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Energooszcz dna architektura,

wentylacja
i ogrzewanie

Jakie s  najwa niejsze wytyczne do 
projektowania domów energooszcz dnych?

Odpowiednia dzia ka budowlana:

– szeroka przynajmniej na 25 m, 

– z wjazdem od strony pó nocnej lub wschod-

niej, 

– najlepiej p aska lub z niewielkim nachyle-

niem w kierunku po udniowym,

– z wysokimi drzewami li ciastymi mog cy-

mi zacieni  dom w lecie, 

– o korzystnych warunkach gruntowo-wod-

nych,

– umo liwiaj ca jak najlepsze wykorzysta-

nie naturalnych warunków na niej panuj -

cych, polegaj ce na: uwzgl dnieniu nachyle-

nia terenu i nas onecznienia, wykorzystaniu 

ciep a energii s onecznej, uwzgl dnieniu za-

cienienia (rozlokowania s siednich budyn-

ków i wysokich drzew), si y i kierunku wia-

nia wiatrów, itp. 

Zaprojektowanie zwartej bry y budynku, 

bez lukarn, wykuszy i innych elementów 

zwi kszaj cych powierzchnie przegród ze-

wn trznych.

Zapewnienie jak najlepszej szczelno ci 

i termoizolacyjno ci wszystkich przegród 

zewn trznych: cian fundamentowych oraz 

nadziemia budynku, stopów, pod ogi na 

gruncie, dachu, okien i drzwi.

Zastosowanie technologii wznoszenia 

cian z materia ów o du ej akumulacji cie-

p a (silikaty, ceramika).

Wyeliminowanie z przegród zewn trz-

nych mostków termicznych. 

Zastosowanie wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciep a.

Wyposa enie budynku w nowoczesn

i efektywn  instalacj  grzewcz  i energoosz-

cz dne, wysoko sprawne urz dzenia grzew-

cze, np. kocio  kondensacyjny.

Ograniczenie przeszklenia do racjonal-

nych rozmiarów.

 Zachowanie buforowego uk adu po-

mieszcze , by te, w których ma by

najcieplej (pokoje mieszkalne i sypial-

nie), nie znalaz y si  w pó nocnej cz ci 

budynku, a takie, w których mo e lub po-

winno by  ch odno (spi arnie, sk adzi-

ki, pomieszczenia gospodarcze) – w po-

udniowej.

Ograniczenie strat ciep a przez zastosowa-

nie buforów takich jak ogród zimowy, prze-

szklona weranda czy dostawiony do budyn-

ku gara .

Cz ciowe zag bienie budyniu w gruncie 

– od strony pó nocnej, gdzie okna powinny 

by  najmniejsze.

Bardzo wa n  spraw  jest te  wysoka ja-

ko  wykonawstwa, dba o ci o detale i szcze-

gó y technologiczne, poprawne zastosowa-

nie materia ów i technologii oraz w a ciwe 

nastawienie wykonawcy. Zatrudnienie fir-

my posiadaj cej do wiadczenie w realizacji 

energooszcz dnych domów daje gwarancj

racjonalnie wydanych pieni dzy na energo-

oszcz dno .

Oprócz ww. wytycznych dotycz cych pro-

jektu i wykonawstwa warto równie  zasto-

sowa  w domu baterie ograniczaj ce zu ycie 

ciep ej wody oraz energooszcz dne wietlów-

ki i urz dzenia AGD. 

Takie kompleksowe podej cie do projek-

tu, wykonawstwa i wyposa enie budynku 

mo e sprawi , e zu ycie energii w takim 

domu b dzie znacznie ni sze ni  w domach 

budowanych zgodnie z obecnie obowi zuj -

cymi przepisami.

Dlaczego zwarta bry a budynku jest wa na dla energooszcz dno ci?

C
hodzi o to, aby uzyska  jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród ze-

wn trznych ( cznie z pod og  na gruncie) do kubatury ogrzewanej cz ci bu-

dynku, czyli jak najmniejsz  powierzchni , przez któr  b dzie ucieka o ciep o zu-

ywane do ogrzewania domu. 

Zastosowanie zwartej bry y domu w po czeniu z buforowym uk adem pomiesz-

cze  mo e przynie  10–15% oszcz dno ci energii i pieni dzy. Op aca si  zatem zre-

zygnowa  z uatrakcyjniania architektury budynku podcieniami, wykuszami czy 

lukarnami, które zwi kszaj  powierzchni  przegród zewn trznych: nagrod  za po-

przestanie na prostej i zwartej bryle b d  ni sze koszty eksploatacji domu.

DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU
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Energooszcz dny projekt to przede wszystkim zwarta 

bry a budynku
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W jaki sposób powinno by  rozplanowane wn trze budynku 
energooszcz dnego?

Od strony pó nocnej pokoje powinny by  os oni te przez gara  lub 

pomieszczenia gospodarcze, takie jak garderoba czy pralnia, a te z ko-

lei – sk adzikami, czyli pomieszczeniami, w których mo e panowa

jeszcze ni sza temperatura. 

Pomieszczenia mieszkalne z du ymi przeszkleniami powinny by

usytuowane od strony po udniowej.

Korzystne s  tak e ogrody zimowe, które nawet nieogrzewane sta-

nowi  rodzaj bufora termicznego i dodatkowo os aniaj  dom przed 

wiatrem. 

Nale y d y  do tego, aby ró nica temperatury pomi dzy s -

siaduj cymi strefami nie by a wi ksza ni  8ºC, gdy  to zmini-

malizuje straty energii cieplnej pomi dzy pomieszczeniami. Na 

granicy stref powinno si  zastosowa ciany dzia owe o wspó -

czynniku przenikania ciep a U < 1,0 [W/(m2•K)] lub lepiej 

U < 0,60 [W/(m2•K)].rys. Archipelag, projekt Basia

Rzut parteru niewielkiego domu energooszcz dnego 

o cznej powierzchni u ytkowej 87, 92 m2

Czy przegrody zewn trzne o dobrej 
izolacyjno ci cieplnej to najwa niejszy 
warunek energooszcz dno ci domu?

N
a pewno tak. W domu energooszcz dnym wszystkie przegro-

dy zewn trzne, czyli nie tylko ciany i dach, ale te  pod ogi na 

gruncie powinny mie  wspó czynnik przenikania ciep a U ≤ 0,25 

[W/(m2•K)]. Je li nie zapewni si  budynkowi tak dobrej termoizo-

lacyjno ci, to w a ciwie adne inne dzia ania nie b d  mia y sen-

su, bo straty energii cieplnej przez przegrody zewn trzne b d  tak 

du e, e oszcz dno ci wynikaj ce z zastosowania kosztownych in-

stalacji i urz dze  takich jak niskotemperaturowe ogrzewanie p asz-

czyznowe, wysoko sprawny kocio  kondensacyjny, automatyka po-

godowa czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a nie b d

satysfakcjonuj ce. 

Dobre ocieplenie oznacza te  wyeliminowanie z przegród most-

ków cieplnych. Konieczne jest zatem zachowanie ci g o ci termoizo-

lacji, a wi c zrezygnowanie z balkonów o konstrukcji wspornikowej 

osadzonej w stropie – na rzecz konstrukcji samono nej (dostawionej 

do budynku na s upach).

Wa ne jest te , by wszystkie przegrody, a w szczególno ci cia-

ny, by y szczelne. Spe nienie tego warunku utrudnia stosowa-

nie cian murowanych tylko na spoiny poziome, dlatego lepiej 

zrezygnowa  z tego u atwienia dla wykonawcy. 

Wa n  przegrod  wymagaj c  ocieplenia jest te  pod oga na 

gruncie; jak najlepsz  izolacyjno  powinny mie  równie  szczel-

ne okna i drzwi zewn trzne. O wymaganiach dotycz cych ter-

moizolacyjno ci, jakie musz  spe nia  ww. przegrody, pisali my 

w poprzednim numerze BD.
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Aby wszystkie przegrody zewn trzne: ciany, dach, pod ogi na gruncie 

mia y wymagany w  domach energooszcz dnych wspó czynnik przenikania 

ciep a U ≤ 0,25 [W/(m2•K)], musz  by  przede wszystkim starannie 

ocieplone
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Gdzie najlepiej zamontowa  rekuperator?

N
a rekuperator wybiera si  miejsce, w którym b d  spe nione nast puj ce wa-

runki:

 przewód wentylacyjny wychodz cy z rekuperatora powinien by  idealnie prosty 

na odcinku min. 80 cm – dopiero pó niej mo e by  za amany przez zastosowanie ko-

lana,

 rekuperator powinien zosta  umieszczony na podwy szeniu lub powieszony na 

cianie na wysoko ci umo liwiaj cej swobodny odp yw kondensatu.

Projektant planuj cy miejsce na rekuperator powinien te  uwzgl dni :

 ci ar centrali, 

 dost p do urz dzenia, aby mo ne je by o przegl da  i ewentualnie naprawia ,

 pod czenie do instalacji elektrycznej,

temperatur  otoczenia – nie wolno montowa  rekuperatora w pomiesz-

czeniach, w których mo e panowa  temperatura poni ej zera,

 rozk ad pomieszcze  w domu.

Najcz ciej rekuperator lokuje si :

na poddaszu (najlepiej nad holem, klatk  schodow  lub azienk , aby na-

wet minimalny szum pracuj cego urz dzenia nie zak óca  snu domow-

ników),

w gara u lub w kot owni (ale nie z kot em na paliwa sta e, bo w pomiesz-

czeniu tym zwykle jest brudno),

w garderobie, w spi arni, w schowku pod schodami lub w szafie w przed-

pokoju.
Rekuperator mo na zamontowa  na poddaszu

fo
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Dlaczego wentylacja
naturalna nie jest
energooszcz dna?

W
entylacja naturalna, czyli grawi-

tacyjna, dzia a dzi ki powoduj -

cej ci g ró nicy temperatury wewn trz 

i na zewn trz budynku. Wskutek ci gu 

l ejsze ciep e powietrze p ynie ku gó-

rze, a na jego miejsce nap ywa powie-

trze zimniejsze – ci sze. 

Powietrze zanieczyszczone jest w ten 

sposób usuwane na zewn trz przez ko-

miny wentylacyjne, a wie e nap ywa 

do pomieszcze  przez zamontowane 

w oknach nawiewniki. Wprawdzie dzi ki 

nim wentylacja mo e dzia a , zaprzecza 

to jednak idei domu energooszcz dne-

go, bo gdy zimne powietrze w niekon-

trolowanych ilo ciach nap ywa do wn -

trza domu, a ciep e ucieka na zewn trz, 

skutkuje to wyzi bianiem pomieszcze

i zwi ksza koszty ogrzewania.

Wentylacja naturalna nie dzia a sku-

tecznie równie  w okresie letnim. Kiedy 

temperatury w pomieszczeniu i na ze-

wn trz si  wyrównuj , zanika si a na-

p dowa wentylacji grawitacyjnej: ci g

wynikaj cy z ró nicy g sto ci powietrza 

wewn trznego i zewn trznego. Podczas 

silnych upa ów, kiedy na zewn trz tempe-

ratura jest wy sza ni  w budynku, mo e

nawet doj  do odwrócenia ci gu, wsku-

tek czego nagrzane powietrze dop ywa 

kana ami i kratkami wywiewnymi do 

pomieszcze , a ch odne powietrze wy-

p ywa na zewn trz przez nieszczelno ci 

w bryle domu i cz ciej otwierane latem 

okna. Co mo e si  po rednio przyczynia

do zwi kszenia zu ycia energii na ch o-

dzenie pomieszcze .

Dlaczego wentylacja mechaniczna 
z rekuperatorem ogranicza straty ciep a?

W
entylacja taka zapewnia kontrolowany wyp yw i nap yw powietrza i – co najwa -

niejsze, umo liwia odebranie cz ci ciep a z ogrzanego powietrza wewn trzne-

go, zanim zostanie ono usuni te na zewn trz. Ciep o to jest nast pnie przekazywane 

powietrzu wp ywaj cemu do wn trza domu, dzi ki czemu odzyskuje si  cz  cie-

p a, które w wentylacji 

naturalnej jest bezpow-

rotnie tracone. 

Dzi ki temu zmniejsza 

si  zapotrzebowanie na 

energi  do ogrzewania 

domu, a to oznacza kon-

kretne oszcz dno ci.

Roczne zapotrzebo-

wanie na ciep o domu 

z odzyskiem ciep a

mo e zmniejszy  si  na-

wet od 25% do nawet 

85%, co w domu o po-

wierzchni 150 m2 ozna-

cza rocznie minimum 

1000 z  oszcz dno ci na 

kosztach ogrzewania.

czerpnia powietrza

anemostat nawiewny

anemostat wywiewny

centrala 

wentylacyjna 

z rekuperatorem

gabinet

salon

pom.

gospodarcze

sypialnia

azienka

kuchnia 

z jadalni
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gara

wyrzutnia powietrza

garderoba

Przyk ad instalacji wentylacji z rekuperatorem
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Czego powinno si  oczekiwa  od projektanta 
instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?

P
rojektant instalacji powinien: 

zaplanowa  trasy kana ów 

wentylacyjnych z g adkich przewo-

dów (przez takie przewody powie-

trze przesuwa si  prawie bez szu-

mów) w sufitach podwieszanych, na 

poddaszu, w ciankach kolankowych 

lub w specjalnych szachtach instala-

cyjnych, 

 dobra rednic  przewodów 

i przepustnic regulacyjnych oraz re-

kuperator o odpowiednich parame-

trach: z p ynn  lub wieloostopniow

regulacj  pr dko ci wentylatora (im 

wi ksze mo liwo ci regulacji, tym 

wi ksze oszcz dno ci energii),

doprowadzi  do ka dego z pomiesz-

cze  budynku co najmniej jeden prze-

wód wentylacyjny,

 rozmie ci  kana y wentylacyjne tak, by powietrze wywiewane by o z azienek, toalet 

i kuchni, a nawiewane do sypialni, pokoi dziennych, salonu i gabinetu, 

zapewni  swobodn  wymian  powietrza pomi dzy pomieszczeniami, a wi c zaznaczy  w opi-

sie projektu, jakie podci cia lub otwory wentylacyjne nale y zapewni  w drzwiach,

 zaplanowa  ocieplenie wszystkich kana ów, a w szczególno ci tych przechodz cych 

przez pomieszczenia nieogrzewane (piwnica, poddasze).

Z jakich rur powinno si  wykona  przewody wentylacyjne
i jak je poprowadzi ?

W
iele firm oferuje swoim klientom ta-

nie przewody nieizolowane, cz sto 

bardzo niewielkiej rednicy. Zastosowanie 

takich przewodów wielokrotnie zwi ksza 

ryzyko powstania skroplin, które sp ywa-

j c na okrywaj ce je cianki gipsowe, spo-

woduj  ich zawilgocenie i zniszczenie. 

Mo e to doprowadzi  do konieczno ci wy-

konania remontu ca ego domu.

Zastosowanie przewodów zaizolowa-

nych nie tylko ogranicza do minimum 

wspomniane zagro enia, ale te  przyczy-

nia si  do wyt umienia szumów charakte-

rystycznych dla instalacji wentylacyjnej.

Rzetelne firmy nie stosuj  ju  do wenty-

lacji rur karbowanych tzw. fleksów (wygod-

nych w monta u, bo elastycznych), tylko 

g adkie – dro sze, ale znacznie mniej ha-

a liwe, gdy  powietrze porusza si  w nich 

ze znacznie mniejszymi oporami. Rury ela-

styczne s  ch tnie stosowane, bo s  tanie 

i atwo si  je uk ada, gdy  dostosowuj  si

wymiarów i kszta tu miejsca, ale powo-

duj  zwi kszone opory przep ywu, nie da 

si  te  ich czy ci , bo maj  nierówn  po-

wierzchni , zdarza si  te , e p kaj  w trak-

cie eksploatacji. Zlokalizowanie nieszczel-

no ci i naprawa przewodów jest k opotliwa, 

je li s  zabudowane. Dlatego te  przewody 

elastyczne mo na stosowa  tylko na krót-

kich odcinkach na pod czeniach anemo-

statów i kratek wentylacyjnych oraz reku-

peratora. 

Uwaga! rednice przewodów powinny 

by  zgodne z projektem. Zastosowanie prze-

wodów w szych, ni  za o y  projektant, 

spowoduje na pewno zwi kszenie oporów 

instalacji, a wskutek tego jej dzia anie mo e

by  zak ócone i znaczne zwi kszy  si  mo e

poziom szumów (b d  si  one jeszcze pot -

gowa  u wylotu zbyt w skiego anemosta-

tu na ko cu takiego przewodu).

fo
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Stalowe przewody sztywne s  dro sze 

od elastycznych, ale zapewniaj

kilkudziesi cioletni ywotno  instalacji, 

a ponadto umo liwiaj   bezproblemowe jej 

czyszczenie

fo
t.

 w
w

w
.r

e
k
u

p
e

ra
to

ry
.p

l

Projektant z do wiadczeniem powinien pami ta

o zamontowaniu we wszystkich sypialniach, pokojach 

dziennych, salonie i gabinecie anemostatów, przez które 

b dzie wwiewane do pomieszcze wie e powietrze

Co to w a ciwie 
jest rekuperator?

N
azywana rekuperatorem cen-

trala nawiewno-wywiewna 

z odzyskiem ciep a to – w du ym 

uproszczeniu – urz dzenie sk a-

daj ce si  z wymiennika ciep a

(krzy owego przeciwpr dowego 

lub obrotowego), dwóch wentyla-

torów – nawiewnego i wywiew-

nego oraz filtra powietrza. 

wie e, zimne powietrze za-

sysane z zewn trz, przechodz c

przez wymiennik ciep a, ogrze-

wa si  od takiej samej ilo ci zu y-

tego powietrza usuwanego z bu-

dynku, które równie  przep ywa 

przez ten wymiennik. Przep ywy 

s  prawie bezg o nie i odbywaj

si  samoczynnie – bez ingerencji 

mieszka ców domu.

W rekuperatorach wysokiej kla-

sy strumienie powietrza wcho-

dz ce i wychodz cego nie miesza-

j  si . Nast puje jedynie wymiana 

ciep a, która nie powoduje prze-

noszenia zapachów.
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Ile kosztuje 
wyposa enie domu 
w wentylacj
nawiewno-wywiewn
z rekuperatorem?

czny koszt zale nie od jako ci u y-

tych materia ów i rodzaju rekupe-

ratora to wydatek od 10 do 30 tys. z .

Najdro szym elementem instalacji jest re-

kuperator: kosztuje minimum 4 tys. z .

Chocia czne koszty instalacji s

niema e, wydatek mo e si  zwróci  ju

po 5 latach.

Je li uwzgl dni  obecne ceny oleju 

opa owego, gazu p ynnego czy energii 

elektrycznej, w domu o powierzchni 

100–150 m2 oszcz dno ci mog  wynie

min. 1000–2000 z  rocznie. Zwa ywszy, 

e ceny energii stale rosn , wentylacja 

z odzyskiem ciep a b dzie si  przyczy-

nia  do coraz wi kszych oszcz dno ci.

Jakie b dy najcz ciej pope niaj  wykonawcy 
instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem?

1.  Wykonanie instalacji bez projektu.

Skutkiem nieprecyzyjnych oblicze  lub 

budowy instalacji w ogóle bez projektu 

mo e by  niew a ciwy dobór mocy reku-

peratora. Je li b dzie za ma a, wymiana 

powietrza b dzie niewystarczaj ca, a je-

li zbyt du a – urz dzenie b dzie dro -

sze i b dzie zu ywa o wi cej energii elek-

trycznej.

2.  Monta  niezgodny z projektem. Zmiany 

rednic i rozprowadzenia przewodów 

mog  spowodowa  zwi kszenie oporów 

przep ywu powietrza, a to mo e sprawi ,

e dobrany przez projektanta rekuperator 

oka e si  nieodpowiedni.

3.  U ycie zbyt du ej ilo ci elastycznych 

przewodów. Opory przep ywu w takich prze-

wodach s  wi ksze ni  w sztywnych o g ad-

kiej powierzchni wewn trznej i mog  powo-

dowa  nawet kilkakrotny spadek wydajno ci 

pracy rekuperatora.

4. Nieu o enie izolacji termicznej wokó

przewodów. Brak ocieplenia mo e powodo-

wa  zmniejszenie sprawno ci odzysku cie-

p a oraz wykraplanie si  w przewodach pary 

wodnej pochodz cej z och odzonego powie-

trza. Je li woda nie b dzie mog a odp ywa

z kana ów, b dzie si  w nich gromadzi ,

utrudniaj c przep yw powietrza albo b dzie 

wycieka  w miejscach czenia kana ów 

i w ten sposób utworzy zacieki, a nawet 

zaleje które  z pomieszcze . Ponadto izo-

lacja termiczna t umi szum przep ywaj -

cego powietrza.

5.  Niezapewnienie swobodnego przep y-

wu powietrza mi dzy pomieszczeniami.

Aby powietrze przep ywa o do wszystkich 

pomieszcze , drzwi wewn trzne nie mog

by  szczelne: we wszystkich wskazanych 

przez projektanta powinno si  wykona

otwory, zamontowa  kratki o odpowied-

niej powierzchni lub zostawi  2–3-cm 

szczelin  mi dzy pod og  a drzwiami.

Na czym polega konserwacja instalacji 
wentylacyjnej?

B
rudna, po-

kryta kurzem 

instalacja wenty-

lacyjna mo e po-

wodowa :

z a n i e c z y s z -

czenie powietrza 

wt aczanego do 

budynku, co mo e

przyczynia  si  do 

chorób dróg odde-

chowych i aler-

gii,

z y przep yw 

powietrza, trud-

no ci w utrzy-

maniu w a ciwej 

jego temperatu-

ry i zmniejszenie 

skuteczno ci w redukowaniu kosztów 

ogrzewania, wskutek czego zwi kszaj

si  koszty zu ycia energii,

 zagro enie po arowe.

Niezb dne jest wi c systematyczna kon-

serwacja zarówno samego rekuperatora, 

jak i ca ej instalacji, polegaj ca na:

 c z y s z c z e n i u 

sztywnych kana ów

wentylacyjnych przy 

u yciu sztywnej ob-

racaj cej si  szczot-

ki, a elestycznych 

mi kk  szczotk

lub specjalnym od-

kurzaczem – raz na 

3–6 lat,

 wymianie filtrów 

powietrza rekupe-

ratora – co 2–4 mie-

si ce, 

kontroli instalacji 

odprowadzania skro-

plin – raz w roku, naj-

lepiej przed sezonem 

grzewczym,

 czyszczeniu instalacji odprowadzania 

skroplin – co 2 lata.

Warunkiem w a ciwego, bezg o nego 

funkcjonowania wentylacji z odzyskiem 

ciep a jest zatem nie tylko profesjonalny 

projekt i fachowy monta , ale te  w a ci-

wa eksploatacja i konserwacja.

fo
t.
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e
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re

Wymian  filtra i inne czynno ci konserwacyjne 

powinna wykona  ekipa serwisowa, najlepiej ta 

sama, która montowa a instalacj

fo
t.
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Drzwi do kuchni, azienki i w.c. powinny mie

otwory wentylacyjne
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Dlaczego dom energooszcz dny warto 
ogrzewa  kot em kondensacyjnym?

S
prawno  zwyk ych niekondensacyjnych kot ów  mo e si ga  najwy ej 94–96%. 

Kot y kondensacyjne maj  sprawno  wy sz  o minimum 10% – najlepsze z nich 

mog  osi gn  sprawno  nawet 109%. Chocia  sprawno  przekraczaj ca 100% brzmi 

niedorzecznie, taka naprawd  jest. Ten techniczny nonsens wynika po prostu z defini-

cji sprawno ci kot a, któr  stworzono dla kot ów niekondensacyjnych – jedynych, ja-

kie znano. Za o ono wtedy, e

w gor cych spalinach ulatuj -

cych przez komin musi zawsze 

znajdowa  si  dwutlenek w gla 

i para wodna. A za sprawno

przyj to ilo  ciep a, jaka uwal-

nia si  podczas spalania pali-

wa, z pomini ciem tej jego ilo-

ci, która uchodzi na zewn trz 

w parze zawartej w spalinach. 

W kot ach kondensacyjnych to 

ciep o powi ksza si  o ciep o

odzyskane z pary wodnej, co 

powi ksza w ten sposób zdefi-

niowan  sprawno  tak, e prze-

kracza ona 100%.

Co to znaczy, e sprawno  kot a
przekracza 100%?

K
ocio  kondensacyjny oszcz dza paliwo. 

W procesie spalania zawsze powsta-

je dwutlenek w gla i woda. Temperatura 

towarzysz ca temu procesowi jest bardzo 

wysoka (w kot ach tradycyjnych znacz-

nie przekracza 120°C), jest wy sza zatem 

od temperatury parowania wody. Gdy po-

wstaj  spaliny, woda w nich zawarta za-

mienia si  w par  pod wp ywem wysokiej 

temperatury i razem ze spalinami ucho-

dzi przez komin. Je eli skraplanie pary 

wodnej zawartej w spalinach nast pi ju

w kotle, to mo e on od niej odebra  cie-

p o reakcji endotermicznej, które bez tego 

uchodzi oby przez komin. 

Od tego zysku ciep a ze skraplania, czyli 

kondensacji pary, pochodzi nazwa kot ów

kondensacyjnych, on te  przes dza o ich 

wyj tkowej sprawno ci, a której mowa 

w nast pnej odpowiedzi.

Kocio  kondensacyjny ma tak rozbudo-

wany wymiennik ciep a, by temperatu-

r  spalin móg  sprowadzi  poni ej tzw. 

punktu rosy i tym sposobem spowodowa

wykroplenie pary wodnej. Wtedy w a nie 

nast puje odebranie dodatkowego ciep a, 

które ze zwyk ych kot ów uchodzi bez-

powrotnie razem ze spalinami.

W  uproszczeniu mo na powiedzie , e

kocio  kondensacyjny ma wbudowane dwa 

wymienniki ciep a: jeden taki jak 

w kot ach tradycyjnych oraz dru-

gi przeznaczony do 

skraplania pary 

wodnej.

Wymiennik w kotle kondensacyjnym 

wykonany jest np. ze stali kwasoodpornej, 

odpornej na dzia anie r cych spalin

Ile mo na 
zaoszcz dzi  dzi ki 
zainwestowaniu 
w kocio
kondensacyjny?

K
ocio  to inwestycja na wiele lat. 

Zanim si  go kupi, trzeba zapyta

o jego sprawno , bo im sprawniejszy 

kocio , tym wi ksze b d  oszcz dno ci 

paliwa, a wi c tym mniejsze rachunki 

za ogrzewanie.

Przyk ad. Zapotrzebowanie domu na 

energi  wynosi 15 kW, a w ci gu roku ko-

cio  pracuje przez 1800 h. Rocznie zu ywa 

on zatem 15 kW ´ 1800 h = 27 000 kWh 

energii.

Uwzgl dniaj c cen  gazu ziemnego 

– 2 z /m3, warto  opa ow  gazu 

– 9,6 kWh/m3 oraz sprawno  tradycyjnego 

kot a renomowanej firmy – 94% oraz kon-

densacyjnego – 108% mo emy obliczy , ile 

gazu zu yj  w ci gu roku kot y:

tradycyjny 

27 000 kWh : 9,6 kWh/m3 : 94%

= 2992 m3,

kondensacyjny 

27 000 kWh : 9,6 kWh/m3 : 108%

= 2604 m3.

W zwi zku z tym roczny koszt paliwa do 

zasilania kot ów wyniesie:

2992 m3
´ 2 z  = 6000 z   (kocio  trady-

cyjny),

2604 m3
´ 2 z  = 5200 z  (kocio  kon-

densacyjny).

Dzi ki zainstalowaniu kot a konden-

sacyjnego mo na oszcz dzi  wi c 800 z

rocznie.

fo
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Schemat kot a kondensacyjnego

kondensacyjny 

wymiennik 

ciep a

spaliny

wentylator

woda zimna

woda ciep a

powietrze

gaz

wymiennik 

ciep a
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Kocio  kondensacyjny cho  nieco dro szy od 

tradycyjnego pozwala znacz co ograniczy

koszty ogrzewania domu
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Czy s  jakie  inne korzy ci z zastosowania 
kot a kondensacyjnego?

K
ocio  pracuje z pe n  moc  – tak , na 

jak  si  go kupuje – tylko kilka lub kil-

kana cie dni w roku. Moc kot a dobiera si

bowiem tak, by ogrza  on dom w dni o tem-

peraturze obliczeniowej, cho  w rzeczywi-

sto ci rednia temperatura zim  b dzie du o

wy sza. Temperatura obliczeniowa zale y od 

rejonu Polski i wynosi na przyk ad:

w województwie mazowieckim: -18°C,

nad morzem: -16°C,

na Suwalszczy nie (najzimniejszy region 

Polski): -24°C.

Wiadomo e ca  zim  nie ma nigdzie a

takiego mrozu: rednia temperatura wyno-

si oko o 0°C. To oznacza, e kocio  dobra-

ny na temperatur  obliczeniow  pracuje ze 

rednim obci eniem 30%. 

W zwyk ych kot ach grzanie z tak  spraw-

no ci  oznacza dodatkowe zu ycie paliwa, 

gdy  im ni sze jest obci enie cieplne kot a,

tym ni sza te  jego sprawno . Wi ksze zu-

ycie paliwa to wy sze koszty eksploatacyj-

ne. Rozwi zaniem tego problemu mo e by

zastosowanie kot a mniejszej mocy, który 

nie wystarczy do ogrzewania domu w naj-

silniejsze mrozy, ale przez wi kszo  sezonu 

grzewczego b dzie mia  wy sz  sprawno ,

co oznacza bardziej ekonomiczn  prac .

W czasie silnych mrozów dom dogrzewa si

kominkiem lub grzejnikami elektrycznymi. 

Jednak e ta ekonomiczna praca kot a zwi k-

sza koszty inwestycyjne, bo wymaga dodat-

kowego systemu grzewczego.

Z kot ami kondensacyjnymi jest odwrot-

nie – im mniejsze jest ich obci enie, tym 

wi ksza sprawno . Przewymiarowanie 

kot a przynosi zatem korzy ci, a nie stra-

ty: dom nie b dzie niedogrzany w silne 

mrozy ani nie trzeba b dzie przep aca

za ogrzewanie, gdy jest wzgl dnie ciep o. 

Z t  zalet  kot a kondensacyjnego wi e

si  jeszcze jedna niebagatelna oszcz d-

no  – przygotowanie c.w.u. Niezale nie 

od tego, czy kupimy kocio  jedno- czy 

dwufunkcyjny, latem b dzie on pracowa

wy cznie na cele przygotowania ciep ej

wody, z du o mniejszym obci eniem ni

zim . A to oka e si  zalet , a nie proble-

mem – kocio  kondensacyjny b dzie pra-

cowa  wówczas du o bardziej efektywnie 

ni  pozosta e typy kot ów.

Przewa aj ca wi kszo  kot ów konden-

sacyjnych ma zamkni t  komor  spalania. 

A to oznacza, e powietrze potrzebne do 

procesu spalania nie jest pobierane z po-

mieszczenia, w którym znajduje si  kocio ,

ale z zewn trz. A ca y proces spalania jest 

odizolowany od pomieszczenia, co ozna-

cza, e równie  spaliny nie cofn  si  do po-

mieszczenia.

T
ak, i najefektywniejsza jest pod tym 

wzgl dem automatyka, która dopasowu-

je moc kot a do warunków pogodowych. 

Warto te  zastosowa  odpowiedni progra-

mator z cyklem dobowym i tygodniowym. 

W programatorze dobowym mo na okre li

godziny pracy kot a w ci gu dnia, a w pro-

gramatorze tygodniowym – zaprogramo-

wa  prac  kot a w ka dym dniu  tygodnia. 

Dzi ki odpowiedniemu zaprogramowa-

niu kocio  b dzie pracowa  ze zmniejszon

moc , kiedy nikogo nie ma w domu, a tak-

e w nocy. Dobra automatyka mo e zmniej-

szy  zu ycie energii nawet o 25%.

Dom z instalacj  wyposa on  w automa-

tyk  pogodow  trzeba umiej tnie eksplo-

atowa . Je li pomieszczenie trzeba prze-

wietrzy  przez otwarcie okien, trzeba to 

robi  intensywnie i krótko. Na czas wie-

trzenia powinno si  zamkn  zawory ter-

mostatyczne, w przeciwnym razie zwi k-

sz  one temperatur  grzejników, co b dzie 

oznacza  niepotrzebn  strat  energii.

Nie warto ogrzewa  pomieszcze  do 

zbyt wysokiej temperatury. Ka dy stopie

wi cej to nawet o 6% wy sze rachunki za 

ogrzewanie.

Grzejników nie nale y zabudowywa ,

zas ania  meblami ani te  ich zakrywa

os onami czy zas onami z tkanin, gdy  blo-

kuje to odp yw ciep a do pomieszczenia.

Czy automatyka kot a mo e dodatkowo 
zmniejszy  zu ycie energii?

Automatyka kot a pozwala 

zaprogramowa

odpowiedni  temperatur

w domu w zale no ci od pory dnia, 

dnia tygodnia i obni y  temperatur

podczas weekendowych wyjazdów

Z jakimi 
instalacjami mog
wspó pracowa
kot y
kondensacyjne?

S
kraplanie pary wodnej mo e zacho-

dzi  tylko wówczas, gdy woda grzew-

cza p yn ca w instalacji c.o. ma nisk

temperatur . Je li woda grzewcza powra-

caj ca z instalacji nie jest odpowiednio 

och odzona, skraplanie mo e nie zacho-

dzi  w ogóle lub zachodzi  w bardzo nie-

wielkim stopniu. 

W instalacji z kot em gazowym – woda 

powracaj ca z instalacji nie powinna 

mie  wi cej ni  50°C; praca kot a jest 

ekonomiczna, gdy pracuje on w zakre-

sie 30–40°C. 

W instalacji z kot em olejowym – woda 

powracaj ca z instalacji powinna by

o 10°C ni sza, czyli wynosi  maksimum 

30–40°C. 

Uwarunkowania te wynikaj  z tempe-

ratury spalin, w której nast puje konden-

sacja pary wodnej. 

Jak wida , kot y kondensacyjne pracuj

efektywnie jedynie w instalacjach nisko-

temperaturowych. Mog  to by  zarówno 

instalacje z ogrzewaniem pod ogowym, 

jak i tradycyjnymi grzejnikami. Im ni sza 

jest temperatura wody zasilaj cej instala-

cj , tym wi ksze musz  by  powierzchnie 

grzejników, eby mog y ogrza  pomiesz-

czenie. Wi ksze grzejniki s  oczywi cie 

odpowiednio dro sze.
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Czy kocio  kondensacyjny tak jak tradycyjny wymaga pod czenia do 
komina?

N
ie, poniewa  spaliny z kot ów konden-

sacyjnych mo na usuwa  za pomo-

c  systemu powietrzno-spalinowego typu 

„rura w rurze”, który mo na wyprowadzi

zarówno przez dach, jak i bezpo rednio 

przez cian  domu. Odprowadzenie przez 

cian  mo liwe jest jednak tylko wtedy, gdy 

moc kot a nie przekracza 21 kW. 

Je li jest wi ksza, zamiast gotowego ze-

stawu powietrzno-spalinowego, w istniej -

cym (lub nowo budowanym) kominie mo -

na zamontowa  rur  ze stali kwasoodpornej. 

W takim uk adzie spaliny odprowadzane 

s  rur , natomiast powietrze doprowadza-

ne jest kana em kominowym, jaki powsta-

je w przewodzie kominowym wokó  rury. 

Warunkiem w a ciwej pracy takiego syste-

mu jest zachowanie co najmniej 3 cm od-

st pu mi dzy rur  ze stali a wewn trzny-

mi ciankami komina.

Gdzie umie ci  kocio  kondensacyjny?

M
iejsce na kocio  dobiera si  stosow-

nie do rodzaju jego paliwa. 

Kocio na gaz ziemny mo na zainstalo-

wa  w dowolnym miejscu w domu z wy-

j tkiem sypialni, a wi c w azience, kuch-

ni czy przedpokoju pod warunkiem, e

jego moc nie przekroczy 21 kW.

Kot y na gaz p ynny: propan i propan-

-butan – obydwa ci sze od powietrza 

– wolno montowa  jedynie w takich po-

mieszczeniach, w których poziom pod ogi 

znajduje si  powy ej powierzchni terenu. 

W razie nieszczelno ci zapewnia to swo-

bodny wyp yw gazu na zewn trz budyn-

ku, co redukuje ryzyko wybuchu.

Kot y na olej opa owy wymagaj  tra-

dycyjnej kot owni ze zbiornikiem na pa-

liwo – najlepiej w piwnicy lub na parte-

rze budynku.

Co mo e obni y
sprawno  kot a
kondensacyjnego?

S
prawno  kot a zale y od jako-

ci paliwa. 

Je li jest to gaz ziemny, znaczenie 

dla sprawno ci urz dzenia maj : war-

to  opa owa gazu, jego sk ad, a tak e

ci nienie w sieci zasilaj cej.

Je li paliwem jest gaz p ynny lub olej 

opa owy, po ka dej dostawie paliwa 

nale y wyregulowa  kocio  i przeczy-

ci  palnik, nie wykonanie tych czyn-

no ci mo e spowodowa  spadek spraw-

no ci kot a.

Uwaga! Po redni wp yw na spraw-

no  kot a mo e mie  jako  wody, 

a zw aszcza jej twardo . Je eli woda 

jest zbyt twarda, osadza w instalacji ka-

mie  kot owy, czego efektem s  znaczne 

straty energii i zmniejszenie sprawno-

ci kot a. Z tego wzgl du w instalacjach 

zasilanych tward  wod  nale y stoso-

wa  zmi kczacze.
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Spaliny z kot a kondensacyjnego mog  by  odprowadzane

przewodem powietrzno-spalinowym zamontowanym 

w cianie
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rs Kocio  kondensacyjny jest ma ym urz dzeniem, 

mo e by  zamontowany w dowolnym 

pomieszczeniu u ytkowym:

w kuchni, azience, a nawet w garderobie

System powietrzno-spalinowy typu 

„rura w rurze”

szyb powietrza

szyb spalin

przy cze kot a

(czopuch)
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