Jak zbudowaÊ dom, by jak najmniej
wydawaÊ na jego ogrzewanie?
Przede wszystkim – wybraÊ racjonalny
projekt, a potem ociepliÊ dom lepiej
niĝ nakazujÈ normy, by do ogrzewania
zuĝywaï jak najmniej energii. TÚ iloĂÊ
pomoĝe zredukowaÊ
kocioï kondensacyjny,
bo ma sprawnoĂÊ
duĝo wyĝszÈ niĝ
„zwykïe” kotïy.
Monika Czeczotek

fot. Bosch Junkers
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Chociaĝ kocioï kondensacyjny jest droĝszy
niĝ zwykïy, warto w niego zainwestowaÊ.
Ceny paliw rosnÈ nieustannie, a im sÈ one
wyĝsze, tym wiÚksze bÚdÈ oszczÚdnoĂci na
rocznym zuĝyciu paliwa i tym krótszy czas
zwrotu droĝszej inwestycji. DodatkowÈ zachÚtÈ moĝe byÊ fakt, ĝe koszt zakupu takiego kotïa jest niĝszy niĝ jeszcze kilka lat
temu. A dziÚki temu warto wziÈÊ go pod
uwagÚ, wybierajÈc rodzaj kotïa.

sacyjnych. ¿eby lepiej zobrazowaÊ ten proces, wyobraěmy sobie, ĝe do garnka wlewamy litr wody i podgrzewamy jÈ tak dïugo,
aĝ caïa wyparuje. Podobny proces zamiany wody w parÚ wodnÈ zachodzi w procesie
spalania gazu w kotle. IloĂÊ gazu potrzebna,
by ten litr wody odparowaÊ, to jest wïaĂnie
ta niepotrzebna strata paliwa w kotle.
Skraplanie siÚ to inaczej kondensacja pary
wodnej, dlatego omawiane kotïy nazywa siÚ
kondensacyjnymi.

Jak kocioï kondensacyjny
oszczÚdza paliwo?

Jak sïuĝy temu jego budowa?

W wyniku spalania powstaje zawsze dwutlenek wÚgla i woda (oraz pewne inne substancje, zaleĝne od rodzaju zastosowanych
paliw). Temperatura towarzyszÈca temu
procesowi jest bardzo wysoka (w kotïach
tradycyjnych przekracza ona 120°C), jest
wyĝsza zatem od temperatury parowania
wody. Gdy powstajÈ spaliny, woda w nich
zawarta pod wpïywem temperatury
zamienia siÚ w parÚ i razem ze spalinami
ucieka przez komin. A sam proces zamiany wody w parÚ wodnÈ jest reakcjÈ endotermicznÈ, czyli takÈ, która pobiera ciepïo z otoczenia, co oznacza, ĝe temperatura
spalin roĂnie.
Jeĝeli kocioï skropli parÚ wodnÈ zawartÈ w spalinach, to odbierze od niej ciepïo reakcji endotermicznej, które bez tego
uchodziïoby przez komin. Na tym wïaĂnie
polega energooszczÚdnoĂÊ kotïów konden-

Tradycyjny kocioï ma palnik do spalania
gazu i wymiennik ciepïa, przez który
z jednej strony przepïywajÈ gorÈce spaliny,
a z drugiej – woda z instalacji centralnego
ogrzewania. Woda ta odbiera ciepïo od
spalin, dziÚki czemu roĂnie jej temperatura,
a temperatura spalin spada.
W kotle kondensacyjnym wymiennik jest
tak rozbudowany, by temperaturÚ spalin
mógï sprowadziÊ poniĝej tzw. punktu rosy
i tym sposobem spowodowaÊ wykroplenie
pary wodnej. Wtedy wïaĂnie nastÚpuje odebranie dodatkowego ciepïa, które ze zwykïych kotïów uchodzi bezpowrotnie razem
ze spalinami.
W uproszczeniu moĝna powiedzieÊ, ĝe
kocioï kondensacyjny ma wbudowane dwa
wymienniki ciepïa:
1) taki jak w kotïach tradycyjnych,
2) przeznaczony do skraplania pary wodnej.

Dlaczego nie wszystkie kotïy
sÈ kondensacyjne?
W zwykïych kotïach para wodna nie moĝe
byÊ skraplana. Silnie ĝrÈce skropliny (jest to
po prostu stÚĝony kwas, powstajÈcy w wyniku rozpuszczania siÚ w skroplinach zwiÈzków chemicznych bÚdÈcych produktami
spalania) zniszczyïyby typowe materiaïy,
z których wykonywane sÈ wymienniki zwykïych kotïów.
Dopiero zastosowanie stali kwasoodpornej i specjalnych stopów odlewniczych do
produkcji wymienników kotïów umoĝliwiïo odzyskiwanie tak znacznych iloĂci ciepïa
ze spalin – teraz proces skraplania nie grozi
juĝ uszkodzeniem urzÈdzeñ.
Wymiennik w kotle kondensacyjnym wykonany jest
ze specjalnego materiaïu, np.
stali kwasoodpornej,
odpornego na
dziaïanie
ĝrÈcych
spalin

fot. Viessmann

Zasada dziaïania kotïa kondensacyjnego (a) w porównaniu z kotïem tradycyjnym (b). W kotle kondensacyjnym woda przepïywa przez dwa wymienniki, dziÚki
czemu skuteczniej oddaje ciepïo
a

b
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Jak to moĝliwe, by sprawnoĂÊ
kotïa przekraczaïa 100%?
SprawnoĂÊ zwykïych niekondensacyjnych
kotïów z renomowanych firm moĝe siÚgaÊ najwyĝej 94–96%. Kotïy kondensacyjne majÈ sprawnoĂÊ wyĝszÈ o minimum 10%
– najlepsze z nich mogÈ osiÈgnÈÊ sprawnoĂÊ
nawet 109%.
Chociaĝ sprawnoĂÊ przekraczajÈca 100%
brzmi niedorzecznie, taka naprawdÚ jest.
Ten techniczny nonsens wynika po prostu
z definicji sprawnoĂci kotïa, którÈ stworzono
dla kotïów niekondensacyjnych – jedynych,
jakie znano. Zaïoĝono wtedy, ĝe w gorÈcych
spalinach ulatujÈcych przez komin musi zawsze znajdowaÊ siÚ dwutlenek wÚgla i para
wodna. A za sprawnoĂÊ przyjÚto iloĂÊ ciepïa,
jaka uwalnia siÚ podczas spalania paliwa,
z pominiÚciem tej jego iloĂci, która uchodzi
na zewnÈtrz w parze zawartej w spalinach.
W kotïach kondensacyjnych to ciepïo powiÚksza siÚ o ciepïo odzyskane z pary wodnej, co powiÚksza w ten sposób zdefiniowanÈ sprawnoĂÊ tak, ĝe przekracza ona 100%.

Ile moĝna zaoszczÚdziÊ,
inwestujÈc w kocioï
kondensacyjny?
Kocioï to inwestycja na wiele lat i kaĝdy
wnikliwy inwestor wie, ĝe zanim zdecyduje siÚ go kupiÊ, powinien sprawdziÊ jego
sprawnoĂÊ. Im sprawniejszy kocioï, tym
wiÚksze bÚdÈ oszczÚdnoĂci paliwa, a wiÚc
tym mniejsze rachunki za ogrzewanie.
Przykïad. Zapotrzebowanie domu na
energiÚ, czyli moc cieplnÈ, wynosi 15 kW,
a w ciÈgu roku kocioï pracuje przez 1800 h.
Rocznie zuĝyje on 15 kW × 1800 h =
27 000 kWh energii.

Zakïadamy, ĝe cena gazu ziemnego wynosi 2 zï/m3. SprawnoĂÊ tradycyjnego kotïa renomowanej firmy wynosi 94%, a kondensacyjnego 108%. WartoĂÊ opaïowa gazu to
9,6 kWh/m3.
Obliczmy, ile gazu zuĝyjÈ w ciÈgu roku kotïy:
tradycyjny 27 000 kWh:
9,6 kWh/m3:94% = 2992 m3,
kondensacyjny 27 000 kWh:
9,6 kWh/m3:108% = 2604 m3.
W zwiÈzku z tym roczny koszt paliwa do
zasilania kotïów:
tradycyjnego – 2992 m3×2 zï/m3 = 6000 zï,
kondensacyjnego – 2604 m3×2 zï/m3 =
5200 zï.
Roczna oszczÚdnoĂÊ wyniesie zatem 800 zï.
Róĝnica w cenie zakupu kotïa zwykïego
i kondensacyjnego wynosi 2500 zï, zatem
nasz droĝszy zakup zwróci siÚ po 3 latach.

Jakie jeszcze oszczÚdnoĂci
„daje” kocioï kondensacyjny?
Kocioï pracuje z peïnÈ mocÈ – takÈ, na jakÈ
siÚ go kupuje – tylko kilka lub kilkanaĂcie
dni w roku. Moc kotïa dobiera siÚ bowiem
tak, by ogrzaï on dom w dni o temperaturze
obliczeniowej, choÊ w rzeczywistoĂci Ărednia temperatura zimÈ bÚdzie duĝo wyĝsza.
Temperatura obliczeniowa w województwie
mazowieckim wynosi –18°C, nad morzem
–16°C, a na Suwalszczyěnie (najzimniejszy
region Polski) –24°C. Wiadomo, ĝe caïÈ zimÚ
nie ma tam aĝ takiego mrozu: Ărednia temperatura wynosi okoïo 0°C. To oznacza, ĝe
kocioï dobrany na temperaturÚ obliczeniowÈ
pracuje ze Ărednim obciÈĝeniem 30%.
JeĂli chodzi o zwykïe kotïy, grzanie z takÈ
sprawnoĂciÈ oznacza dodatkowe zuĝycie pa-

Kocioï kondensacyjny pracuje z tym wiÚkszÈ sprawnoĂciÈ, im niĝsze jest jego obciÈĝenie (a).
Tradycyjne kotïy pracujÈ na odwrót (b)
a

b

liwa, gdyĝ im niĝsze jest obciÈĝenie cieplne
kotïa, tym niĝsza teĝ jego sprawnoĂÊ. WiÚksze
zuĝycie paliwa to wyĝsze koszty eksploatacyjne. RozwiÈzaniem tego problemu moĝe
byÊ zastosowanie kotïa o mniejszej mocy,
który nie wystarczy, by ogrzaÊ dom w najsilniejsze mrozy, ale przez wiÚkszoĂÊ sezonu grzewczego bÚdzie miaï wyĝszÈ sprawnoĂÊ, co oznacza bardziej ekonomicznÈ pracÚ.
W czasie silnych mrozów dom dogrzewa siÚ
kominkiem lub grzejnikami elektrycznymi.
Jednakĝe ta ekonomiczna praca kotïa zwiÚksza koszty inwestycyjne, bo wymaga zamontowania dodatkowego systemu grzewczego.
Z kotïami kondensacyjnymi jest odwrotnie
– im mniejsze jest ich obciÈĝenie, tym wiÚksza sprawnoĂÊ. Przewymiarowanie kotïa przynosi zatem korzyĂci, a nie straty: dom nie bÚdzie niedogrzany w silne mrozy ani nie trzeba
bÚdzie przepïacaÊ za ogrzewanie, gdy jest
wzglÚdnie ciepïo. Z tÈ cechÈ kotïa kondensacyjnego wiÈĝe siÚ jeszcze jedna niebagatelna
oszczÚdnoĂÊ – ogrzewanie c.w.u. Niezaleĝnie
od tego, czy kupimy kocioï jedno- czy dwufunkcyjny, latem bÚdzie on pracowaï wyïÈcznie w celu ogrzewania ciepïej wody, z duĝo
mniejszym obciÈĝeniem niĝ zimÈ. A to okaĝe
siÚ zaletÈ, a nie problemem – kocioï kondensacyjny bÚdzie pracowaï wówczas duĝo bardziej
efektywnie niĝ pozostaïe typy kotïów.

Na jakie paliwo sÈ kotïy
kondensacyjne?
WiÚkszoĂÊ produkowanych kotïów kondensacyjnych to urzÈdzenia na gaz ziemny
i pïynny. Przy spalaniu gazu ziemnego powstaje prawie dwa razy wiÚcej pary wodnej niĝ przy spalaniu oleju opaïowego, a im
wiÚcej pary, tym wiÚcej ciepïa moĝna uzyskaÊ w wyniku kondensacji. SprawnoĂÊ takiego kotïa moĝe osiÈgnÈÊ 109% i jest wyĝsza niĝ kotïa olejowego, którego sprawnoĂÊ
to maksimum 104%. W parze wodnej powstaïej ze spalania oleju opaïowego mogÈ
znajdowaÊ siÚ zwiÈzki siarki, przez co wymiennik kotïa olejowego musi byÊ bardziej
odporny na korozjÚ i w zwiÈzku z tym droĝszy. SÈ one przez to rzadziej stosowane niĝ
kotïy gazowe, choÊ sytuacja zaczyna siÚ powoli zmieniaÊ. RosnÈ ceny oleju opaïowego, wiÚc gdy ktoĂ nie ma dostÚpu do sieci gazowej i decyduje siÚ na ogrzewanie olejem,
wiÚcej zaoszczÚdzi na eksploatacji kupujÈc
kocioï kondensacyjny niĝ wówczas, gdyby
kupiï kocioï niekondensacyjny. Przy tak wysokich cenach oleju róĝnica kosztów zakupu
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Kocioï kondensacyjny przeznaczony jest
do ogrzewania niskotemperaturowego,
przede wszystkim podïogowego

temperaturÚ powierzchni grzejnika, co bÚdzie oznaczaÊ niepotrzebnÈ stratÚ energii.
Nie warto ogrzewaÊ pomieszczeñ do zbyt
wysokiej temperatury. Kaĝdy stopieñ wiÚcej to
nawet o 6% wyĝsze rachunki za ogrzewanie.
Grzejników nie naleĝy zabudowywaÊ, zasïaniaÊ meblami ani teĝ ich zakrywaÊ osïonami czy zasïonami z tkanin, gdyĝ blokuje
to odpïyw ciepïa do pomieszczenia.

Czy automatyka moĝe
dodatkowo zmniejszyÊ
zuĝycie energii?

Jakie sÈ jeszcze zalety
kotïów kondensacyjnych?

Z jakimi instalacjami
wspóïpracujÈ kotïy
kondensacyjne?
Proces kondensacji moĝe zachodziÊ tylko
wówczas, gdy temperatura wody grzewczej
pïynÈcej w instalacji c.o. jest niska: po oddaniu ciepïa w instalacji grzewczej nie powinna przekraczaÊ 50°C, gdy jest zasilana
kotïem gazowym, i 30°C – kotïem olejowym.
JeĂli woda grzewcza powracajÈca z instalacji
nie bÚdzie odpowiednio ochïodzona, kondensacja moĝe nie zachodziÊ w ogóle lub zachodziÊ w bardzo niewielkim stopniu.

Gdy nie mamy dostÚpu
do gazu ziemnego i chcemy ogrzewaÊ dom olejem,
bardziej opïaca siÚ kupiÊ
kondensacyjny kocioï na
olej opaïowy

a

W energooszczÚdnym domu niezbÚdna
jest dobra
automatyka (a)
i zawory
termostatyczne (b)

Dlaczego naleĝy
wykonywaÊ
coroczne przeglÈdy
kotïa?

fot. Electrobock

”

b

fot. Comap

Woda powracajÈca z instalacji do kotïów
gazowych nie powinna mieÊ wiÚcej niĝ
40–50°C, ale praca kotïa jest naprawdÚ ekonomiczna, gdy pracuje on w zakresie
30–40°C.
W instalacji z kotïem olejowym temperatura wody powrotnej powinna byÊ o 10°C
niĝsza, czyli wynosiÊ maksimum 30–40°C.
Uwarunkowania te wynikajÈ z temperatury spalin, w której nastÚpuje kondensacja
pary wodnej.
W kotïach na gaz ziemny skraplanie pary
wodnej nastÚpuje w temperaturze 58°C,
a w kotïach olejowych – 48°C.
Jak widaÊ, kotïy kondensacyjne pracujÈ efektywnie jedynie w instalacjach ni-

PrzewaĝajÈca wiÚkszoĂÊ kotïów kondensacyjnych ma zamkniÚtÈ komorÚ spalania. A to oznacza, ĝe powietrze potrzebne
do procesu spalania nie jest pobierane z pomieszczenia, w którym znajduje siÚ kocioï,
ale z zewnÈtrz. A caïy proces spalania jest
odizolowany od pomieszczenia, co oznacza, ĝe równieĝ spaliny nie cofnÈ siÚ do pomieszczenia. ZwiÚksza to bezpieczeñstwo
korzystania z kotïa.
DziÚki zamkniÚtej komorze spalania kocioï kondensacyjny moĝe zostaÊ zamontowany nie w kotïowni, ale w dowolnym
pomieszczeniu – kuchni, ïazience, przedpokoju, garderobie itp. Nie jest potrzebna ĝadna dodatkowa wentylacja, co pozwala dodatkowo zaoszczÚdziÊ na zuĝyciu paliwa
– nawiewane Ăwieĝe powietrze zimÈ trzeba przecieĝ ogrzaÊ, a to oznacza wiÚksze zuĝycie gazu. Nawet jeĝeli w skali doby jest
to niewielka róĝnica, w ciÈgu caïego sezonu grzewczego juĝ moĝe daÊ zauwaĝalne
oszczÚdnoĂci.
Z zamkniÚtÈ komorÈ spalania wiÈĝe siÚ
jeszcze jedna oszczÚdnoĂÊ – nie trzeba budowaÊ komina i robiÊ jego corocznych przeglÈdów. Z kotïa poprowadzone sÈ przewody
powietrzno-spalinowe, którymi powietrze

Dobra automatyka moĝe je zmniejszyÊ nawet o 25%. Zdecydowanie najlepsza jest automatyka, która dopasowuje moc kotïa do
warunków pogodowych.
Warto teĝ zastosowaÊ odpowiedni programator. DostÚpne sÈ dwa typy: z cyklem
dobowym i tygodniowym. W programatorze dobowym okreĂlamy godziny pracy kotïa w ciÈgu dnia, natomiast w programatorach tygodniowych moĝemy zaprogramowaÊ
je indywidualnie dla kaĝdego dnia tygodnia. DziÚki temu kocioï bÚdzie pracowaï ze
zmniejszonÈ mocÈ w czasie, gdy nikogo nie
ma w domu, albo w nocy.
Dom z instalacjÈ wyposaĝonÈ w automatykÚ pogodowÈ trzeba umiejÚtnie eksploatowaÊ. JeĂli pomieszczenie trzeba przewietrzyÊ
przez otworzenie okien, trzeba to robiÊ intensywnie i krótko. PamiÚtajmy przy tym, ĝeby
na czas wietrzenia zamknÈÊ zawory termostatyczne, w przeciwnym razie zwiÚkszÈ one

zamortyzuje siÚ szybciej niĝ kiedyĂ, dziÚki
czemu inwestycja w kocioï kondensacyjny
bÚdzie bardziej opïacalna.

”

skotemperaturowych. MogÈ to byÊ zarówno instalacje z tradycyjnymi grzejnikami,
jak i z ogrzewaniem podïogowym. Im niĝsza jest temperatura wody zasilajÈcej instalacjÚ, tym wiÚksze muszÈ byÊ powierzchnie
grzejników, ĝeby ogrzaÊ pomieszczenie. To
druga szczególna cecha instalacji z kotïem
kondensacyjnym. WiÚksze grzejniki sÈ teĝ
oczywiĂcie odpowiednio droĝsze.

DziÚki temu kocioï bÚdzie pracowaï z wysokÈ sprawnoĂciÈ, a po to przecieĝ go kupowaliĂmy. Systematyczne przeglÈdy kotïów nie tylko pozwalajÈ na utrzymanie
wysokiej efektywnoĂci spalania, ale takĝe przedïuĝajÈ ich ĝywotnoĂÊ.
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powietrze do spalania

powietrze
do spalania

Spaliny z kotïa moĝna usuwaÊ przewodem typu
„rura w rurze” bezpoĂrednio przez ĂcianÚ w budynku. Od zewnÈtrz widaÊ jedynie zakoñczenie
przewodu

spaliny

szyb spalin

spaliny

szyb powietrza

przyïÈcze
urzÈdzenia
– czopuch

Kocioï kondensacyjny to zazwyczaj kocioï z zamkniÚtÈ komorÈ spalania, w którym spaliny nie majÈ
kontaktu z powietrzem w pomieszczeniu. ZwiÚksza to nie tylko bezpieczeñstwo uĝytkowania kotïa, ale takĝe efektywnoĂÊ jego pracy. Spaliny moĝna odprowadzaÊ bezpoĂrednio przez ĂcianÚ (a) lub przez komin (b)

Ăwieĝe doprowadzane jest do kotïa, a spaliny sÈ z niego usuwane. Przewody te wprawdzie moĝna wprowadziÊ do komina, ale zazwyczaj wyprowadza siÚ je bezpoĂrednio
przez ĂcianÚ budynku. A same przewody powietrzno-spalinowe sÈ tak skonstruowane,
ĝe powietrze Ăwieĝe, napïywajÈce do kotïa,
jest wstÚpnie podgrzewane przez spaliny.
WiÚc jeszcze dodatkowo ze spalin odbieramy ciepïo, czyli oszczÚdzamy energiÚ.

Co moĝe obniĝyÊ sprawnoĂÊ
kotïa kondensacyjnego?
EfektywnoĂÊ pracy kotïa zaleĝy takĝe od jakoĂci paliwa. W przypadku gazu ziemnego
dotyczy to:
wahania wartoĂci opaïowej gazu,
zmiany skïadu gazu,
wahania ciĂnienia w sieci zasilajÈcej.
W przypadku gazu pïynnego i oleju opaïowego waĝna jest jakoĂÊ dostarczanego paliwa. Na przykïad po kaĝdej dostawie oleju opaïowego naleĝy wyregulowaÊ kocioï
i przeczyĂciÊ palnik, co oznacza, ĝe warto
mieÊ zbiorniki oleju na tyle duĝe, ĝeby paliwa starczaïo na caïy sezon grzewczy.
Na ĝywotnoĂÊ urzÈdzeñ grzewczych ma
takĝe wpïyw jakoĂÊ wody, a szczególnie jej
twardoĂÊ. Jeĝeli woda jest zbyt twarda, powoduje powstawanie kamienia kotïowego, czego
efektem sÈ duĝe straty energii i zmniejszenie
sprawnoĂci kotïa, dlatego majÈc zbyt twardÈ
wodÚ, naleĝy zastosowaÊ zmiÚkczacze wody,
o których piszemy na stronie 134.

jÈtkiem sypialni: w ïazience, kuchni czy
przedpokoju.
Poniewaĝ gazy pïynne – propan i propan-butan sÈ ciÚĝsze od powietrza i gromadzÈ
siÚ przy podïodze, kotïy przystosowane do
spalania wolno montowaÊ jedynie w takich pomieszczeniach, w których poziom
podïogi znajduje siÚ powyĝej powierzchni terenu. DziÚki temu zapewniony bÚdzie
swobodny wypïyw gazu, co redukuje ryzyko wybuchu w razie nieszczelnoĂci instalacji.
Kotïy na olej opaïowy wymagajÈ tradycyjnej kotïowni w piwnicy lub na parterze budynku. Naleĝy wtedy przewidzieÊ
w niej miejsce na zbiornik lub zbiorniki
paliwa.

Gdzie umieĂciÊ kocioï
kondensacyjny?
Miejsce na kocioï dobiera siÚ stosownie do
rodzaju jego paliwa.
JeĂli to kocioï na gaz ziemny, moĝna zainstalowaÊ go w dowolnym miejscu z wy-

Kocioï kondensacyjny nie musi staÊ w kotïowni,
tylko dowolnym pomieszczeniu uĝytkowym
– kuchni, ïazience, przedpokoju, garderobie…

Kocioï moĝemy nawet schowaÊ do szafki kuchennej. DziÚki temu nie bÚdzie go w ogóle widaÊ

fot. Bosch Junkers
fot. M. Bïaĝejewski

fot. Bïaĝejewski

Kocioï kondensacyjny
usuwa spaliny na
zewnÈtrz, najczÚĂciej
przewodem powietrzno-spalinowym, który
moĝna wykonaÊ
w istniejÈcym kominie
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