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Jako g ównego winowajc  fatalnego stanu 
powietrza w Polsce wskazuje si  tzw. ni-
sk  emisj , a jako jej g ówne ród o – spa-

lanie w gla w piecach i kot ach u ywanych 
w ogrzewnictwie indywidualnym. 

O tym, jak bardzo nieprecyzyjna jest to 
teza, mo na by napisa  osobny, obszerny ar-
tyku , wskazuj c na ca y szereg innych róde
zanieczyszczenia, z milionami starych, po-
nad 10-letnich silników diesla na czele oraz 
setkami kot owni, w których nie spala si  w -
gla, ale ró ne odpady lub np. zu yty olej sa-
mochodowy.

Jednak najbardziej dziwi ma e zaintereso-
wanie najlepszym z mo liwych sposobów na 
walk  z dymi cym na czarno kominem pieca 
w glowego, którym jest nie wyeliminowanie, 
ale ulepszenie samego procesu spalania w gla 
poprzez wymian  nieefektywnych i nieekolo-
gicznych kot ów komorowych na nowoczesne 
i bardzo ekologiczne kot y retortowe, z bardzo 
dobrymi parametrami emisji spalin. Istnieje 
bowiem europejska norma dopuszczaj ca do 
u ytkowania kot y na paliwa sta e, która jest 
bardzo rygorystyczna w zakresie emisji i okre-
la trzy klasy czysto ci spalin: 3, 4 i 5-t  – naj-

lepsz . Urz dzenia 3 czy 4 klasy to ju  kot y
bardzo ekologiczne, w porównaniu z wi k-
szo ci  kot ów dost pnych w marketach czy 
u ytkowanych od lat w domowych kot ow-
niach. Urz dzenia klasy 5-ej to najni sza emi-
sja, gwarantuj ca brak dymu podczas spala-
nia w gla. 

Doskona ym przyk adem takiego urz -
dzenia jest kocio  Cortina, marki Rakoczy, 
w którym proces spalania w gla odbywa si
w sposób praktycznie bezdymny, a warto-

ci emitowanych py ów s  a  o 96% ni sze od 
redniej emisji py ów z kot ów na paliwa sta-
e w Polsce1. Kocio  ten przystosowany jest do 

opalania w glem sortymentu groszek.
Producent kot a Cortina, firma Rakoczy 

Stal, postawi  nie tylko na ekologi , ale tak-
e na bardzo wysok  sprawno  kot a, któ-

ra przekracza 92%, zmniejszaj c tym samym 
ilo  opa u potrzebnego do ogrzania budynku.

W kotle zastosowano wiele innowacyjnych 
rozwi za  konstrukcyjnych zg oszonych do 
ochrony patentowej. 

Wysoka sprawno  i doskona e parametry 
emisyjne kot a Cortina zosta y potwierdzo-
ne badaniami kot a w Instytucie Chemicznej 
Przeróbki W gla w Zabrzu oraz za wiadcze-
niami zgodno ci kot a z 5 klas  normy PN EN 
303-5:2012 i wymaganiami programów ogra-
niczenia niskiej emisji PONE i KAWKA. 

Poni sza tabela pokazuje przybli one war-
to ci emisji py ów oraz benzoalfapirenu z ko-
t a Cortina w porównaniu z innymi ród ami 
ogrzewania, którym przypisuje si  g ów-
ny udzia  w zanieczyszczaniu powietrza 
w Polsce.

Jak wida  na przyk adzie kot a Cortina, 
w giel, który uczyniono w Polsce g ównym 

sprawc  smogu, przy zastosowaniu odpowied-
niej technologii jego spalania mo e by  na-
prawd  ekologicznym i wci  jednym z naj-
ta szych róde  ogrzewania w budownictwie 
jednorodzinnym.

Pokazuje to, jak niew a ciwe i demagogicz-
ne s  postulaty opowiadaj ce si  za wyelimi-
nowaniem ogrzewania w glem. Wystarczy 
doceni  krajowe, innowacyjne produkty, aby 
w najprostszy i skuteczny sposób poprawi
stan powietrza.

Nowoczesne kot y w glowe spe niaj -
ce wymogi zwi zane z 5 klas  czysto ci spa-
lin s  doskona ym rozwi zaniem pozwalaj -
cym ograniczy  nisk  emisj  zanieczyszcze
w ogromnym stopniu, nie eliminuj c przy 
tym w gla, naszego narodowego paliwa, jako 
ród a ciep a dla tysi cy polskich gospo-

darstw domowych. 

Nowoczesne kot y w glowe 
CORTINA
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1. R. Kubica, B. D bski, „Oszacowanie zmian wska ników emisji py u ca kowitego TSP oraz jego subfrakcji PM10 
i PM2.5 ze spalania paliw sta ych w sektorach mieszkalnictwa i us ug w latach 2000–2013, na potrzeby raportowania 
do Konwencji LRTAP”, Przemys  Chemiczny 2016 (w druku).
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