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Nowoczesne kotły małej mocy na paliwa stałe wyposażone w automatyczne układy doprowadzania paliwa do komory pa-

leniskowej, stają się w dzisiejszych czasach rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym. Precyzyjne dawkowanie ilości 
dostarczanego paliwa, gwarantuje zarówno ekonomikę procesu spalania jak i spełnienie kryteriów emisyjnych określonych w 
normie PN-EN 303-5:2012. Autorzy artykułu przedstawili najnowsze rozwiązania konstrukcyjne krajowych producentów ko-
tłów spełniających kryteria klasy 5, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości regulacyjnych charakteryzujących poszczegól-
ne konstrukcje.  

 

WSTĘP 

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój branży 
nowoczesnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi 
mających zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. Wpływ na 
to ma szereg czynników, z czego do najważniejszych należy zali-
czyć: wzrost wymagań emisyjnych i energetycznych oraz zwiększo-
ne oczekiwania użytkowników w zakresie komfortu cieplnego. 

Zagadnienie ograniczenia emisji zanieczyszczeń z kotłów małej 
mocy obecne jest w naszym kraju od roku 2002, kiedy to w życie 
weszła pierwsza norma, która w wyraźny sposób narzucała na 
producentów kotłów grzewczych szereg ograniczeń związanych 
zarówno z zachowaniem odpowiedniej efektywności energetycznej 
jak i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń [2]. Norma w sposób 
wyraźny określała maksymalne stężenie pyłów i tlenku węgla oraz 
organicznych związków stałych, jednocześnie definiując trzy pod-
stawowe klasy kotłów grzewczych, zarówno z ręcznym jak i z auto-
matycznym podawaniem paliwa. Niestety jej wprowadzenie nie 
nakładało jednoznacznego zakazu produkcji kotłów nie spełniają-
cych określonych w niej kryteriów, co w dłuższym okresie czasu nie 
przełożyło się na zmniejszenie oddziaływania na środowiska natu-
ralne w naszym kraju. Rozwiązaniem, które miało na celu poprawę 
istniejącego zanieczyszczenia środowiska była nowelizacja istnieją-
cej normy, która miała miejsce w 2012 roku i została sklasyfikowana 
przez Unię Europejską jako norma zharmonizowana PN-EN 303-
5:2012 [3]. Norma ta w sposób wyraźny zwiększała ograniczenia 
w zakresie emisji pyłów i tlenku węgla, nakładając jednocześnie na 
producentów urządzeń grzewczych konieczność prawidłowej eks-
ploatacji kotłów także w zakresie pracy z mocami minimalnymi 
wynoszącymi 30% mocy maksymalnej. Wytyczne te były odpowie-
dzią na wzrost wymagań w zakresie zapotrzebowania budynków na 
energię cieplną. Zwiększona izolacyjność nowobudowanych budyn-
ków doprowadza do sytuacji, w której kotły bardzo często pracowały 
z mocą cieplną znacznie mniejszą niż moc nominalna i w tym za-
kresie mocy stanowiły źródło emisji zanieczyszczeń. Nowa norma 
wprowadzała dwie dodatkowe klasy kotłów na paliwa stałe: czwartą 
i piątą. Jej głównym założeniem była sukcesywna wymiana starych 
konstrukcji kotłów charakteryzujących się wysoką emisją zanie-

czyszczeń na nowoczesne kotły grzewcze spełniające wymagania 
klasy piątej. Niestety od wejścia w życie nowej normy nie zauważo-
no znacznej poprawy jakości powietrza oraz zwiększonego udziału 
w rynku kotłów w klasie czwartej i piątej. Postawiło to nasz kraj 
w sytuacji, w której Unia Europejska zagroziła znacznymi sankcjami 
z tytułu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza.  

Z uwagi na fakt, że wytyczne zawarte w normie PN-EN 303-
5:2012 nie narzucały w sposób bezpośredni obowiązku produkcji 
i wprowadzania do użytku kotłów spełniających jej wymagania 
w sierpniu 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporzą-
dzenie, w którym od pierwszego października 2017 roku wprowadził 
całkowity zakaz produkcji kotłów nie spełniających wymagań klasy 
piątej [10]. 

 

 
Rys. 1. Standardy emisyjne dla kotłów grzewczych  o mocy poniżej 
0,5 MW wg. PN-EN 303-5:2012 [3] 
 

Rozporządzenie to w sposób bezpośredni skazuje na wycofa-
nie z rynku kotłów z ręcznym załadunkiem paliwa, ponieważ 
w większości nie spełniają one wymagań określonych w normie. 
Jednocześnie do obiegu weszło nowe rozporządzenie Komisji 
Europejskiej, które od 2020 roku wprowadza nowe wymogi emisyjne 
zawarte w dyrektywie Ecodesign [9]. Rozporządzenie to nakłada na 
producentów kotłów obowiązek zachowania odpowiednich pozio-
mów emisji tlenków azotu.
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Rys. 2.  Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń wg Rozporzą-
dzenia 2015/1189 [9] 

 
Kolejnym omawianym czynnikiem, który w wyraźny sposób na-

rzuca konieczność stosowania wyłącznie kotłów z automatycznym 
podawaniem paliwa jest wzrost oczekiwań użytkowników w zakresie 
komfortu obsługi urządzeń grzewczych. Jako rozwijające się społe-
czeństwo od nowoczesnych urządzeń grzewczych oczekujemy 
praktycznie bezobsługowego działania. Użytkownik nie chce co-
dziennie udawać się do kotłowni celem rozpalania kotła a jedynie 
obsługiwać kocioł raz na kilka dni celem uzupełnienia paliwa. Jest to 
sytuacja coraz powszechniejsza, która jednoznacznie eliminuje 
tradycyjne kotły z ręcznym załadunkiem paliwa. 

Autorzy artykułu od wielu lat zajmują się branżą urządzeń 
grzewczych małej mocy opalanych paliwami stałymi. Efektem badań 
są liczne publikacje i zgłoszenia patentowe dotyczące rozwiązań, 
które pozwalają na optymalizację procesu spalania [1, 11]. W arty-
kule zebrano i poddano analizie najnowsze konstrukcje układów 
podających paliwo do kotłów małej mocy. Poszczególne konstrukcje 
charakteryzują się różnymi mechanizmami podawania paliwa oraz 
odmienną specyfiką procesu spalania, które w znaczącym stopniu 
wpływają na możliwości spalania odmiennych paliw stałych. 

1. CHARAKTERYSTYKA NOWOCZESNYCH PALNIKÓW 

1.1. Palnik retortowy 

Palniki retortowe zwane także podajnikami ślimakowymi są 
urządzeniami energetycznymi, w których paliwo z zasobnika obsu-
wa się grawitacyjnie do koryta podajnika (typowy przenośnik śrubo-
wy, zwany popularnie ślimakowym) w kierunku paleniska. Na rysun-
ku 3 przedstawiono schemat działania podajnika retortowego. Po-
dajnik pracuje cyklicznie – cykl podawania paliwa trwa od kilku do 
kilkunastu sekund, cykl przerwy na dopalanie paliwa trwa od kilku 
do kilkudziesięciu sekund. Część robocza palnika jest wykonana 
najczęściej z żeliwa w postaci zgiętej rury (nazywanej popularnie 
kolanem lub fajką). Górną część paleniska tworzy dysza żeliwna, 
pod którą zamocowany jest pierścień z otworami nadmuchu powie-
trza. Najistotniejszą cechą palnika retortowego jest sposób spalania 
węgla. Powietrze i węgiel podawane są w zgodnym kierunku z dołu 
do góry. Strefa żaru znajduje się u góry retorty i posiada temperatu-
rę od 800°C do 1000°C. Dzięki tak wysokiej temperaturze podgrza-
niu ulega węgiel, który po chwili będzie się w strefie żaru znajdo-
wać. Podgrzanie węgla przed podaniem do palnika powoduję jego 
odgazowanie. Gazy uchodzą do strefy żaru gdzie wskutek dopływu 
powietrza oraz wysokiej temperatury mają idealne warunki do zu-
pełnego i całkowitego spalania, pod warunkiem, że ilość powietrza 
nie jest ani za mała ani za duża. Warto dodać, że w retortach star-
szego typu dochodzi czasami do spieków węgla na wierzchu palni-
ka. Jest to zjawisko niepożądane gdyż może zniszczyć palnik. 
W nowszej generacji palników ślimacznica jest wyposażona w 
przeciwzwój na wysokości fajki w celu rozbijania kawałków węgla 
mogących zablokować ślimacznice, a co za tym idzie zatrzymać 

dopływ węgla do komory spalania. Jedną z wad palników retorto-
wych jest delikatny system doprowadzenia paliwa. Końcowa faza 
dostarczenia paliwa ku górze, polegająca na wypychaniu paliwa 
w fajce do komory spalania nie jest najlepszym rozwiązaniem kon-
strukcyjnym. Występujące w paliwie ciało obce może uszkodzić 
mechanizm właśnie w tym miejscu. Trwają pracę nad eliminacją 
z palników retortowych części kolanowej gdzie jest największa 
możliwość zakleszczenia.  

Kolejną wadą jest ściśle określona ilość powietrza jaka musi 
być dostarczona do palnika, czyli zautomatyzowanie pracy dmu-
chawy co jest niestety rzeczą dosyć skomplikowaną. 

 

 
Rys. 3.  Palnik retortowy. 1 – Dysze dopalające, 2 – Palenisko, 3 – 
Dysze powietrza pierwotnego, 4 – Komora powietrza górna, 5 – 
Ramka mocująca, 6 – Mufka-strażak, 7 – Zsyp, 8 – Ślimak, 9 – 
Tuleja napędzająca, 10 – Ślimak, 11 – Mocowanie pod stópkę, 12 – 
Dmuchawa, 13 – Komora powietrzna, 14 – Wyczystka, 15 - Prze-
ciwzwój ślimaka, 16 – Podparcie ślimaka [4] 

 
Powietrze jest tłoczone kanałem powietrznym za pomocą wen-

tylatora i przez otwory w pierścieniu nadmuchowym wdmuchiwane 
pod strefę żaru w dyszy paleniska. Popiół gromadzi się nad strefą 
żaru i w miarę podsuwania kolejnych porcji paliwa przesypuje się 
przez burty dyszy paleniska do popielnika. 

Specyficzne konstrukcje konwencjonalnych palników retorto-
wych stawiają wysokie wymagania dla stosowanego paliwa. Kon-
wencjonalne palniki retortowe wymagają stosowania węgla typu 
31.1 lub 31.2, o sortymencie 8-25 mm z minimalnymi zawartościami 
nadziaren i podziaren, zdolnością spiekania według Rogi poniżej 5, 
temperaturą mięknięcia popiołu poniżej 1200oC. Szczególnie waż-
nym parametrem jest zdolność spiekania, która decyduje o skłonno-
ści paliwa do tworzenia dużych spieków koksowych, zaburzających 
hydraulikę przepływu gazów w palenisku oraz wywołujących po-
ważne niebezpieczeństwo zakleszczenia palnika. Niewłaściwa 
jakość węgla wpływa negatywnie na pracę systemu podawania 
paliwa (np. oporów podawania, zatory) i realizację procesu spalania 
(np. szlakowanie, spiekanie złoża paliwa). 

Naturalną odpowiedzią branży kotlarskiej na sytuację spadku 
podaży węgli sortymentu groszek są nowe konstrukcje palników 
retortowych, które umożliwiają spalanie miału węglowego. Na rynku 
występuje kilka takich konstrukcji. Na rysunku 4 przedstawiono 
palnik retortowy II generacji produkowany przez firmę Pancerpol. 
Obrotowy talerz paleniska umożliwia kruszenie spieków żużlowych 
występujących podczas spalania paliw gorszej jakości o większej 
liczbie Rogi. 

W chwili obecnej palniki retortowe należą do najpopularniej-
szych urządzeń stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym. 
Wpływ na to mają zarówno duże możliwości regulacyjne w zakresie 
generowanych mocy cieplnych jak i technologia pozwalająca spalać 
nie tylko paliwa sortymentu ekogroszek ale również miał węglowy, 
pellet i biopaliwa. 
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Rys. 3.  Palnik retortowy II generacji z obrotowym paleniskiem, 
umożliwiający spalanie miału [5] 

1.2. Palnik tłokowy 

Palniki tłokowe wykorzystywane są w kotłach opalanych wę-
glem o uziarnieniu 0-31,5 mm, a więc wszystkimi miałami, groszka-
mi oraz mieszankami tych sortymentów. Oprócz węgla typu 31.1 
i 31.2, można w nich bez obaw stosować także węgiel typu 32.1, 
który może sprawiać pewne problemy w retortach konwencjonal-
nych ze względu na podwyższoną spiekalność. Kotły z tego rodzaju 
podajnikiem osiągają moce powyżej 15 kW. Zasada działania takie-
go urządzenia polega na tym, że materiał opałowy z zasobnika 
obsuwa się grawitacyjnie do koryta podajnika, gdzie znajduje się 
tłok, poruszający się ruchem posuwisto-zwrotnym, przesuwa w ten 
sposób kolejne porcje paliwa do paleniska. Podajnik ma cykliczny 
charakter pracy, po cyklu suwu, następuje cykl przerwy na dopale-
nie zużywanej obecnie porcji paliwa. 

 

 
Rys. 4. Schemat działania podajnika tłokowego [12] 

 
Gdy paliwo przesuwa się do przestrzeni rusztowej (szczelino-

wej bądź otworowej), zapala się od znajdującego się tam żaru 
pozostałego ze spalania poprzedniej dawki paliwa. Powietrze 
w palenisku, standardowo tłoczone jest kanałem powietrznym za 
pomocą wentylatora i przez otwory znajdujące się w ruszcie prze-
dostaje się pod strefę żaru w palenisku. W miarę podawania kolej-
nych porcji paliwa, żar i popiół przesuwają się w kierunku krawędzi 
rusztu, skąd następnie spadają do popielnika umieszczonego pod 
spodem. Palniki takie mają mniejsze wymagania co do jakości paliw 
aniżeli palniki retortowe, jednak węgle typu 33 i 34 o spiekalności 
powyżej 40 RI nie są zalecane do tego typu urządzeń.  

Palniki tłokowe największą popularnością cieszyły się w pierw-
szej dekadzie XXI wieku. Wtedy występowały problemy z dostępem 
do wysokojakościowych paliw sortowanych, natomiast te rozwiąza-

nia pozwalały na spalanie gorszych gatunków węgla. Jednak wraz 
ze wzrostem wymagań energetyczno-emisyjnych oraz większymi 
wymaganiami eksploatacyjnymi, zostały wyparte przez kotły z po-
dajnikiem retortowym. Niestety z uwagi na brak możliwości precy-
zyjnego odmierzania ilości dostarczanego opału, nie pozwalają na 
uzyskanie tak wysokich parametrów emisyjnych jak retorty, dodat-
kowo charakteryzują się mniejszą kulturą pracy i większym zapyle-
niem w kotłowni. 

1.3. Palnik rynnowy 

Trzecią grupą podajników, są podajniki rynnowe. Nie są one 
tak popularne jak podajniki retortowe czy tłokowe jednak posiadają 
szereg cech konstrukcyjnych które powodują, że zyskują coraz 
większą popularność. Zasada działania jest bardzo podobna do 
palników retortowych. Podawanie paliwa następuje poprzez śli-
macznice napędzaną silnikiem. Dawki paliwa są w pełni zautomaty-
zowane. Palnik rynnowy swoją nazwę zawdzięcza kształtowi paleni-
ska, który jest podobny do rynny, deszczówki. Nie posiada tzw. fajki 
przez co podawanie paliwa odbywa się przy mniejszej sile tarcia. 
Popiół jest wypychany poprzez nową dawkę paliwa do popielnika 
przez co nazywany jest palnikiem rynnowym samoczyszcącym. 
Zaokrąglony kształt paleniska pozwala na spalanie całkowite opału, 
a powietrze jest podawane poprzez dolne otwory w rynnie. W palni-
kach tego typu można spalać ekogroszek, pelet oraz miał węglowy. 

 

 
Rys. 5. Palnik rynnowy. 1 – Deflektor palnika, 2 – Ramka mocująca, 
3 – Komora powietrzna, 4 – Mufka-strażak, 5 – Ślimak, 6 - Zsyp, 7 – 
Tuleja napędzająca, 8 – Silnik, 9 – Mocowanie pod stópkę, 10 – 
Dmuchawa, 11 – Komora powietrzna, 12 – Wyczystka dolna, 13 – 
Dysze powietrza pierwotnego, 14 – Dysze powietrza wtórnego, 15 – 
Wyczystka, 16 – Palenisko [5] 

 
Na rysunku 5 przedstawiono elementy składowe palnika ryn-

nowego. Na szczególną uwagę zasługują dodatkowe dysze powie-
trza wtórnego (14), które umożliwiają poprawne spalania biopaliw, 
które charakteryzują się większą zawartością lotnych części pal-
nych. Prowadzone przez autorów artykułu badania pokazały, że 
palnik retortowy nie pozwala na wygenerowanie nominalnej mocy 
kotła przy spalaniu biopaliw, natomiast dodatkowe dysze powietrza 
wtórnego umożliwiały osiągnięcie takich mocy przy zastosowaniu 
palnika rynnowego. Istotnym elementem, który wpływa na trwałość 
i funkcjonalność palników rynnowych jest materiał zastosowany do 
jego budowy. Pierwsze wersje palników rynnowych były zbudowane 
z blachy żaroodpornej, która charakteryzowała się wystarczającą 
trwałością w przypadku spalania biopaliw, natomiast przy dłuższej 
eksploatacji z wykorzystaniem paliw pochodzenia węglowego do-
chodziło do szybkiego uszkodzenia dolnych powierzchni palnika. Na 
rysunku 6 przedstawiono przykładowy wygląd palnika rynnowego, 
do którego budowy zastosowano elementy żeliwne.
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 Rys. 6. Palnik rynnowy – żeliwny [6] 

1.4. Palnik do spalania pelletu drzewnego 

Palnik wrzutowy to kolejny rodzaj palnika, który odróżnia się 
w znaczny sposób od palników retortowych. Paliwo w pierwszej 
kolejności jest podawane za pomocą ukośnego podajnika do środ-
kowej części kotła, a stamtąd zrzucane jest do żaroodpornego tygla 
od góry. Podawanie odbywa się w małych porcjach i jest niemal od 
razu spalane. Taki rodzaj palnika posiada z reguły obrotowy ruszt 
zapewniającym automatyczne odpopielanie[7]. Na rysunku 7 przed-
stawiono widok palnika wrzutkowego. 

 

 
Rys. 7. Widok palnika wrzutkowego [7] 
 

Palnik tubowy stosowany jest do spalania dobrej jakości pelle-
tu, a także ziarna zbóż, suchych trocin oraz wiórów drzewnych. 
Budowa oraz zasada działania podobna jest do palników na olej 
opałowy. Paliwo dozowane jest małymi porcjami systemem pneu-
matycznym, elastyczną rurą a po zapłonie który następuje automa-
tycznie spala się w komorze spalania w sposób natychmiastowy. 
Wydajność regulowana jest tu za pomocą zmiany prędkości obro-
towej wentylatora oraz intensywnością podawania paliwa. Na ry-
sunku 8 przedstawiono widok palnika tubowego [7]. 

 

 
Rys. 8. Widok palnika tubowego [7] 

PODSUMOWANIE 

Decyzja o zakupie nowego kotła wydaje się być łatwa, jeżeli 
pod uwagę weźmiemy wyłącznie wymaganą moc cieplną. Niestety 
sytuacja okazuje się być o wiele bardziej skomplikowana, jeżeli 
w procesie decyzyjnym uwzględnimy takie parametry jak: komfort 
eksploatacji urządzenia grzewczego, rodzaj stosowanego paliwa 
czy długość okresu pracy na jednym zbiorniku paliwa. Mając na 
uwadze najnowsze rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, 
wydawać by się mogło, że wszystkie aktualnie dostępne kotły auto-
matyczne są ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, które dzięki 
wysokiej sprawności zapewnią niskie koszty eksploatacji. Jednak 
w sytuacji, w której ceny poszczególnych paliw kształtują się na 
poziomie od 600 do nawet 1000 zł za tonę, okazać się może że 
wybranie nowoczesnego kotła, który do prawidłowej pracy potrzebu-
je wyłącznie drogiego paliwa stanowić będzie poważne obciążenie 
budżetu domowego.  

Autorzy artykułu przedstawili główne cechy najpopularniejszych 
układów podających paliwo występujących w kotłach małej mocy. 
Ocenie podlegały takie elementy jak rodzaj stosowanego paliwa, 
uniwersalność stosowanych paliw (wpływająca na koszty eksploata-
cji i bezpieczeństwo energetyczne użytkowników) oraz możliwości 
precyzyjnej regulacji procesu spalania. Należy zaznaczyć, że 
wszystkie scharakteryzowane urządzenia zapewniają poprawne 
parametry emisyjne, jednak ostateczną decyzję musi podjąć koń-
cowy użytkownik, który przez najbliższe lata będzie z nich korzystał. 
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Modern methods for transportation  
of solid fuel in automatic small boilers 

Modern low power solid fuel boilers equipped with au-
tomatic fuel supply systems into the combustion chamber are 
becoming increasingly popular today. The precise dosage of 
the fuel supplied guarantees both the economy of the combus-
tion process and the fulfillment of the emission criteria set 
out in PN-EN 303-5: 2012. The authors present the latest 
construction solutions of domestic boiler manufacturers 
meeting the criteria of class 5, with particular emphasis on 
regulatory capabilities characterizing individual construc-
tions. 
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