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Część I
OGRZEWANIE A JAKOŚĆ POWIETRZA

bADANIE OPINII PubLICZNEJ

WPROWADZENIE

Jakość powietrza w Polsce pogarsza się z roku na rok. Liczba miejscowości, w których stężenie 
toksycznych substancji osiąga stan alarmujący wciąż rośnie. Emisja pyłów i szkodliwych gazów 
przybiera na sile. Wraz z początkiem sezonu grzewczego, użytkownicy domowych palenisk,  
w tym pieców i kominków, chcąc uzyskać jak najwięcej ciepła, jak najtańszym kosztem, zaczynają 
spalać śmieci, domowe odpady, a także najniższej jakości paliwa stałe. 

 
40% respondentów przyznaje, że nie wie na czym polega zjawisko  niskiej emisji, a 20% z nich 
pozytywnie odnosi się do palenia śmieci, uznając je za wyraz przedsiębiorczości, oszczędności  
i zachowania proekologicznego. 

Raport jest próbą zdiagnozowania stanu wiedzy na temat wpływu jaki wywieramy na jakość 
powietrza, paląc w domowych paleniskach. Dokument powstał także w odpowiedzi na mity 
narastające wokół szkodliwego wpływu palenia drewnem. 

Tymczasem kluczowe znaczenie dla jakości powietrza ma paliwo i palenisko. Niskoemisyjne  
i efektywne spalanie drewna jest  możliwe, ale jest ściśle związane zarówno z jakością drewna – 
gatunkiem i stopniem wilgotności, jak i z jakością paleniska. 

Pierwsza część raportu obejmuje wyniki badania dotyczące stanu wiedzy i postaw związanych  
z dbaniem o czystość powietrza oraz zwyczajów związanych z użytkowaniem drewna i wyborem 
poszczególnych jego gatunków. badanie zostało przeprowadzone na próbie N=1003 osób przez 
Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia wśród Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych, 
bliźniakach lub szeregowcach posiadających własne źródło ogrzewania (niepodłączonych do sieci 
ciepłowniczej). 

W drugiej części dokumentu przedstawione zostały wyniki z testów eksploatacyjnych spalania 
w kominku.  Przeprowadzona analiza procesu spalania drewna potwierdza, że drewno może być 
paliwem ekologicznym, pod warunkiem, że będzie odpowiednio przygotowane, czyli sezonowane 
(suche) oraz rozpalane od góry. 

badania wskazują, że odpowiednio wykorzystywane drewno może być paliwem ekologicznym, 
efektywnym i ekonomicznym.
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O BADANIU

Założenia

We wrześniu 2016 r. Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie organizatorów kampanii 
Nie Rób Dymu przeprowadził badanie dotyczące postrzegania związku pomiędzy ogrzewaniem 
domów a jakością powietrza. Głównymi celami badania było zbadanie:

� motywów związanych z wyborem danego surowca do ogrzewania domu,
� źródeł informacji na temat paliw,
� postrzegania poszczególnych surowców ze zwróceniem uwagi na wizerunek drewna jako  
 paliwa opałowego,
� zwyczajów związanych z użytkowaniem drewna i wyborem poszczególnych gatunków jako 
 drewna opałowego,
� wiedzy i postaw związanych z dbaniem o czystość powietrza.

Metodologia

badanie zostało zrealizowane za pomocą metody CAWI – samodzielnie wypełnianych ankiet  
na panelu własnym ARC Rynek i Opinia.

badanie przeprowadzono na próbie N=1003 osób mieszkających w domach jednorodzinnych, 
bliźniakach lub szeregowcach posiadających własne źródło ogrzewania (niepodłączonych do sieci 
ciepłowniczej). Dodatkowo, respondenci musieli być osobami decyzyjnymi lub współdecyzyjnymi 
w kwestiach związanych z ogrzewaniem domów. Dobór próby uwzględniał wielkość miejscowości 
zamieszkania i podział regionalny. 

Metryka
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cZYM KierUJĄ SiĘ pOLAcY prZY WYBOrZe ŹrÓDŁA OGrZeWANiA

Kryteria wyboru sposobu ogrzewania

badani deklarują, że trzema najważniejszymi kryteriami wyboru źródła ogrzewania są czynniki 
ekonomiczne związane z ceną i wydajnością. Pojawia się również element komfortu związanego  
z bezpieczeństwem domu i rodziny:

� cena (średnia odpowiedzi: 84 na 100),
� bezpieczeństwo domu i rodziny (średnia odpowiedzi: 81 na 100),
� wydajność (średnia odpowiedzi: 81 na 100).

Wpływ źródła ogrzewania na środowisko, przy wyborze ogrzewania, jest wskazywany jako mniej 
ważny. To kryterium jest najmniej istotne dla osób najmłodszych (25-34 lata). Z wiekiem poziom 
troski o środowisko nieznacznie rośnie.

W dalszej kolejności badani wskazują ogólny komfort użytkowania, miłą i przyjazną atmosferę  
w domu oraz to, aby sposób ogrzewania domu nie wymagał wielu czynności. Dostępność paliwa 
jest nieco ważniejsza dla mieszkańców dużych miast niż mieszkańców wsi.

Za najmniej ważne, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, uznano rekomendacje znajomych. 
Jednocześnie najpopularniejszym źródłem wiedzy o sposobach ogrzewania domu są właśnie opinie 
znajomych.

Wnioski
Przy wyborze sposobu ogrzewania Polacy kierują się w pierwszej kolejności ceną. Wpływ  
paliwa na środowisko jest dopiero na dziewiątej pozycji wśród dziesięciu analizowanych kryteriów 
wyboru. Tymczasem większość z respondentów deklaruje, że jakość powietrza jest dla nich ważna.



1110

NieWYKOrZYStANY pOteNcJAŁ DreWNA

Z badań wynika, że wybierając sposób ogrzewania domu kierujemy się względami ekonomicznymi. 
Drugim ważnym czynnikiem jest wygoda, która jednocześnie jest najczęstszym powodem wyboru gazu.

Jako główny sposób ogrzewania domu najczęściej wybierane są węgiel i gaz – odpowiednio  
przez 29 proc. i 28 proc. respondentów. Natomiast drewno opałowe jest stosowane jako główny 
sposób ogrzewania przez co piątego z badanych.

Co dziesiąty badany wybrał drewno, ponieważ jest ono paliwem ekologicznym. 9 proc. respondentów 
wybrało drewno ze względu na jego dostępność. To największy odsetek wskazań dotyczący tych 
kryteriów.

Wnioski
Drewno jest liderem, jeśli chodzi o wskazania w kryteriach dostępności oraz wpływu  
na środowisko oraz zajmuje drugą pozycje w kryterium ceny. Jednocześnie jest to główny 
surowiec jedynie dla 1/5 ankietowanych. Jeśli zestawimy powyższe wskaźniki okazuje się,  
że drewno mimo ogromnego potencjału wciąż nie jest wykorzystywane jako główny surowiec.

cO pOLAcY WieDZĄ O DreWNie – ZWYcZAJe VS MitY

Zwyczaje

• Polacy nie wiedzą, które gatunki drewna są najbardziej wydajne
• Polacy nie wiedzą, jak przechowywać drewno

Znacząca grupa respondentów twierdzi, że nie jest w stanie dobrać gatunku drewna najlepiej 
odpowiadającego ich potrzebom (pomimo tego, że znaczna grupa uważa ten rodzaj paliwa  
za istotnie wpływający na wydajność pieca). 1/4 badanych odpowiedziała, że nie jest w stanie 
wskazać gatunku drewna najmniej przydatnego do ogrzewania, a 1/5 – najbardziej przydatnego. 
Co więcej, najliczniejsza grupa badanych to osoby, które twierdzą, że nie przywiązują wagi  
do kupowanego gatunku drewna i za każdym razem wybierają inny gatunek.

Z aspektem wydajności wiąże się kwestia właściwego przechowywania drewna. badani  
co prawda w zdecydowanej większości twierdzą, że przechowują drewno w specjalnie do tego 
celu przeznaczonym pomieszczeniu, a nie w ogrodzie lub piwnicy, i są świadomi, że sposób 
przechowywania drewna wpływa na jego jakość jako opału, jednak co piąty ankietowany 
odpowiedział, że przechowuje drewno w piwnicy,  a co dziesiąty że nieułożone przed domem.

Mity

• Drewno nie jest wydajne
• Drewno jest paliwem o niskim komforcie użytkowania, wytwarza dużo dymu

W świadomości Polaków narosło wiele mitów nt. ogrzewania drewnem, które wynikają właśnie 
z niewłaściwych zwyczajów dotyczących wyboru oraz przechowywania drewna. brak odpowiedniej 
edukacji w tym zakresie skutkuje korzystaniem z nieodpowiednich gatunków drewna, 
przechowywanych w nieodpowiedni sposób. Jednocześnie utrwalone nawyki palenia drewnem 
znacząco wpływają na ilość emitowanego dymu i popiołu oraz wytwarzanego ciepła. Dlatego  
też Polacy postrzegają drewno jako paliwo nieefektywne, o niskim komforcie użytkowania. Według 
ankietowanych wydajność drewna jest niższa w porównaniu z innymi ocenianymi metodami 
ogrzewania, a niższe oceny uzyskały jedynie biomasa (inna niż drewno) oraz miał.

Dwutlenek węgla w przypadku drewna emitowany w czasie spalania jest pobierany przez roślinę  
z otoczenia w czasie jej wzrostu.
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DreWNO A WYBrANe pALiWA

Respondenci zostali zapytani, jak oceniają poszczególne paliwa (drewno, gaz, miał, ekogroszek, 
energia elektryczna, brykiet/pellet, węgiel) w kontekście ogrzewania domu. Z odpowiedzi wynika, 
że drewno jest jednym z najlepiej ocenianych sposobów ogrzewania. Kluczowymi kryteriami 
oceny drewna opałowego są niska cena, zapewnianie miłej atmosfery w domu, zapewnianie 
bezpieczeństwa domu i rodziny. Pozytywnie oceniane, choć jako mniej ważne wymieniono: 
dostępność, wpływ na środowisko oraz opinie innych użytkowników.

• Drewno oceniane jest jako najmniej kosztowny spośród badanych sposobów ogrzewania.  
 Jednocześnie jest to element uznawany przez ankietowanych za najważniejszy.
• Pod względem zapewniania miłej atmosfery w domu drewno opałowe jest bezkonkurencyjne  
 na tle pozostałych sposobów ogrzewania, kojarzy się z paleniem w kominku.
• Drewno uznawane jest również za bezpieczny środek opału – bezpieczniejszy od paliw  
 niestałych (olej opałowy, gaz) oraz węgla. biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, jedynym 
 w zbliżony sposób ocenianym sposobem ogrzewania jest ekogroszek.
• Drewno opałowe jest również oceniane jako mało szkodliwe dla środowiska, co stawia  
 je w lepszej pozycji zwłaszcza w stosunku do węgla i miału. Jednak z badań wynika, że aspekt  
 szkodliwości dla środowiska jest brany pod uwagę podczas wyboru sposobu ogrzewania domu  
 jako jeden z ostatnich.

Drewno a węgiel

W porównaniu do węgla, drewno oceniane jest lepiej pod względem ośmiu z dziesięciu kryteriów, 
wyjątkiem są wydajność oraz dostępność. Pod względem wydajności węgiel oceniany jest nieco 
lepiej, podczas gdy w przypadku dostępności wskazania są porównywalne.

Drewno a gaz

Gaz, w porównaniu do drewna, oceniany jest jako wydajniejszy, łatwiejszy w użytkowaniu oraz 
mniej szkodliwy dla środowiska. Jego słabą stroną jest wysoka cena i niski poziom bezpieczeństwa.
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ZADOWOLeNie Ze SpOSOBÓW OGrZeWANiA 

Ze stosowania drewna opałowego zadowolonych jest ponad dwie trzeciego jego użytkowników 
(69 proc.). Połowa z nich, gdyby miała ponownie decydować o sposobie ogrzewania domu, po raz 
drugi wybrałaby drewno.

Najmniejsze zadowolenie deklarują respondenci ogrzewający dom brykietem, węglem lub miałem. 
Węgiel  jest również surowcem, którego do ogrzewania domu nie wybrałby ponownie największy 
odsetek jego aktualnych użytkowników.

Najbardziej usatysfakcjonowanymi użytkownikami są badani, którzy do ogrzewania domu stosują 
ekogroszek – 81 proc. z nich twierdzi, że jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z tego 
sposobu.

Wnioski
Polacy deklarują, że nie chcą rezygnować z drewna. Z 24 proc. wskazań drewno jest  
na drugim miejscu wśród paliw, z których respondenci nie chcieliby rezygnować. Wyżej 
ocenione zostały tylko ogrzewanie gazowe.  badanie pokazuje również, że Polacy deklarują 
niechęć do ogrzewania węglem. To jedyne paliwo, w którym grupa osób niezadowolonych 
jest większa niż grupa zadowolonych. Aż 41 proc. badanych ogrzewających węglem twierdzi, 
że wybrałoby inny sposób ogrzewania.
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ZANiecZYSZcZeNiA pOWietrZA 

Polacy nie wiedzą, czym jest niska emisja

Prawie wszyscy respondenci twierdzą, że spotkali się ze wskazanymi pojęciami związanymi  
z zanieczyszczeniem powietrza, jednak nie wszyscy z nich wiedzą, na czym te zjawiska polegają. 
Według deklaracji ankietowanych najszerzej znane i rozumiane jest pojęcie smogu – 86 proc. 
badanych twierdzi, że spotkało się z nim i wie, na czym polega.

Najsłabsza jest znajomość znaczenia pojęcia niskiej emisji – 40 proc. respondentów przyznaje,  
że nie wie, na czym polega to zjawisko lub twierdzi, że nigdy nie spotkało się z takim pojęciem. 

Respondenci, którzy deklarują, że znają definicję niskiej emisji, najczęściej rozumieją ją mylnie jako 
ograniczanie emisji szkodliwych substancji.  W grupie badanych, którzy zadeklarowali, że wiedzą, 
czym jest niska emisja, niespełna 1/3 określa poprawnie jeden z elementów zjawiska. 25 proc. 
respondentów określa niską emisję jako zanieczyszczenia pochodzące z piecyków domowych,  
a 6 proc. jako zanieczyszczenia emitowane nisko nad ziemią.

Wnioski
badania wykazują, że wiedza na temat zjawiska niskiej emisji jest niewielka i powierzchowna. 
Najczęściej termin ten jest rozumiany w sposób literalny – jako ilościowe ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. Mniej niż połowa badanych, którzy odpowiedzieli, że spotkali się z pojęciem 
niskiej emisji, jest w stanie choćby w przybliżeniu zdefiniować zjawisko.
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KOMeNtArZe eKSpertÓW 
 
 

Prof. Mariusz Filipowicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie

Jednym z wyników ankiety przeprowadzonej w ramach kampanii 
społecznej Nie Rób Dymu jest stwierdzenie, że niemal połowa 
respondentów zaopatruje się w drewno opałowe u niezależnych 
dystrybutorów, co potwierdza dążenie do tego, aby jakość 
drewna wykorzystywana do ogrzewania polskich domów była 
jak najwyższa.

Większość pytanych uważa, iż najlepszym drewnem  
do ogrzewania domów jest dąb, buk oraz grab. Drewno pochodzące 
z tych drzew jest wysokokaloryczne i charakteryzuje się znaczną 

gęstością, co pozwala na uzyskanie dużej ilości ciepła. 

Niemal co siódmy Polak, wykorzystujący drewno do ogrzewania swojego domu, 
wybiera paliwo pozyskane z drzew iglastych, stosunkowo tanie, ale powodujące 
liczne problemy. Podczas jego spalania tworzy się bowiem dużo dymu i sadzy 
osiadającej na ściankach komory spalania i w przewodzie dymowym. Ponadto, 
gwałtowność spalania drewna żywicznego może utrudniać kontrolowanie pracy urządzenia  
grzewczego, efektywne dostarczanie powietrza czy skutkować potrzebą częstego uzupełniania paliwa.

Niemal ¼ Polaków zdaje sobie sprawę, że drewno z drzew iglastych, pomimo pewnych zalet,  
jest jednak gorszym paliwem do ogrzewania domów. Warto nadmienić, że co piąty Polak  
do ogrzewania swojego domu za każdym razem wybiera inny gatunek drewna. Wyniki  
te potwierdzają, że cena wciąż ma największy wpływ na wybór konkretnego drewna opałowego.

Większość (90 proc. respondentów) uważa, iż miejsce przechowywania drewna ma istotny 
wpływ na jego jakość. Potwierdzają to wyniki wskazujące, gdzie Polacy zazwyczaj składują 
drewno opałowe – 70 proc. pytanych wskazuje specjalne, przewiewne miejsce jako odpowiednie  
do składowania paliwa. W takich warunkach drewno opałowe ma możliwość doschnięcia. Ponadto, 
w takim przypadku nie występują problemy związane z namnażaniem się na drewnie grzybów  
lub pleśni,  wpływających niekorzystnie na zdrowie użytkownika, jak również na kinetykę procesu spalania.

Najczęściej respondenci, którzy zadeklarowali, iż wykorzystują drewno do ogrzewania swoich 
domów i mieszkań, mają świadomość, które cechy paliwa są istotne dla zagwarantowania 
efektywnej, oszczędnej i przyjaznej środowisku pracy urządzeń grzewczych. Sytuacja przedstawia 
się znacznie gorzej w przypadku osób wykorzystujących inne paliwa (zwłaszcza tych, którzy jako 
cechę decydującą o jego wyborze wskazują cenę), w związku z czym konieczne jest podjęcie działań 
edukacyjnych adresowanych przede wszystkim do tych odbiorców. Pozwoli to na zmianę błędnych 
poglądów związanych z wykorzystaniem współczesnych urządzeń grzewczych zasilanych drewnem.

 
 
 

Mgr Inż. Mateusz Szubel 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie

W ramach kampanii społecznej dotyczącej wykorzystania  
drewna jako paliwa w energetyce rozproszonej przeprowadzono 
ankietę wśród 1003 respondentów. W wyniku wyżej 
wymienionego badania możliwe było przeanalizowanie  
ich wiedzy i przekonań w zakresie dobrych praktyk związanych 
z ogrzewaniem domów i mieszkań.

Na podstawie badania można stwierdzić, że drewno to nośnik 
energii, który w Polsce w energetyce rozproszonej jest niemal 
równie popularny co węgiel. W przypadku obydwu paliw 

udział w strukturze wykorzystania źródeł energii pierwotnej jest przede wszystkim wypadkową 
czynników ekonomicznych i społecznych, w tym historycznego ugruntowania roli węgla  
i drewna w polskim sektorze energetycznym. Rozpatrując udział poszczególnych paliw 
w strukturze wykorzystania należy wziąć pod uwagę, iż coraz popularniejsze stają się 
dziś instalacje hybrydowe, uwzględniające dwa, a nawet trzy źródła ciepła (np. kominek  
z płaszczem wodnym opalany drewnem i kocioł gazowy, kolektory słoneczne itd.).

W przypadku większości respondentów decyzja w zakresie wyboru optymalnego sposobu 
ogrzewania zapada w oparciu o opinie/rekomendacje znajomych oraz artykuły ze stron www.  
W pierwszym przypadku przekazywane informacje często wynikają z doświadczeń praktycznych, 
jednak istnieje ryzyko, iż ze względu na ograniczoną wiedzę fachową rekomendacje  
nie odzwierciedlają realnie najlepszych praktyk. Spora grupa pytanych opiera swój wybór  
na wpisach z forów internetowych, gdzie partycypanci pozostają anonimowi, przez co nie 
czują się odpowiedzialni za negatywne konsekwencje wynikające z udzielania błędnych porad.  
Z pewnością dla respondentów autorytatywnym źródłem informacji są witryny www, jednak 
teksty fachowe często zamieszczane są na stronach producentów urządzeń lub jako artykuły 
sponsorowane, przez co bywają tendencyjne. Niestety relatywnie niewielu pytanych zasięga opinii 
u fachowców (około 1/3). Powyższe fakty bez wątpienia skutkują niewielką świadomością Polaków 
w zakresie przyjaznych środowisku metod ogrzewania domów paliwami stałymi, w tym drewnem.  
Oczywiście także nadmiar informacji, z jakim bez wątpienia mamy do czynienia szczególnie  
w przypadku w/w stron internetowych, może powodować dezorientację i sceptycyzm – różne źródła 
mogą dostarczać sprzecznych informacji. Rozwiązanie takiego problemu bez wątpienia stanowią 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne, które w sposób zrozumiały dla przeciętnego 
użytkownika urządzenia grzewczego zasilanego paliwem stałym wskazują na najistotniejsze fakty 
i dobre praktyki.
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Wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach kampanii społecznej 
Nie Rób Dymu wskazują, iż większość respondentów posiada 
niewielką wiedzę odnośnie technologii spalania paliw  
w urządzeniach grzewczych. Wszyscy respondenci bardzo 
rzadko wskazują jako istotne cechy paliwa i instalacji 
grzewczej czynniki, takie jak jakość czy wpływ na środowisko, 
natomiast wskazują, że najważniejszą cechą, jaką powinno 
charakteryzować się paliwo, jest jego cena. Jednakże, niemal 
połowa respondentów, którzy wybierają drewno jako główne 
paliwo uważa, że jakość paliwa, w tym jego wilgotność, wartość 

opałowa czy też ilość wytwarzanego popiołu jest bardzo ważna.
 
Z drugiej strony, respondenci wykorzystujący paliwa inne niż drewno zdają się być nieświadomi, 
iż to właśnie jakość paliwa, a w związku z nią takie parametry jak wartość opałowa czy zawartość 
popiołu mają wpływ na efektywność eksploatacji sytemu grzewczego. Nie bez znaczenia 
są względy historyczne i nawyki – działanie w myśl tezy „po co zmieniać coś, co w moim przekonaniu 
od tak dawna działało dobrze?”.

Należy wspomnieć, iż istotny powód wyboru danego źródła stanowi wygoda eksploatacji  
– z pewnością wielu ankietowanych, zwracających uwagę na ten czynnik, to użytkownicy kotłów 
gazowych funkcjonujących permanentnie, a także kotłów automatycznych na ekogroszek  
czy pellet, wyposażonych w zasobnik paliwa i podajnik (co odróżnia je od kotłów zasypowych  
czy wsadowych oraz większości kominków).

Automatyzacja sytemu ogrzewania i jego wyposażenie w układy kontrolno – pomiarowe to cechy, 
które zapewniają zarówno mniejsze zużycie paliwa, jak i wygodę eksploatacji. Fakt ten pozwala 
wnioskować, iż wielu respondentów z równie dużą satysfakcją co obecny system (np. kocioł  
na ekogroszek czy gazowy) wykorzystywałoby każdy inny, który przy porównywalnych 
wymaganiach eksploatacyjnych pozwoli na dalsze oszczędności, większy komfort czy mniejszy 
wpływ na środowisko.

Należy uwzględnić, że ok. 1/5 respondentów twierdzi, iż wykorzystanie śmieci jako paliwa jest dobre 
dla środowiska naturalnego, a ponadto przynosi użytkownikom korzyść w postaci oszczędności  
na ogrzewaniu domu lub przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Jest to kolejna zaszłość 
historyczna Polaków, pamiętająca jeszcze czasy, kiedy jedynym sposobem utylizacji śmieci był  
dla nich własny kocioł zasypowy.

Wraz ze wzrostem świadomości Polaków odnośnie przyczyn złej jakości powietrza odsetek 
użytkowników spalających odpady i śmieci maleje i w najbliższych latach będzie się wciąż 
zmniejszać. bez wątpienia jednak producenci urządzeń grzewczych powinni dążyć do tego,  
aby budowa kotłów, pieców czy kominków nie dawała możliwości lub w znacznym stopniu 
ograniczała możliwość spalania odpadów lub śmieci.

Część II
TESTY EKSPLOATACYJNE  
SPALANIA W KOMINKu
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teStY eKSpLOAtAcYJNe SpALANiA W KOMiNKU

O badaniu

badania polegały na porównaniu wyników uzyskanych podczas testów eksploatacyjno – 
emisyjnych prototypowego kominka z wykorzystaniem drewna liściastego o wilgotności 16 proc.  
i 42 proc. Przeprowadzono także testy mające za zadanie pokazać, jaki wpływ na emisję urządzenia 
ma palenie suchymi odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie domowym. 
 
Metodologia

badania zostały przeprowadzone w oparciu o normę PN-EN 13229 Wkłady kominkowe wraz  
z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania.

Do badań został przygotowany prototypowy wkład kominkowy. urządzenie składało się  
z prostopadłościennej komory spalania, nad którą umieszczono wymiennik ciepła o przekroju 
trapezu. Wymiennik został oddzielony od komory za pomocą wermikulitowego deflektora.  
W wymienniku zastosowano opłomki oraz system stalowych przegród. Tego typu rozwiązania 
wydłużają drogę spalin oraz wprowadzą ich zawirowania w czopuchu w celu zintensyfikowania 
wymiany ciepła z otoczeniem. Tak przygotowana autorska konstrukcja powoduje obniżenie 
temperatury spalin, a co za tym idzie ogranicza stratę kominową instalacji. Podłoga i boczne 
ściany paleniska zostały wyłożone szamotowymi płytami. uchylne drzwiczki frontowe wkładu 
posiadały przeszklenie wykonane z szyby żaroodpornej oraz elementy zamykające i uszczelniające.  
Piec wyposażono w przesłonę regulującą dopływ powietrza pierwotnego oraz żeliwny ruszt. 
urządzenie posiadało trzypunktowy system doprowadzenia powietrza (powietrze pierwotne, 
powietrze wtórne, kurtyna powietrzna).

Stanowisko wyposażone było w stalowy izolowany komin o średnicy dobranej do średnicy 
czopucha. W kanale spalinowym znajdowała się przesłona regulująca wielkość ciągu kominowego. 
W odcinku pomiarowym usytuowane zostały gniazda do osadzenia sond pomiarowych. Z dwóch 
stron wokół badanego urządzenia umieszczono ściany izolacyjne wykonane wg normy PN-EN 
13240:2008 pokryte czarną matową farbą.

Spaliny były próbkowane w sposób ciągły. układ odprowadzania gazów spalinowych  
do automatycznej stacji analizatora składał się z: sondy pomiarowej i przewodu łączącego, 
rejestratora temperatury, sond typu K do pomiaru temperatury spalin oraz temperatury  
w laboratorium, mikromanometru do pomiaru ciągu kominowego. Podstawowy skład 
spalin oznaczony był metodami referencyjnymi za pomocą analizatora Siemens ultramat23.  
układ archiwizacji danych rejestrował dane w interwale 60 sekund.

Przebieg badania

W pierwszej kolejności jako paliwa do badań użyto sezonowanego drewna bukowego o wilgotności 
16 proc. Następnie przeprowadzono testy z wykorzystaniem świeżego drewna bukowego  
o wilgotności 42 proc. Ostatni test został przeprowadzony z wykorzystaniem suchych odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwie domowym (tworzywa sztuczne, makulatura). 

LLpp  WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee  JJeeddnnoossttkkaa  WWaarrttoośśćć  

1 Sprawność przy mocy nominalnej  % 80 

2 Emisja CO (13% O2)  % 0,1  

3 Średnia temperatura spalin  °C 241 

4 Ciąg kominowy:  Pa 12 

5 Paliwo:  

- rodzaj  - Buk  

- wilgotność  % 16 

- załadunek  kg 4,5  

Tabela 1. Uśrednione wyniki pomiarów dla badania przy wykorzystaniu drewna bukowego o wilgotności 16 proc.

Tabela 2. Uśrednione wyniki pomiarów dla badania przy wykorzystaniu drewna bukowego o wilgotności 42 proc.

LLpp  WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee  JJeeddnnoossttkkaa  WWaarrttoośśćć  

1 Sprawność przy mocy nominalnej  % 56 

2 Emisja CO   (13% O2)  % 0,22  

3 Średnia temperatura spalin  °C 201 

4 Ciąg kominowy:  Pa 12 

5 Paliwo:  

- rodzaj  - Buk  

- wilgotność  % 42 

- załadunek  kg 4,5  

Tabela 3. Uśrednione wyniki pomiarów dla badania przy wykorzystaniu suchych odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwie domowym

LLpp  WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee  JJeeddnnoossttkkaa  WWaarrttoośśćć  

1 Sprawność przy mocy nominalnej  % 74 

2 Emisja CO (13% O2)  % 0,42  

3 Średnia temperatura spalin  °C 259 

4 Ciąg kominowy:  Pa 12 

5 Paliwo:  

- rodzaj  - Śmieci  

- wilgotność  % < 3 

- załadunek  kg 2 

Każde badanie składało się z następujących czynności:
 
• rozpalenie i utworzenie warstwy żaru - 30 min.,
• badanie wstępne - regulacja nastaw powietrza nadmuchiwanego i ciągu kominowego  
 przez 60 min.,
• pierwsze badanie mocy nominalnej - 60 min.,
• drugie badanie mocy nominalnej - 60 min.

Dla każdego testu wyniki z pierwszego i drugiego badania mocy nominalnej przeliczono wg normy 
PN-EN13229, a następnie uśredniono i umieszczono w tabelach 1, 2 i 3.
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Podsumowanie

Przeprowadzone testy miały za zadanie 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak 
przebiega proces spalania w kominku  
w zależności od parametrów stosowanego 
paliwa. Rynek kominkowy jest ogromy,  
a zapotrzebowanie na urządzenia grzewcze 
ciągle rośnie. Wkłady kominkowe wymagają 
coraz lepszych udoskonaleń dla zwiększenia 
ich sprawności przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ilości paliwa do wytworzenia 
ciepła oraz utrzymaniu ich emisyjności na 
niskim poziomie. 

Nie należy jednak zapominać o parametrach paliwa używanego do zasilania urządzeń grzewczych 
typu kominek. Stosowanie drewna o zbyt dużej wilgotności obniża sprawność wkładu  
kominkowego o około 30 proc., a co za tym idzie zwiększa koszty jego eksploatacji. Dodatkowo 
drewno o dużej wilgotności obniża temperaturę spalania w kominku, powodując powstawanie  
i osadzanie się sadzy w przewodzie kominowym.

Palenie w kominku suchymi odpadami komunalnymi (makulatura i tworzywa sztuczne) 
spowodowało zwiększenie emisji tlenku węgla. Paliwo tego typu posiada ponad dwa razy 
wyższą kaloryczność niż grab, jednak ze względu na zawartość i emisję szkodliwych substancji  
powstających podczas jego spalania, nigdy nie powinno być używane w kominku. 

SŁOWNiK pOJĘĆ

Niska emisja 

Emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą  
z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni, w których spalanie odbywa się w nieefektywny 
sposób oraz z transportu spalinowego. Przyczyną niskiej emisji jest więc m. in. ogrzewanie domów 
słabej jakości paliwami, palenie w piecach śmieci, brak norm dotyczących paliw wykorzystywanych  
w gospodarstwach domowych czy korzystanie z przestarzałych pieców. 

Smog

Naturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza 
w skutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia  
i bezwietrznej pogody. Nazwa „smog” powstała z połączenia dwóch angielskich słów: smoke (dym) 
i fog (mgła).

Wilgotność drewna

Stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna wyrażony w procentach. Im mniejsza 
wilgotność drewna, tym większa wartość opałowa. Drewno nadaje się do palenia po osiągnięciu 
stanu wilgotności drewna powietrznie suchego, czyli w granicach 20 proc. lub mniej. uzyskujemy 
ją po minimum 1 roku sezonowania na powietrzu.

Sezonowanie

Proces, dzięki któremu możliwe jest zredukowanie wilgotności drewna. Jest to konieczne, ponieważ 
tuż po ścięciu drzewo może mieć wysoki poziom wilgotności,  a przez to nie nadaje się do użycia 
jako drewno opałowe. Sezonowanie drewna to naturalny i według ekspertów najlepszy sposób  
na jego wysuszenie.

Wartość opałowa

Wartość opałowa to ilość energii uzyskiwana z kilograma paliwa stałego lub gazów. Im wartość 
opałowa jest większa, tym spalając tę samą ilość paliwa, uzyskujemy więcej ciepła.

Części lotne 

Gazy, z wyjątkiem pary wodnej, wydzielające się m. in. z węgla przy ogrzaniu go bez dostępu 
powietrza do temperatury. Gazy składają się zwykle z węglowodorów oraz związków tlenu,  
azotu i siarki. Związki te, ulegając utlenieniu, tworzą widoczny płomień. 

Sprawność urządzenia grzewczego   

Stosunek mocy otrzymywanej w danym urządzeniu do mocy, którą wprowadzamy do urządzenia. 
Sprawność to najważniejszy parametr dla każdego urządzenia grzewczego. W praktyce jest  
to wskaźnik, który pokazuje ilość paliwa efektywnie wykorzystywanego w urządzeniu.

Wilgotność vs wartość opałowa

udział wilgoci w paliwie zapewniający minimalny 
poziom emisji pyłów i efektywne dopalanie tlenku 
węgla to ok. 15%. W związku z tym należy stosować 
tylko drewno sezonowane – czyli suche.
 
Nie należy palić świeżego drewna, ponieważ zaraz 
po ścięciu zawiera 50-70% wody, przez co pali  
się słabo, mocno dymi i daje niewiele ciepła. 

Ułożenie drewna w kominku

Kominek to nie ognisko. Żar przenosi się od góry 
do dołu, dzięki czemu substancje lotne nie uciekają  
z dymem, ale palą się w piecu i przekładają na większą 
produkcję ciepła.
 
Nieodpowiednie rozmiary i ułożenie kawałków 
drewna w komorze spalania mogą wpływać na 
podwyższenie emisji zanieczyszczeń. Wynika to  
z utrudnionego dostępu powietrza.



Raport przygotowany przez organizatorów kampanii Nie Rób Dymu.
Inicjatorem kampanii są kratki.pl 

Więcej informacji na temat kampanii: www.nierobdymu.org oraz www.facebook.com/nierobdymu

Kluczowe znaczenie przy ogrzewaniu drewnem ma to,  
jakim drewnem palimy i jakie mamy piece/kominki.

 
Najważniejsze w paleniu drewnem jest to, aby nie robić 

niepotrzebnego i szkodliwego dymu.
 

To nie drewno jest winne smogowi, ale dym.
 

Dymu można uniknąć, jeśli pali się odpowiednim drewnem  
w odpowiedni sposób w odpowiednim urządzeniu.




