
 

 

Sposób na ekonomiczne ogrzewanie 

węglem w tradycyjnych piecach 

i drewnem w kominkach 
 OSZCZĘDNOŚĆ OPAŁU OKOŁO 30%  

 
 

Oto kilka prostych zasad poprawnego palenia w piecu: 
 

- NIE ZASYPUJ ŻARU! 
To podstawowa zasada prawidłowego palenia w piecu. 

Dokładając opał sypiemy tylko tyle, aby po dołożeniu nie zgasły 
płomienie. Póki są płomienie - dym się spala i mamy dodatkowe ciepło. 
Jeśli zadusimy ogień sypiąc za dużo - wypuszczamy dym w komin, 
wędzimy świat, a czasem dochodzi wtedy do eksplozji w kotle. 

Żeby nie zadusić płomieni, trzeba sypać opał małymi porcjami.               
To niewygodne. Ale są na to conajmniej dwa sposoby: 
 

1. Sposób najprostszy: dokładaj OD BOKU 
 

Zanim dołożymy do pieca, zgarniamy cały żar 
na tył paleniska. Potem pustą część rusztu 

zasypujemy dokładnie opałem w taki sposób, 

aby stykał się z żarem BOKIEM, ale go nie 
nakrywał. Dzięki temu możemy dołożyć na raz 

całkiem sporo bez zaduszenia płomieni.            
Żar stopniowo rozpali nową porcję paliwa. 

Palić tym sposobem można w każdym piecu, 
zwłaszcza z niskim a długim paleniskiem (piece 

kuchenne). 
 
 

2. Sposób najlepszy: rozpalaj OD GÓRY 

Wsypujemy do pustego paleniska na raz większą 
ilość paliwa, rozpalamy od góry i piec grzeje 

przez następne kilka(naście) godzin bez 

dodatkowego dokładania. Spalanie większości 
paliw tym sposobem po ok.15 minutach           

od startu jest bezdymne. 

W skali sezonu grzewczego palenie od góry 

daje oszczędność ok. 30% opału,             
a dostępne badania wykazują zmniejszenie 

emisji szkodliwych pyłów i sadzy o 50-70%! 
Rozpalać od góry można w każdym piecu, który 

ma wylot spalin u góry komory zasypowej. 

Warunek to szczelne dolne drzwiczki                
z regulacją dopływu powietrza, aby nie doszło 

do zbyt gwałtownego rozpalenia całości paliwa. 



- Grzej ściany budynku zamiast bohatersko marznąć 
Powszechnie uważa się, że oszczędne ogrzewanie polega na bohaterskim 
przymarzaniu całymi dniami, po to by wieczorem przepalić i przez kilka 
godzin mieć w domu saunę. 

Ściany wtedy pozostają zimne i wieje od nich chłodem. Zamiast grzać 
krótko i nagrzewać kaloryfery do czerwoności, palimy dłużej mniejszą 
porcję paliwa na ruszcie, częściej dokładając (albo rozpalamy więcej opału 
od góry) a temperatura grzejników niech nie przekracza ~60st.C. 
Im dłużej grzejemy, tym bardziej nagrzewają się ściany i przy takiej samej 
temperaturze w domu jest o wiele lepszy komfort cieplny. Paląc dwa razy 
dłużej nie zużywamy dwa razy więcej opału. Na początku nagrzanie 
wychłodzonych murów zajmuje parę dni, ale zaraz potem zauważymy,       
że temperatura w domu już nie spada tak bardzo, kiedy nie jest ogrzewany. 
 

- Duszenie pieca to marnotrawstwo a nie oszczędność 
Nadmierne dosypywanie opału na żar po brzegi pieca i przyduszenie 
dopływu powietrza to brak zrozumienia funkcjonowania pieca                      
i marnotrawstwo - nie ma to nic wspólnego z oszczędnością. Tak produkuje 
się smołę, sadzę i dym zamiast ciepła. 
Zamiast sypać dużo opału i dawać mało powietrza - sypiemy mało, 
dokładamy często (albo rozpalamy od góry większą ilość), aby w piecu 
stale widoczne były płomienie. Szyber do komina zostawiamy otwarty! 
Dopływ powietrza regulujemy klapką w dolnych drzwiczkach - efekt taki 
sam, ale to o wiele bezpieczniejsze. Przymykając szyber blokujemy jedyną 
drogę ujścia trujących spalin do komina. Ryzykujemy, że wydostaną się do 

kotłowni i śmiertelnie zatrujemy się wraz z resztą domowników! 
 

- Nie opłaca się palić śmieci 
Nie spalamy odpadów z tworzyw sztucznych ani starych mebli.                   
Te materiały spalane w domowych warunkach wydzielają trujące 
chemikalia, które nie zabijają od razu, ale upośledzają rozwój dzieci           
a u dorosłych dopiero po latach dadzą efekty w postaci nowotworów, 
chorób płuc i wcześniejszego zejścia z tego świata. Odpady nie zastąpią 
opału. Nawet, jeśli wrzucimy do pieca całą zawartość śmietnika, nie 
oszczędzimy nawet 10% wydatków na opał.  
Za spalanie niedozwolonych odpadów możemy otrzymać mandat              
od kilkuset do 5000zł.  
 

- Opłaca się czyścić piec i komin 
Czyścimy wnętrze pieca choć raz na tydzień. Nie musi być do gołej blachy, 
byle warstwa sadzy nie przekraczała 3-4mm. Każdy milimetr ekstra           
to więcej ciepła wysłanego niepotrzebnie w komin. 
Czyścimy komin chociaż raz na rok, a nie dopiero jak pojawią się problemy 
z ciągiem. Zawalony sadzą komin to ryzyko pożaru przy każdym rozpaleniu! 
Dobra wiadomość: gdy tylko stosując się do wcześniejszych wskazówek -
przestaniesz "kopcić"-  tempo zarastania pieca i komina sadzą zmniejszy się 

co najmniej o połowę. 



Jaki masz kocioł? 

Piec kaflowy, kominek, "koza". To wszystko piece górnego spalania(1). Rozpalaj w 

nich od góry. W ten sposób palić można w każdym piecu i kotle, który ma wylot spalin u 
góry komory zasypowej. Rozpalić od góry możesz także drewno, brykiet, miał, trociny - 

właściwie wszystko. Oprócz tego mamy jeszcze kotły dolnego spalania(2) - gdy wylot 
spalin jest tylko u dołu oraz kotły z górno-dolnym spalaniem (3) - jeśli są dwa wyloty 

spalin, u góry i u dołu. 
 

Jak palić w piecu prawidłowo? 

  1 . W kotle górnego spalania: rozpalaj od góry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2.  W kotle dolnego spalania:  - należy palić zgodnie z instrukcją producenta. 

  3.  W kotle "górno-dolnym":  - jeśli mamy kocioł wyposażonych w nadmuch -

zazwyczaj da się rozpalić od góry, w pozostałych należy palić sposobem kroczącym. 
 

Palenie kroczące  

Jest jedną z opcji czystego i efektywnego spalania węgla oraz drewna, która działa 

w dowolnie starych i prymitywnych kotłach. Palenie kroczące można zacząć stosować    
od zaraz bez żadnych zmian w konstrukcji kotła. Palenie kroczące można stosować nie 

tylko w kotłach górnego spalania, ale także w kotłach górno-dolnych, dla których jest 
to bodaj jedyna niewymagająca żadnych przeróbek sensowna metoda palenia. 

 

Palenie kroczące jest bar-

dzo proste w wykonaniu. 

W zasadzie jedyna różnica 

względem palenia od dołu 

sprowadza się do przegar-

nięcia żaru przed dołoże-

niem nowej porcji opału. 

Natomiast efekty osiągane 

tą prostą zmianą są znako-

mite, jedynie nieco gorsze 

niż przy paleniu od góry. 

 

 



 

Dlaczego miałbym palić inaczej?  

Rozpalanie od góry to lepsza metoda palenia w piecach, kuchniach czy kotłach (tylko górnego 
spalania. Lepsza, dlatego, że te piece rozpalane tradycyjną metoda mają efektywność ok. 30%. 
Paląc od góry uzyskamy z paliwa ok. 60% energii - czyli dwa razy więcej, a koszt to tylko czas 

poświęcony na naukę. Dla porównania nowoczesne kotły podajnikowe za 8-10 tys. zł mają 
efektywność ok. 80%. 

 

Jak rozpalić od góry?  

1 .Do pustego pieca wsyp węgiel, by powstała ok. 20 cm równa warstwa. 

2. Na tym ułóż ściśle grubsze kawałki drewna. 
3. Na to nałóż drobniejszego drewna na rozpałkę (daj więcej niż zwykle). 

4. Otwórz dolna klapkę powietrza na ok. 5-10mm. Jeśli piec ma dmuchawę - daj niskie obroty. 
5. Rozpal. Zamknij szczelnie drzwiczki. Piec będzie sie nagrzewał nieco wolniej niż zwykle.        

W środku ma być ogień i mało dymu. Jeśli masz możliwość - obserwuj komin. Dymi            

na czarno? Przymknij ciut klapkę powietrza. Dymi na siwo? Otwórz klapkę nieco bardziej,      
by dymił jak najmniej. 

6. Nie dosypuj węgla w trakcie palenia! To dzięki temu jest czysto i oszczędnie. Gdy nabierzesz 
wprawy, wyczujesz ile węgla wsypać rozpalając, aby utrzymać ciepło w domu cały dzień. 

Całość możesz obejrzeć na filmiku pod adresem:www.czysteogrzewanie.pl/filmik 
 

Problem? 

Jedyne niebezpieczeństwo w tej metodzie to możliwe niekontrolowane rozpalenie całego 
wsypanego węgla, jeśli twój piec jest zaniedbany. Aby temu zapobiec wymień uszczelnienia      

w drzwiczkach, a na pierwsze próby syp góra połowę pojemności kotła, aby sprawdzić 
zachowanie kotła. 

 

Rozpałka sie spaliła, a węgiel dalej zimny  

Dajesz za mało rozpałki. Ułóż na węglu kilka solidnych szczap drewna grubości min. 5cm. 

Potem będziesz umieć rozpalić mniejsza ilością drewna, ale początki bywają trudne. 
 

Z początku węgiel sie  rozpala, a potem dymi i gaśnie  

Może cie to spotkać zwłaszcza, gdy palisz węglem groszkiem. Problem bierze sie ze zbytniego 
otwarcia dolnej klapki. Otwieraj ja mniej. W niektórych piecach wystarczy zaledwie 1mm 

uchylenia, w innych trzeba więcej. Żar ma schodzić w dół pieca pomału. Jeśli w górnych 
drzwiczkach masz rozetę albo klapkę, to otwórz ją szczodrze - to też pomoże. 
 

PAMIETAJ 

- nigdy nie zamykaj całkowicie dopływu powietrza do pieca, póki żar nie zajmie całego węgla 

(poznasz ten moment po tym, że dolne drzwiczki przy ruszcie zrobią sie ciepłe). Inaczej 
uwędzisz okolice z własnej kieszeni. 

- drzwiczki w kotle maja być pozamykane. Możesz uchylić górne na chwile, by rozpałka zajęła 
się, ale gdy wychodzisz z kotłowni muszą być zamknięte. 

- nie dokładaj węgla w trakcie palenia 

Więcej przydatnej każdemu palaczowi wiedzy pod adresem: 
 

 

 

Tradycyjny sposób spalania Palenie  w piecu od  góry 
 Według tej zasady działają nowoczesne kotły automatyczne.  
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