymywanie przez nich stałej, 
wysokiej i kontrolowanej jakości. Dlatego każdy 
szanujący się producent biopaliwa w naszym kraju 
winien legitymować się stosownym certyfikatem.  
Np. jakość ecopelletu produkowanego przez 
Barlinek określa certyfikat DIN 51731 wydany 

przez Centralny Instytut ds. Badania Towarów 
− DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitäts-
bewertung mbH, z siedzibą w Berlinie. 

Kolorowy mit

Ponoć dla całkiem sporej liczby klientów, w co trudno 
uwierzyć, najważniejsze kryterium wyboru peletu 
to... kolor! Na krajowym rynku biopaliw pelet jasny 
jest bardziej poszukiwany niż ciemny. Czy napraw-
dę ciemniejszy kolor peletu oznacza jego gorszą 
jakość? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista,  
a mianowicie pelet wytworzony z drewna liściastego, 
twardszego (np. dąb, gatunki egzotyczne) jest prze-
cież ciemniejszy z natury, a jednak ten kolor w żaden 
sposób nie przekłada się na jego jakość. Ciemny 
kolor peletu może wynikać również z suszenia su-
rowca w instalacjach bębnowych – a to już kwestia 
użytej technologii. 
Zauważmy rzecz niezmiernie znaczącą: w żadnej 
normie nie używa się kryterium koloru. I to po-
winno starczyć za dalsze wyjaśnienia.

Warto też zwracać uwagę na opakowania. Producen-
ci, którzy nie wstydzą się swoich produktów, pakują 
je w opakowania opatrzone swoim logo. Tajemnicze, 
nieoznaczone w żaden sposób worki enigmy 
to niekoniecznie wynik chwalebnej oszczędności.

Dynamicznie rosnąca popularność peletu na naszym rynku zachęca wiele firm do produkcji tego typu paliwa,  
co sprawia, że powstają nowe produkujące go zakłady. Pelet jest w nich wytwarzany z najróżniejszych zbieranych 
na rynku surowców, często nienajlepszej jakości. A taki pelet to raczej kiepski pomysł... Jego wartość ekonomiczna 
i grzewcza, czyli kaloryczność, są nader wątpliwe, na dodatek złej jakości paliwo może doprowadzić domowe 
nowoczesne kotły i instalacje do złego stanu. Jak się tego ustrzec?

ciepło w pigułce

Czas na jakosć




