
Przyjmijmy budynek standardowo izolowany o powierzchni ogrzewanej 100 m2. Potrzebuje on przy 
temperaturze -5ºC na zewn¹trz ok. 100 W/m2 powierzchni (jest to bardzo realistyczne). Budynek 
zatem potrzebuje 10000W (10kW) na godzinê.

Je¿eli kocio³ na drewno ma moc znamionow¹ 25 kW to produkuje on du¿o wiêcej energii ni¿ w danej 
chwili mo¿emy wykorzystaæ. Kocio³ pracuj¹cy bez odbioru ciep³a szybko uzyskuje temperaturê 
znamionow¹ i wy³¹cza siê.

Kocio³ na drewno tylko przy pe³nym obci¹¿eniu ma wysok¹ sprawnoœæ, natomiast przy obci¹¿eniu 
czêœciowym w komorze za³adowczej i wymienniku kot³a rozpoczyna siê proces smo³owania kot³a, czyli 
zamiany niespalonego gazu drzewnego w smo³ê.

Kot³y na drewno spalaj¹ jedn¹ komorê ca³kowicie za³adowan¹ w czasie od 4-6 godzin (w zale¿noœci 
od producenta oraz u¿ytego gatunku drewna). 

Przyjmijmy do naszego przyk³adu 6 godzin, w ci¹gu tych oœmiu godzin nasz budynek 
potrzebuje tylko 60 kWh?  nie !!! jeszcze mniej. Œciany budynku s¹ równie¿ akumulatorem 
ciep³a, dlatego tu¿ po rozpaleniu kot³a przez 1-2 godzin budynek poch³ania energiê i w nastêpnych 
godzinach potrzebuje ciep³a tylko na uzupe³nianie strat zwi¹zanych z wentylacj¹ i izolacj¹ ciepln¹ 
mo¿emy przyj¹æ ¿e jest to oko³o 40- 45 kWh. 

175 KWh - 45 KWh = 130 Kwh       Gdzie zatem jest ta energia-  mo¿e ucieka w komin ?

Nale¿y zatem tê energiê zatrzymaæ, i tu przychodzi nam z pomoc¹ zbiornik akumulacyjny, który 
nadprodukcjê energii zmagazynuje, aby po zakoñczeniu pracy przez kocio³ oddaæ j¹ budynkowi.

Na pytanie jak du¿y powinien byæ zbiornik akumulacyjny jest ³atwo odpowiedzieæ. Poniewa¿ wiemy ¿e 
zbiornik o pojemnoœci 1000l na 1ºC ró¿nicy temperatury magazynuje ok. 1kWh. To je¿eli rozpalamy 
kocio³, gdy zbiornik akumulacyjny ma jeszcze temperaturê 40ºC i rozgrzewamy go do 90ºC to jest on 
w stanie zmagazynowaæ 50kWh.

Wracaj¹c do naszego przyk³adu odpowiednim zbiornikiem bedzie zbiornik akumulacyjny o objêtoœci 
1500- 2000l. Przy doborze zbiornika nale¿y zwróciæ uwagê na typ kot³a (jego moc, objêtoœæ komory 
za³adowczej itp.) uwzglêdniæ straty na instalacji i zbiorniku akumulacyjnym w pomieszczeniu 
kot³owni, oraz to ¿e w praktyce wilgotnoœæ drewna u¿ywanego do spalania bêdzie wynosi³a oko³o 25%. 
W praktyce objêtoœæ zbiornika która wysz³a nam przy rozwa¿aniach teoretycznych nale¿y pomniejszyæ 
o ok.30% - nie mniej jednak ni¿ 50-75 l na ka¿dy 1 kW mocy znamionowej kot³a. 

Dlaczego z kot³em spalaj¹cym drewno powinien wspó³pracowaæ 
zbiornik akumulacyjny?

Na to pytanie postaramy siê krótko odpowiedzieæ.

Poniewa¿ nie potrzebujemy ca³ej energii jak¹ w 
czasie procesu spalania jednego za³adunku komory 
kot³a, kocio³ wytworzy !

a teraz trochê dok³adniej:

Zbiornik akumulacyjny powinien byæ dobierany wed³ug 
trzech zasad:

     1. Do powierzchni ogrzewanego budynku.

2. Do objêtoœci komory za³adowczej

3. Do mocy znamionowej kot³a

Przyjmijmy kocio³ o objêtoœci komory 100 litrów. 
Mo¿emy do niego za³adowaæ ok. 50kg drewna (zale¿y od 
rodzaju i ciê¿aru drewna).

Jeden kg drewna ma wartoœæ opa³ow¹ 3 - 4,5 KW/h to 
znaczy ¿e je¿eli przyjmiemy œrednio 3,5 kW/h mamy w 
komorze kot³a ok. 175 kWh energii zawartej w 
drewnie.
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