
Spieki w ekogroszku i ekonomiczne parametry ustawień kotłów
co.

Dziś dorzucam ciąg dalszy do analizy zużycia ekogroszku w sezonie jesienno-zimowym 
2021/22. Podzieliłem się już z Państwem przemyśleniami w tym zakresie, te wynikały z 
obserwacji i interpretacji zachowań mojego kotła na ekogroszek w sezonie 2021 
(październik-grudzień) - trwającym już ponad 2 miesiące.

Dla zainteresowanych niżej: plik do części pierwszej, folder z plikiem można pobrać, jest w
formacie pdf. Tam dość drobiazgowa analiza matematyczna, w tej części odnoszę się do 
uogólnionych bardziej racjonalnych przemyśleń związanych z kotłem na ekogroszek.

Link do części pierwszej:

https://humanoidtk.files.wordpress.com/2021/12/ekogroszek.pdf 

Część druga.

Ponieważ, we wspomnianym i zamieszczonym pliku i linku - dość szczegółowo - 
skomentowałem ustawienia mojego kotła na ekogroszek, dziś odniosę się tylko do kwestii 
ewentualnej SPIEKALNOŚCI komentowanego paliwa, oraz, do prawidłowych 
PROPORCJI w ustawieniu dwóch głównych PARAMETRÓW mających wpływ na 
ekonomikę pracy pieca, a więc pośrednio na nasze finanse, wszak, zależy nam głównie na
najmniejszym z możliwych - zużyciu „paliwa” wraz z uzyskaniem optymalnej (zatem 
komfortowej) temperatury w ogrzewanych budynkach, mieszkaniach, czy obiektach, 
chodzi głównie o rozsądne gospodarowanie energią, bo węgiel bardzo drogi w tym 
sezonie, lecz – (zwróć uwagę Szanowny Czytelniku) i... na inne technologie pozyskiwania 
energii cieplnej, nie pozostają tu w tyle? Wszędzie drogo!... Sytuacja wynika (tak to 
rozumiem) raczej z uwarunkowań niezależnych od Polski, przyczyn tu wiele m.in. wzrost 
cen dostarczanego z zagranicy gazu i nie tylko gazu, itd., także prawdopodobnie fakt 
mrozów w poprzedniej zimie, sytuacja covidowa, i inne powody. Nie znam się na ekonomii,
polityce - więc tu zamilknę

W ogóle nie będę analizował przyczyn wzrostu cen energii na świecie, bo dla mnie to 
czarna magia, poza tym - nie o to tutaj chodzi. 

Wpis dotyczy aspektów organizacji i zarządzania ekonomiczną pracą w kotłowni. To 
wymaga zrozumienia co najmniej kilku podstawowych pojęć, w analizie odniosę się do 
dwóch kluczowych dylematów, o które „potykają się” domowi „palacze” w kotłowniach: to 
→ problem ze SPIEKAMI W EKOGROSZKU, oraz kwestia odpowiednich ustawień w 
korelacji CZASÓW PODAWANIA PALIWA do CZASU POSTOJU KOTŁA MIĘDZY 
PODANIAMI. (w tzw. pracy kotła w trybie czynnym). 

Zasadniczo każdy spotkał się z problemem spiekalności ekogroszku. To sytuacja, gdy na 
retorcie pod deflektorem tworzą się spieki węgla. W slangu bazarkowym mówimy: że na 
palenisku  „lepią się” „kalafiory”. Czasem może to nawet zablokować retortę, lub 
przesunąć deflektor (deflektor - to taki grzybek, „biorący na klatę” - albo „w kapelusz” ostry 
płomień z paleniska, oraz, chroniący ścianki płaszcza wodnego komory spalania przed 
przepaleniem, ogranicza też skutecznie straty kominowe, bo ciepło rozchodzi się po 
komorze a nie ucieka do góry i w konsekwencji w komin). 

Co wtedy gdy w piecu budują się spieki, i skąd się biorą?
 
Najważniejsza sprawa to ustawienie odpowiednich proporcji podawania ekogroszku z 
kosza zasypowego do komory spalania, także czasu pomiędzy podaniami w trybie 
czynnym pracy koła. Złe ustawienie niestety może powodować powstawanie spieków. 
Dzieje się tak, ponieważ piec nie zdąży spalić eko-węgla i spada do popielnika 
niedopalony – w postaci zlepków. Ten problem przetrawił chyba każdy palacz w domowej 
„ciepłodajni” (biorąc pod uwagę rożne jakości ekowęgli na rynku paliw. Więc to o czym 
piszę, będzie zależne od doświadczeń i obserwacji, także rodzaju [jakości] paliwa). Można
z tym „walczyć” i poprawić ekonomikę spalania paliwa - ale to okoliczność stricte 
empiryczna. Musimy dojść do wprawy metodą prób i błędów parametry sterownika 
umiejętnie - skorygować. 

Najistotniejsze jednak będzie zrozumienie czym jest → SPIEK.

Wielu ludzi próbuje ograniczyć ich powstawanie poprzez wydłużenie czasu pomiędzy 
podaniami w trybie czynnym pracy kotła lub zmniejszenie ilości podań węgla na retortę 
poprzez ograniczenie czasu pracy przekładni ślimakowej – odpowiadającej za dystrybucję 
węgla z kosza do paleniska. Można i tak, faktycznie mamy obowiązek ustawień 
optymalnych oraz prawidłowych na sterowniku, lecz czasami pomimo ogromnych starań - 
nie przynosi to efektu. Tak było w rzeczy samej - i u mnie. Kupiłem dobrej jakości 
ekogroszek, z obserwacji wynikało, iż: dla niskich temperatur ustawień pieca problem 
spieków nie występował, gdy temperaturę na kotle ustawiłem wyżej - z 48 st C na 50 st C i
52 st C; spieki zaczęły konsekwentnie powstawać. Większość ludzi temu się dziwi, i 
wydawałoby się – rozsądnie kalkuluje zmianę parametrów, bowiem wyższa temperatura 
spalania powoduje większe wydzielanie ciepła, mamy  „wysoki” płomień na retorcie, 
agresywniejszy, jaśniejszy, lepiej dotleniony z wentylatora - a wszystko w trybie zadanych 
ustawień sterownika – przemyślanych, ustalonych i odpowiednich do optymalnego 
spalania w komorze. 

I wszystko byłoby wzorowo – gdyby nie te SPIEKI. Według zasad logiki  a nawet fizyki 
praca kotła na podwyższonej temperaturze, czyli w sprawnym zasięgu kalorycznym 
powinna pomóc, a bywa - na opak. To znaczy: im wyższa temperatura spalania materiału 
w palenisku – to lepią się „gorące kalafiorki”. Jak to działa? Zastanawiają się 
odpowiedzialni „ekonomiści czulenia ekowęgla” w domowych kotłowniach, a deliberują tak:
zwiększam temperaturę kotła, daje więcej tlenu poprzez przepustnicę wentylatora, wietrzę 
kotłownie ( bo tlen jest niezbędny w procesie spalania – chociażby słynne sztubackie 
doświadczenie na lekcji chemii - ze słoikiem na świecy); konkludują w następstwie: 
zwiększyłem też czas między podaniami by węgiel zdążył się dopalić... a spieków coraz 
więcej? Co do cholery!? Podobnie rozumowałem i ja. Lecz w końcu doświadczalnie 
wywnioskowałem, 

po pierwsze: 

że spieki nie zawsze są wynikiem błędnych ustawień parametrów, ale na pewno zależne 
od jakości ekogroszku, odpowiada za to: cecha spiekalności ekogroszku - określana 
współczynnikiem RI; o czym możemy przeczytać na każdym opakowaniu naszego węgla. I
nic i żaden zabieg techniczny nie wyeliminuje spieków jeżeli wskazuje na to wysoki 
parametr RI. Czasem więc nawet wysokokaloryczny groszek, (tu RI powinien wynosić: od 
zera do pięciu), czysty i eko-ekskluzywny może mieć dużą spiekalność. Zwracajmy więc 
uwagę na ten parametr. Wyrzucanie niedopalonego ekogroszku nie ma nic wspólnego z 
racjonalną ekonomią. Nie pomoże więc podwyższenie temperatury na piecu, nadmuch 
wentylacyjny  i wydłużanie w nieskończoność czasów pomiędzy podaniami - notabene - 
zmniejszenie czasów pracy ślimaka. Możemy tylko pogorszyć sytuacje organizując na siłę 
nieekonomiczne spalanie. 

Co robić? 

Delikatnie (liftingowo) próbować korygować ustawienia, ewentualnie można pomieszać 
groszek z innym (nisko-spiekliwym) węglem, poprawi to na pewno sytuację. Musimy 
również prawidłowo zakwalifikować spieki. Są bowiem SPIEKI KOKSOWE i SPIEKI 
ŻUŻLOWE. Koksowe są zależne od spiekalności paliwa zasypowego (ekogroszku), a z 
żużlowymi możemy jeszcze „walczyć” poprzez ewentualną korektę ustawień.

Osobiste doświadczenia:

Proponuję jednak przyjrzeć się deflektorowi. Za nisko ustawiony ”grzybek” nad retortą, 
może odpowiadać za spieki. Spieki przeważnie budują się na skutek zbyt wysokiej 
temperatury w samej komorze. Może więc być tak, że płomień odbija się od deflektora i 
dopala wtórnie nasz ekogroszek, lub powoduje krytyczną temperaturę na kopczyku 
usypanym na retorcie. To moja propozycja, zbadajcie sprawę, koniecznie i regularnie 
oczyszczajcie deflektor. Najlepszym jednak i banalnym rozwiązaniem, według mnie 
będzie: ustawienie w innych przedziałach temperatury na kotle (jeżeli jest to oczywiście 
możliwe w Państwa przypadku). Zazwyczaj niższej temperatury na piecu nie planujemy – 
lecz możemy ustawić nieco wyższą. Piec wtedy dłużej będzie w  czuwaniu tj. w biernym 
trybie pracy, i po osiągnięciu zadanej temperatury wejdzie w długotrwałą stagnację. A 
ewentualnie zarządzać ilością ciepła możemy już na termostatach grzejników, osiągniemy 
„zgrabny” konsensus ekonomiczny. 

Mało ludzi wie, że spieki w ekogroszku powstają w pewnym zakresie (to znaczy: 
przedziale temperatur), dlatego np. wyższa temperatura pracy kotła może im skutecznie 
zapobiec. 

Spieki to bowiem reakcja zlewania się węgla w kawałki w określoej ciepłocie, te stygną 
niedopalone i zbrylone spadają do popielnika. Dlatego nie pomaga np. wydłużenie czasu 
nadmuchu - intensyfikacja strugi powietrza na palenisku, przynajmniej ja problem 
spiekania paliwa w kotle, tak rozumiem. Dlatego, nie walczę z tym zasadniczo, gdy 
chwilowo zmieniłem parametry pracy kotła - na rozdmuch i wydłużenie czasów – nie 
zapobiegło to niczemu, za to pogorszyło ekonomię zużycia ekogroszku. Szybko się z tego 
wycofałem. Bo myślę! A nie słucham pożytecznych eko-mędrców, którzy pieją: likwiduj 
spieki, bo węgiel wyrzucasz.

Przybliżyłem Państwu kwestię zrozumienia pojęcia – „spieku węglowego” w zakresie 
najbardziej logicznym pokazałem metodykę reakcji w prewencyjności zjawiska. Ten temat 
uważam za wyczerpany. 

Przechodzę czym prędzej do drugiej i ostatniej sprawy: do ustawienia właściwych proporcji
pomiędzy czasami podań ekogroszku na retortę - do czasów postoju pomiędzy węgla 
podaniami – w trybie czynnym pracy kotła. (nie na „stand baju”, bierne zachowanie pieca). 

Jak w pliku do którego zalinkowałem na początku, mam już zaadaptowane i ustawione 
główne parametry ustawień pieca. 

W międzyczasie pomiędzy napisaniem pierwszej części a częścią drugą: korygowałem 
temperaturę na kotle do ustawień początkowych czytaj: bazowych tj. do 48 st C; bo tak 
zaczynałem sezon – powróciłem do tych bazowych parametrów,  ponieważ cieplej było w 
pogodzie. Obecnie temperatura zwłaszcza w nocy dochodziła u nas do (minus) (-10 st) C; 
dlatego piec znów pracuje w temperaturze zadanej – optymalnej dla statystycznej zimy – 
tj. 55 st C. Tak jest od dwóch dni i nie ma powodu (jak przewidywałem w pierwszej części 
artykułu do narzekań, oraz do konieczności podwyższenia zadanych parametrów pracy 
kotła. W domu jest non stop → 23,5 do 24 st C; Na zewnątrz zaś silnie poniżej zera. 

W tej części chciałbym już merytorycznie odnieść się do tematu ustawień CZASÓW 
PODAŃ WĘGLA i CZASÓW POSTOJU PIECA na ekogroszek, w perspektywie Państwa 
osobistych doświadczeń. 

Otóż, czytam widzę na forach:

że, ustawienia Waszych kotłów – odbiegają od moich.

Zastanawiałem się dlaczego ustawienia co do pojedynczego podania oraz postoju 
waszych piecy między podaniami (a te dwa rodzajowe mini-cykle sumują się – w pełny 
[sumaryczny] cykl pracy efektywnej kotła - tj. zmierzają do celu, do uzyskania temperatury 
zadanej i natychmiastowego przejścia kotła w stagnację (w tryb bierny) – do czego zawsze
dążymy w „ekonomicznym stylu zarządzania kotłownią” – że, te pojedyncze podania węgla
na palenisko zamykają się dosłownie w kilku, lub kilkunastu sekundach? U was.

Doszedłem do wniosku, że pewnie mają Państwo mega nowe kotły, które realizują taki 
wariant ultra pracy – PRAWDOPODOBNIE WŁAŚCIWY. 

Wydaje się, że tego typu kotły mają mniejsze komory paleniskowe, i posiadają  „gardziel” 
w retorcie o znacznie mniejszej średnicy. Przestrzeń opałowa (siłą analiz) nie jest zbyt 

https://humanoidtk.files.wordpress.com/2021/12/ekogroszek.pdf


wymagająca – to znaczy szybko się nagrzewa. A reakcje w pracy takich kotłów są w 
zasadzie „do bólu” permanentne. I ok. 

Nie jestem jednak przekonany do takich kotłów. Niżej o tym. 

Ja posiadam oryginalny piec [hef]a i jestem bardzo zadowolony. U mnie bowiem mini-cykl 
pojedynczego załączenia pieca i następczej pauzy - zamyka się nie w → kilku sekundach 
ale w --> jednej minucie. Doszedłem próbą doświadczeń do takich wniosków w ustawieniu
proporcji. U mnie jest to 19 s w podaniu ekogroszku (praca ślimaka) i 39 s – postoju do 
kolejnego podania i tak do skutku tj. do osiągnięcia temperatury zadanej i wejścia kotła w 
[stand by]. Tak przez 24 godziny, a w perspektywie: tygodnie, miesiące i cały sezon.

Reguluję sobie tylko temperaturą pieca – a co za tym idzie – energetyką cieplną w domu. 
Zadane parametry ustawiłem odpowiedzialnie → co do jakości ekogroszku – głównie 
odnosiłem się do jego kaloryczności, ale też i popielizacji, oraz do zapobiegania spiekom. 

Dzięki dłuższemu pojedynczemu trybowi w pracy czynnej kotła – MAM WYRAŹNY 
UZYSK. 

Po pierwsze: 

piec nie załącza się bez przerwy tylko dopala powoli i kalorycznie ekogroszek na retorcie, 
oraz znakomicie oddaje ciepło na płaszcz wodny centralnego ogrzewania, nie mam więc 
dużych strat kominowych, bo praca wentylatora na retorcie wydmuchuje skutecznie ciepło 
w komin. Tego chcemy uniknąć.. Gdy piece wam się często załączają: „robicie” wskaźniki 
CO2; a nie grzejecie pomieszczeń? Po drugie niezbyt częste załączanie się sterowników i 
silnika poruszającego ślimakiem (jak u mnie w ustawieniach) nie powoduje kolejnych strat 
– tutaj - w zużyciu energii elektrycznej. Bo sterownik to przecież elektronika. A silnik 
elektryka. Dochodzi wentylator, pompa rozprowadzająca ciepło w układzie centralnego 
ogrzewania. 

Teraz ważna kwestia. 

Dużo ludzi pisze o proporcji podań ekogroszku do czasów między podaniami  jako → 1:4 
(jeden do czterech) czasem nawet (pięciu)? Przykładowo 5 s podań węgla do 20/25 s 
postoju między podaniami. 

W porządku – świetnie, doskonała ekonomiczna proporcja. U mnie jest to stosunek (pi 
razy drzwi) 1:2, bo (19 s : 39 s), Górą „wysokoproporcjonalni”!... CÓŻ Z TEGO – JEŻELI 
OGÓLNE ZUŻYCIE EKOGROSZKU w SEZONIE u Państwa zdecydowanie przekracza 
MOJE ZUŻYCIE?

Spaliłem troszkę powyżej tony ekogroszku w ciągu prawie 2,5 miesięcy,  a kolejne dwie 
tony zamkną ten sezon – na pewno. Podczas gdy na domy o podobnej kubaturze do mojej
(wy) spalacie od 5 nawet do 6 ton ekowęgla w średnio zaawansowanych sezonach 
grzewczych? Rozumiem, że takie są innowacyjne kotły, i takie zużycie jest tu normą. 

Wolę własny piec, własne analizy, i własne ustawienia. Moim zdaniem mega ekonomiczne.

Oczywiście obecnie ceny nośników energii są po prostu „zajeb..te”! Nad czym ubolewamy 
wszyscy! A to jest tendencja ogólnoświatowa. Czego subiektywnie nie skomentuję. Bo 
tego nie kumam, a ekonomia polityczna czy plutokratyczna  - nie zalicza się do moich 
zainteresowań. 

Pozdrawiam Czytelników. 
--
by: Tomasz Kucina


