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Plan prezentacji

1. Weryfikacja wymagań względem paliw stałych: świadectwo jakości węgla wraz ze sposobem

odczytywania informacji w nich zawartych

2. Weryfikacja wymagań względem kotłów i miejscowych ogrzewaczy powietrza na paliwa stałe:

wymagania ekoprojektu, różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, klasy 3, 4, 5 i spełniającymi

wymagania ekoprojektu, wymagana dokumentacja potwierdzająca rodzaj/klasę urządzenia grzewczego

3. Omówienie dostępnych na rynku urządzeń grzewczych w odniesieniu do obowiązujących wymagań

prawnych; omówienie tematyki elektrofiltrów do kominków w kontekście spełnienia wymagań ekoprojektu

4. Metody edukowania mieszkańców i właścicieli nieruchomości

5. Informowanie donośnie skutków nieprawidłowej eksploatacji kotłów



Proces spalania 

C + O2 -> CO2

H2 + 0,5O2 -> H2O

Zawartość węgla c: 65 - 75 %

Zawartość wodoru h: 4 – 6 %

Wartość opałowa: 23 – 30 MJ/kg

Zawartość węgla c: 35 - 45 %

Zawartość wodoru h: 4 – 7 %

Wartość opałowa: 10 – 19 MJ/kg



Świadectwo jakości paliw stałych

Wymagania legislacyjne dla paliw stałych węglowych wynikają z  Ustawy o systemie monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1315 z późn. zm.) która w przypadku paliw stałych 

węglowych posiłkuje się czterema rozporządzeniami: 

- w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1890)

- w sprawie metod badania jakości paliw stałych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1366) 

- w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1891)

- w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1892)

https://lexlege.pl/ustawa-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci-paliw/


Świadectwo jakości paliw stałych c.d.

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi



Świadectwo jakości paliw stałych c.d.

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi



Urządzenia grzewcze - podział

Urządzenie grzewcze - rodzaje Akty legislacyjne i normatywne

Kotły - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 01.08.2017 r. w sprawie 

wymagań dla kotłów na paliwa stałe z późn. zm.

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo 

stale

- Norma PN-EN 303-5 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 

500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dn. 27.04.2015 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwa stałe 

i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, 

regulatory temperatury i urządzenia słoneczne 

Miejscowe ogrzewacze 

pomieszczeń

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dn. 24.04.2015 r. w sprawie 

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych 

ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stale

- Normy odpowiednie dla danego typu ogrzewacza

- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1186 z dn. 24.04.2015 r. 

uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 

odniesieniu do etykietowania energetycznego miejscowych ogrzewaczy 

pomieszczeń



Kotły c.o.



Kotły c.o. – definicja



Kotły c.o. z ręcznym zasypem paliwa



Kotły c.o. z ręcznym zasypem paliwa c.d. 

źródło: 

https://krakow.wyborcza.pl

Przykład konstrukcji kotłów c.o. z przeznaczeniem do różnego sposobu prowadzenia 

procesu spalania (od góry i tradycyjnie „na żar”) na podstawie kotłów c.o. Zakładu 

Metalowo-Kotlarskiego SAS; http://www.sas.busko.pl 

konstrukcja przystosowana 

do „górnego spalania”

konstrukcja o przeznaczeniu do 

spalania sposobem tradycyjnym



Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa -
rodzaje 

www.pancerpol.com.pl

http://www.pancerpol.com.pl/


Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa –
rodzaje c.d. 

www.ekoenergia.eu

http://www.ekoenergia.eu/


Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa–
rodzaje c.d. 



Kotły c.o. z automatycznym zasypem paliwa–
rodzaje c.d. 



Kotły c.o. – efektywność energetyczna 
(etykietyzacja)

Od 1.04.2017r. istnieje wymóg rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności 

energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, 

ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. 

Generalnie, dla urządzeń grzewczych, rozporządzenie to wprowadza konieczność zamieszczania 

etykiety z oznaczeniem np. A+, A, B (podobnie jak dla pralki czy lodówki). 



Kotły c.o. – efektywność energetyczna 
(etykietyzacja) c.d.



Kotły c.o. – baza EPREL

W sieci internetowej na stronach Komisji Europejskiej powstał „europejski 

rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego” EPREL. Jeśli 

więc chcemy sprawdzić konkretny model kotła c.o., wchodzimy na stronę:

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/solidfuelboilers

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/solidfuelboilers


Kotły c.o. – norma vs. prawo



Kotły c.o. – norma vs. prawo



PN-EN 303-5:2021*

*) PN-EN 303-5:2021-09 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 

mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.”



Różnice pomiędzy kotłami c.o. pozaklasowymi, 
klasowymi i spełniającymi wymagania ekoprojektu

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń 
(emisja sezonowa)  (mg/m

3 
przy 10 % O2) 

Sposób 

zasilania 

paliwem 

Rodzaj paliwa 

Nominalna 

moc cieplna 

kW CO 
OGC 
(LZO) 

Pył NOx 

Biogeniczne 200 
Ręczny  

Kopalne 
≤ 500 700 30 60 

350 

Biogeniczne 200 
Automatyczny  

Kopalne 
≤ 500 500 20 40 

350 

 

Emisja sezonowa Es (CO, OGC, pył, NOx)

Es,p - emisja przy obciążeniu częściowym

Es,n - emisja przy obciążeniu nominalnym

Moc minimalna, pył = 35 mg/Nm3

Moc nominalna, pył = 45 mg/Nm3

Es = (85%x35) + (15%x45) = 29,75 + 6,75 = 36,5 mg/Nm3

20 mg/m3

przy 10% O
2 

dla Biomasy



Wymagania „ekoprojektu” dla kotłów c.o.



Kotły c.o. – skutki nieprawidłowej eksploatacji

Kotły c.o. pozaklasowe i tradycyjne, z ręcznym zasypem paliwa podczas nieprawidłowej eksploatacji

W trakcie inicjacji procesu spalania lub dorzucaniu na żar kolejnych porcji paliwa stężenie CO w spalinach dochodzi do

poziomu 25.000 mg/m3, a i wyższe stężenia nie są rzadkością.

Dobrze eksploatowane kotły c.o. z ręcznym zasypem węgla emitują około 0,5 kg pyłu na dobę. Eksploatowane niepoprawnie,

czy z wykorzystaniem „trudnych paliw” (muł, flotokoncentrat) nawet 2,5 kg pyłu na dobę.

Kotły c.o. „klasowe” z automatycznym podawaniem paliwa

Podczas spalania węgla kamiennego (współprądowa organizacja procesu spalania) zazwyczaj nie emitują więcej CO niż 200

mg/m3, a kotły zasilane pelletami drzewnymi często nie przekraczają stężeń CO rzędu 50 mg/m3.

Z najlepszych kotłów c.o. z automatycznym zasypem paliwa, przy dotrzymaniu komfortu cieplnego, dobowa emisja pyłu

wynosi około 0,04 kg, a można ją jeszcze zredukować do nawet 0,01 kg poprzez zastosowanie elektrofiltru.



Spalanie odpadów



Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów 
w kotłach komunalnych – płyty drewnopochodne

 

 

Płyty drewnopochodne występują w kilku odmianach. Najczęściej spotykane to: sklejki, PB, MDF czy HDF. Materiały te zawierają
oprócz włókien drzewnych również do 10% syntetycznych substancji dodatkowych, które pełnią rolę lepiszcza oraz modyfikatora
powierzchni. Najczęściej są to żywice polimerowe i parafina. Odpady płyt drewnopochodnych nie mieszczą się w zakresie definicji
biomasy zawartej w dyrektywie 2010/75/UE i powinny być traktowane jako odpady.

Wyniki porównawczych testów emisyjnych spalania drewna i mieszanki odpadów płyt drewnopochodnych przeprowadzonych w 
kotle retortowym, 25 kW.

Podwyższone emisje przy spalaniu odpadów płyt drewnopochodnych wynikają z powstawania różnych związków podczas
termicznego przekształcania klejów syntetycznych polikondensacyjnych, poliaddycyjnych, czy innych
o charakterze polimerowym stosowanych do klejenia drewna.



Zagrożenia emisyjne podczas spalania odpadów 
w kotłach komunalnych – odpady gumowe

Wyniki porównawczych testów emisyjnych spalania węgla kamiennego (groszek) i mieszanki węgla z odpadami 
gumowymi (udział masowy 25%) przeprowadzonych w kotle retortowym, 25kW.

Przebieg spalania odpadów gumowych różni się od spalania węgla, co stwarza zagrożenia 

środowiskowe przy współspalaniu tych odpadów w urządzeniach do tego celu nie przystosowanych. 

Spalanie odpadu gumowego cechuje się przebiegiem dwuetapowym. W pierwszym etapie, w temperaturze
niższej niż dla węgla kamiennego, uwalniają się lotne produkty rozkładu termicznego gumy, których jest więcej
w stosunku do węgla. Wymagają one dla pełnego dopalenia dodatkowych porcji powietrza. Jego brak objawia
się podwyższeniem emisji tlenku węgla CO i zanieczyszczeń organicznych. Z kolei powstały karbonizat rozpada
się na drobniejsze fragmenty oraz sadzę. Karbonizat ten ma niższą gęstość od koksiku powstałego z węgla i może
być unoszony ze spalinami co podwyższa emisję pyłu. W drugim etapie procesu następuje spalanie powstałego
karbonizatu. Karbonizat ten dla pełnego spalenia wymaga dłuższego czasu przebywania w strefie wysokich
temperatur i dodatkowych ilości powietrza.



Kotły c.o. – skutki nieprawidłowej eksploatacji c.d.



Dokumentacja techniczna urządzenia



Dokumentacja techniczna urządzenia c.d.



Przykładowa deklaracja CE dla kotła c.o.



Kotły c.o. – tabliczka znamionowa wymagania wg 
PN-EN 303-5:2012

Pkt. 7 - każdy kocioł powinien być zaopatrzony w tabliczkę znamionową, która powinna być napisana w języku 

kraju, w którym kocioł zostanie zainstalowany i umieszczona w dostępnym miejscu.

Powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- nazwę i adres firmy producenta i ewentualnie znak firmowy producenta,

- znak handlowy, pod którym kocioł grzewczy jest sprzedawany i typ kotła,

- numer seryjny i rok budowy (dopuszczalne jest stosowanie kodu ustalonego przez producenta),

- nominalną moc cieplną lub zakres mocy cieplnej, w kW, dla każdego rodzaju paliwa,

- klasę kotła dla każdego rodzaju paliwa,

- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, w barach,

- maksymalną dopuszczalną temperaturę roboczą, w oC,

- pojemność wodną, w l,

- zasilanie elektryczne (V, Hz, A) i pobór mocy, w W,

- klasę paliwa według Rozdziału 1, a w przypadku paliwa klasy E, rodzaj paliwa do badań.

Tabliczka powinna być wykonana z odpowiednio trwałego materiału i z trwałymi napisami. Napisy powinny 

być odporne na ścieranie. W normalnych warunkach użytkowania tabliczka nie powinna się odbarwiać w 

stopniu utrudniającym odczytanie danych.

Tabliczki samoprzylepne nie powinny odklejać się pod wpływem wilgoci i temperatury. 



Urządzenia grzewcze – „Uchwała Antysmogowa”



Sprawozdanie z badań – PN-EN 303-5



Sprawozdanie



Sprawozdanie c.d.



Sprawozdanie c.d.



Sprawozdanie c.d.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Wymagania „ekoprojektu” dot. kotłów c.o.



Miejscowe Ogrzewacze Pomieszczeń MOP



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 
inne rodzaje c.d.



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 
inne rodzaje c.d.



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 
inne rodzaje c.d.



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 
inne rodzaje c.d.



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń - definicja

Jednym z podstawowych podziałów jaki można zastosować do „MOP” jest podział na urządzenia:

- z otwartą komorą spalania

- zamkniętą komorą spalania.

O podziale decyduje sposób doprowadzenia powietrza do spalania.



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – kominek z 
otwartą komorą spalania

Źródło: http://kominki-galeria.net/wp   content/uploads/2011/07/wklad-%C5%BCeliwny-firmy-Uniflam.jpg



Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń – kominek z 
zamkniętą komorą spalania

Źródło: http://www.greenheat.ie/products/stoves/insert-stoves/wood-pellet-insert-stoves/



MOP – wymagania „ekoprojektu”



MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.



MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.



MOP – wymagania „ekoprojektu” c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



Wymagania uchwał antysmogowych dot. 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń c.d.



ELEKTROFILTRY dla urządzeń grzewczych*

Legenda:

1. Generator wysokiego 

napięcia

2. Korpus elektrofiltru

3. Elektroda ulotowa

4. Mocowanie elektrody 

ulotowej 

wraz z izolatorem 

ceramicznym

5. Przewód zasilający

6. Wentylator

7. Otwór inspekcyjny

*) Matuszek K., Hrycko P., Master J., Łukasik K., Wawro M., Tatar Z., "Zastosowanie elektrofiltrów w kotłach c.o. 

z automatycznym podawaniem paliwa stałego”. Rynek Instalacyjny, 2018, Nr 4, 52-57



ELEKTROFILTRY dla urządzeń grzewczych c.d.



ELEKTROFILTRY dla urządzeń grzewczych c.d.

https://exodraftinfo.dk/brochures/ESP-web-UK.pdf



ELEKTROFILTRY dla urządzeń grzewczych c.d.



ELEKTROFILTRY dla urządzeń grzewczych c.d.



Dziękuję za uwagę


