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Jak zbudowa  dom, by jak najmniej 

wydawa  na jego ogrzewanie? 

Przede wszystkim – wybra  racjonalny 

projekt, a potem ociepli  dom lepiej 

ni  nakazuj  normy, by do ogrzewania 

zu ywa  jak najmniej energii. T  ilo

pomo e zredukowa

kocio  kondensacyjny, 

bo ma sprawno

du o wy sz  ni

„zwyk e” kot y.

Kot y
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Chocia  kocio  kondensacyjny jest dro szy 

ni  zwyk y, warto w niego zainwestowa .

Ceny paliw rosn  nieustannie, a im s  one 

wy sze, tym wi ksze b d  oszcz dno ci na 

rocznym zu yciu paliwa i tym krótszy czas 

zwrotu dro szej inwestycji. Dodatkow  za-

ch t  mo e by  fakt, e koszt zakupu ta-

kiego kot a jest ni szy ni  jeszcze kilka lat 

temu. A dzi ki temu warto wzi  go pod 

uwag , wybieraj c rodzaj kot a.

Jak kocio  kondensacyjny 
oszcz dza paliwo?
W wyniku spalania powstaje zawsze dwu-

tlenek w gla i woda (oraz pewne inne sub-

stancje, zale ne od rodzaju zastosowanych 

paliw). Temperatura towarzysz ca temu 

procesowi jest bardzo wysoka (w kot ach 

tradycyjnych przekracza ona 120°C), jest 

wy sza zatem od temperatury parowania 

wody. Gdy powstaj  spaliny, woda w nich 

zawarta pod wp ywem temperatury 

zamienia si  w par  i razem ze spalinami 

ucieka przez komin. A sam proces zamia-

ny wody w par  wodn  jest reakcj  endo-

termiczn , czyli tak , która pobiera cie-

p o z otoczenia, co oznacza, e temperatura 

spalin ro nie.

Je eli kocio  skropli par  wodn  zawar-

t  w spalinach, to odbierze od niej cie-

p o reakcji endotermicznej, które bez tego 

uchodzi oby przez komin. Na tym w a nie 

polega energooszcz dno  kot ów konden-

sacyjnych. eby lepiej zobrazowa  ten pro-

ces, wyobra my sobie, e do garnka wlewa-

my litr wody i podgrzewamy j  tak d ugo, 

a  ca a wyparuje. Podobny proces zamia-

ny wody w par  wodn  zachodzi w procesie 

spalania gazu w kotle. Ilo  gazu potrzebna, 

by ten litr wody odparowa , to jest w a nie 

ta niepotrzebna strata paliwa w kotle.

Skraplanie si  to inaczej kondensacja pary 

wodnej, dlatego omawiane kot y nazywa si

kondensacyjnymi.

Jak s u y temu jego budowa? 
Tradycyjny kocio  ma palnik do spalania 

gazu i wymiennik ciep a, przez który 

z jednej strony przep ywaj  gor ce spaliny, 

a z drugiej – woda z instalacji centralnego 

ogrzewania. Woda ta odbiera ciep o od 

spalin, dzi ki czemu ro nie jej temperatura, 

a temperatura spalin spada. 

W kotle kondensacyjnym wymiennik jest 

tak rozbudowany, by temperatur  spalin 

móg  sprowadzi  poni ej tzw. punktu rosy 

i tym sposobem spowodowa  wykroplenie 

pary wodnej. Wtedy w a nie nast puje ode-

branie dodatkowego ciep a, które ze zwy-

k ych kot ów uchodzi bezpowrotnie razem 

ze spalinami.

W uproszczeniu mo na powiedzie , e

kocio  kondensacyjny ma wbudowane dwa 

wymienniki ciep a:

1) taki jak w kot ach tradycyjnych,

2) przeznaczony do skraplania pary wodnej. 

Dlaczego nie wszystkie kot y
s  kondensacyjne?
W zwyk ych kot ach para wodna nie mo e

by  skraplana. Silnie r ce skropliny (jest to 

po prostu st ony kwas, powstaj cy w wyni-

ku rozpuszczania si  w skroplinach zwi z-

ków chemicznych b d cych produktami 

spalania) zniszczy yby typowe materia y, 

z których wykonywane s  wymienniki zwy-

k ych kot ów. 

Dopiero zastosowanie stali kwasoodpor-

nej i specjalnych stopów odlewniczych do 

produkcji wymienników kot ów umo liwi-

o odzyskiwanie tak znacznych ilo ci ciep a

ze spalin – teraz proces skraplania nie grozi 

ju  uszkodzeniem urz dze .

Zasada dzia ania kot a kondensacyjnego (a) w porównaniu z kot em tradycyjnym (b). W kotle kondensacyjnym woda przep ywa przez dwa wymienniki, dzi ki 

czemu skuteczniej oddaje ciep o

a b

Wymiennik w kotle kon-

densacyjnym wykonany jest 

ze specjalnego materia u, np. 

stali kwasoodpornej, 

odpornego na 

dzia anie 

r cych 
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Jak to mo liwe, by sprawno
kot a przekracza a 100%?
Sprawno  zwyk ych niekondensacyjnych 

kot ów z renomowanych firm mo e si -

ga  najwy ej 94–96%. Kot y kondensacyj-

ne 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 definicji sprawno ci kot a, któr  stworzono 

dla kot ów niekondensacyjnych – jedynych, 

jakie znano. Za o ono wtedy, e w gor cych 

spalinach ulatuj cych przez komin musi za-

wsze znajdowa  si  dwutlenek w gla i para 

wodna. A za sprawno  przyj to ilo  ciep a, 

jaka uwalnia si  podczas spalania paliwa, 

z pomini ciem tej jego ilo ci, która uchodzi 

na zewn trz w parze zawartej w spalinach. 

W kot ach kondensacyjnych to ciep o po-

wi ksza si  o ciep o odzyskane z pary wod-

nej, co powi ksza w ten sposób zdefiniowa-

n  sprawno  tak, e przekracza ona 100%.

Ile mo na zaoszcz dzi ,
inwestuj c w kocio
kondensacyjny?
Kocio  to inwestycja na wiele lat i ka dy

wnikliwy inwestor wie, e zanim zdecy-

duje si  go kupi , powinien sprawdzi  jego 

sprawno . 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 , czyli moc ciepln , wynosi 15 kW, 

a w ci gu roku kocio  pracuje przez 1800 h. 

Rocznie zu yje on 15 kW × 1800 h = 

27 000 kWh energii.

Zak adamy, e cena gazu ziemnego wyno-

si 2 z /m3. Sprawno  tradycyjnego kot a re-

nomowanej firmy wynosi 94%, a konden-

sacyjnego 108%. Warto  opa owa gazu to 

9,6 kWh/m3.

Obliczmy, ile gazu zu yj  w ci gu roku ko-

t 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:

tradycyjnego – 2992 m3×2 z /m3 = 6000 z ,

kondensacyjnego – 2604 m3×2 z /m3 =

5200 z .

Roczna oszcz dno  wyniesie zatem 800 z .

Ró nica w cenie zakupu kot a zwyk ego 

i kondensacyjnego wynosi 2500 z , zatem 

nasz dro szy zakup zwróci si  po 3 latach.

Jakie jeszcze oszcz dno ci 
„daje” kocio  kondensacyjny?
Kocio  pracuje z pe n  moc  – tak , na jak

si  go kupuje – tylko kilka lub kilkana cie 

dni w roku. Moc kot a dobiera si  bowiem 

tak, by ogrza  on dom w dni o temperaturze 

obliczeniowej, cho  w rzeczywisto ci red-

nia temperatura zim  b dzie du o wy sza. 

Temperatura obliczeniowa w województwie 

mazowieckim wynosi –18°C, nad morzem 

–16°C, a na Suwalszczy nie (najzimniejszy 

region Polski) –24°C. Wiadomo, e ca  zim

nie ma tam a  takiego mrozu: rednia tem-

peratura wynosi oko o 0°C. To oznacza, e

kocio  dobrany na temperatur  obliczeniow

pracuje ze rednim obci eniem 30%. 

Je li chodzi o zwyk e kot y, grzanie z tak

sprawno ci  oznacza dodatkowe zu ycie pa-

liwa, 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 eksploata-

cyjne. Rozwi zaniem tego problemu mo e

by  zastosowanie kot a o mniejszej mocy, 

który nie wystarczy, by ogrza  dom w naj-

silniejsze mrozy, ale przez wi kszo  sezo-

nu grzewczego b dzie mia  wy sz  spraw-

no , 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 zamon-

towania dodatkowego systemu grzewczego.

Z kot ami kondensacyjnymi jest odwrotnie 

– im mniejsze jest ich obci enie, tym wi k-

sza sprawno . Przewymiarowanie kot a przy-

nosi zatem korzy ci, a nie straty: 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  cech  kot a kondensa-

cyjnego wi e si  jeszcze jedna niebagatelna 

oszcz dno  – ogrzewanie c.w.u. Niezale nie 

od tego, czy kupimy kocio  jedno- czy dwu-

funkcyjny, latem b dzie on pracowa  wy cz-

nie w celu ogrzewania ciep ej wody, z du o

mniejszym obci eniem ni  zim . A to oka e

si  zalet , a nie problemem – kocio  kondensa-

cyjny b dzie pracowa  wówczas du o bardziej 

efektywnie ni  pozosta e typy kot ów.

Na jakie paliwo s  kot y
kondensacyjne?
Wi kszo  produkowanych kot ów kon-

densacyjnych to urz dzenia na gaz ziemny 

i p ynny. Przy spalaniu gazu ziemnego po-

wstaje prawie dwa razy wi cej pary wod-

nej ni  przy spalaniu oleju opa owego, a im 

wi cej pary, tym wi cej ciep a mo na uzy-

ska  w wyniku kondensacji. Sprawno  ta-

kiego kot a mo e osi gn  109% i jest wy -

sza ni  kot a olejowego, którego sprawno

to maksimum 104%. W parze wodnej po-

wsta ej ze spalania oleju opa owego mog

znajdowa  si  zwi zki siarki, przez co wy-

miennik kot a olejowego musi by  bardziej 

odporny na korozj  i w zwi zku z tym dro -

szy. S  one przez to rzadziej stosowane ni

kot y gazowe, cho  sytuacja zaczyna si  po-

woli zmienia . Rosn  ceny oleju opa owe-

go, wi c gdy kto  nie ma dost pu do sieci ga-

zowej i decyduje si  na ogrzewanie olejem, 

wi cej zaoszcz dzi na eksploatacji kupuj c

kocio  kondensacyjny ni  wówczas, gdyby 

kupi  kocio  niekondensacyjny. Przy tak wy-

sokich cenach oleju ró nica kosztów zakupu 

a b

Kocio  kondensacyjny pracuje z tym wi ksz  sprawno ci , im ni sze jest jego obci enie (a). 

Tradycyjne kot y pracuj  na odwrót (b)
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zamortyzuje si  szybciej ni  kiedy , dzi ki 

czemu inwestycja w kocio  kondensacyjny 

b dzie bardziej op acalna.

Z jakimi instalacjami 
wspó pracuj  kot y
kondensacyjne?
Proces kondensacji mo e zachodzi  tylko 

wówczas, gdy temperatura wody grzewczej 

p yn cej w instalacji c.o. jest niska: po od-

daniu ciep a w instalacji grzewczej nie po-

winna przekracza  50°C, gdy jest zasilana 

kot em gazowym, i 30°C – kot em olejowym. 

Je li woda grzewcza powracaj ca z instalacji 

nie b dzie odpowiednio och odzona, kon-

densacja mo e nie zachodzi  w ogóle lub za-

chodzi  w bardzo niewielkim stopniu.

Woda powracaj ca z instalacji do kot ów

gazowych nie powinna mie  wi cej ni

40–50°C, ale praca kot a jest naprawd  eko-

nomiczna, gdy pracuje on w zakresie 

30–40°C. 

W instalacji z kot em olejowym tempera-

tura wody powrotnej powinna by  o 10°C 

ni sza, czyli wynosi  maksimum 30–40°C. 

Uwarunkowania te wynikaj  z tempera-

tury spalin, w której nast puje kondensacja 

pary wodnej.

W kot ach na gaz ziemny skraplanie pary 

wodnej nast puje w temperaturze 58°C, 

a w kot ach olejowych – 48°C. 

Jak wida , kot y kondensacyjne pracu-

j  efektywnie jedynie w instalacjach ni-

skotemperaturowych. Mog  to by  zarów-

no instalacje z tradycyjnymi grzejnikami, 

jak i z ogrzewaniem pod ogowym. Im ni -

sza jest temperatura wody zasilaj cej insta-

lacj , tym wi ksze musz  by  powierzchnie 

grzejników, eby ogrza  pomieszczenie. To 

druga szczególna cecha instalacji z kot em

kondensacyjnym. Wi ksze grzejniki s  te

oczywi cie odpowiednio dro sze.

Czy automatyka mo e
dodatkowo zmniejszy
zu ycie energii?
Dobra automatyka mo e je zmniejszy  na-

wet o 25%. Zdecydowanie najlepsza jest au-

tomatyka, która dopasowuje moc kot a do 

warunków pogodowych. 

Warto te  zastosowa  odpowiedni pro-

gramator. Dost pne s  dwa typy: z cyklem 

dobowym i tygodniowym. W programato-

rze dobowym okre lamy godziny pracy ko-

t a w ci gu dnia, natomiast w programato-

rach tygodniowych mo emy zaprogramowa

je indywidualnie dla ka dego dnia tygo-

dnia. Dzi ki temu kocio  b dzie pracowa  ze 

zmniejszon  moc  w czasie, gdy nikogo nie 

ma w domu, albo w nocy.

Dom z instalacj  wyposa on  w automa-

tyk  pogodow  trzeba umiej tnie eksploato-

wa . Je li pomieszczenie trzeba przewietrzy

przez otworzenie okien, trzeba to robi  inten-

sywnie i krótko. Pami tajmy przy tym, eby 

na czas wietrzenia zamkn  zawory termo-

statyczne, w przeciwnym razie zwi ksz  one 

temperatur  powierzchni grzejnika, 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 , za-

s ania  meblami ani te  ich zakrywa  os o-

nami czy zas onami z tkanin, gdy  blokuje 

to odp yw ciep a do pomieszczenia.

Jakie s  jeszcze zalety 
kot ów kondensacyjnych?
Przewa aj ca wi kszo  kot ów konden-

sacyjnych ma zamkni t  komor  spala-

nia. 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. Zwi ksza to bezpiecze stwo 

korzystania z kot a. 

Dzi ki zamkni tej komorze spalania ko-

cio  kondensacyjny mo e zosta  zamon-

towany nie w kot owni, ale w dowolnym 

pomieszczeniu – kuchni, azience, przedpo-

koju, garderobie itp. Nie jest potrzebna ad-

na dodatkowa wentylacja, co pozwala do-

datkowo zaoszcz dzi  na zu yciu paliwa 

– nawiewane wie e powietrze zim  trze-

ba przecie  ogrza , a to oznacza wi ksze zu-

ycie gazu. Nawet je eli w skali doby jest 

to niewielka ró nica, w ci gu ca ego sezo-

nu grzewczego ju  mo e da  zauwa alne 

oszcz dno ci.

Z zamkni t  komor  spalania wi e si

jeszcze jedna oszcz dno  – nie trzeba bu-

dowa  komina i robi  jego corocznych prze-

gl dów. Z kot a poprowadzone s  przewody 

powietrzno-spalinowe, którymi powietrze 

Kocio  kondensacyjny przeznaczony jest 

do ogrzewania niskotemperaturowego, 

przede wszystkim pod ogowego
fo

t.
 K

is
a

n

Gdy nie mamy dost pu 

do gazu ziemnego i chce-

my ogrzewa  dom olejem, 

bardziej op aca si  kupi

kondensacyjny kocio  na 

olej opa owy
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Dzi ki temu kocio  b dzie pracowa  z wy-

sok  sprawno ci , a po to przecie  go ku-

powali my. Systematyczne przegl dy ko-

t ów nie tylko pozwalaj  na utrzymanie 

wysokiej efektywno ci spalania, ale tak-

e przed u aj  ich ywotno .

Dlaczego nale y
wykonywa
coroczne przegl dy 
kot a?
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wie e doprowadzane jest do kot a, a spali-

ny s  z niego usuwane. Przewody te wpraw-

dzie mo na wprowadzi  do komina, ale za-

zwyczaj wyprowadza si  je bezpo rednio 

przez cian  budynku. A same przewody po-

wietrzno-spalinowe s  tak skonstruowane, 

e powietrze wie e, nap ywaj ce do kot a, 

jest wst pnie podgrzewane przez spaliny. 

Wi c jeszcze dodatkowo ze spalin odbiera-

my ciep o, czyli oszcz dzamy energi .

Gdzie umie ci  kocio
kondensacyjny?
Miejsce na kocio  dobiera si  stosownie do 

rodzaju jego paliwa.

Je li to kocio  na gaz ziemny, mo na za-

instalowa  go w dowolnym miejscu z wy-

j tkiem sypialni: w azience, kuchni czy 

przedpokoju. 

Poniewa  gazy p ynne – propan i propan-

-butan s  ci sze od powietrza i gromadz

si  przy pod odze, kot y przystosowane do 

spalania wolno montowa  jedynie w ta-

kich pomieszczeniach, w których poziom 

pod ogi znajduje si  powy ej powierzch-

ni terenu. Dzi ki temu zapewniony b dzie 

swobodny wyp yw gazu, co redukuje ry-

zyko wybuchu w razie nieszczelno ci in-

stalacji.

Kot y na olej opa owy wymagaj  trady-

cyjnej kot owni w piwnicy lub na parte-

rze budynku. Nale y wtedy przewidzie

w niej miejsce na zbiornik lub zbiorniki 

paliwa.

Co mo e obni y  sprawno
kot a kondensacyjnego?
Efektywno  pracy kot a zale y tak e od ja-

ko ci paliwa. W przypadku gazu ziemnego 

dotyczy to:

 wahania warto ci opa owej gazu,

 zmiany sk adu gazu,

 wahania ci nienia w sieci zasilaj cej.

W przypadku gazu p ynnego i oleju opa-

owego wa na jest jako  dostarczanego pa-

liwa. Na przyk ad po ka dej dostawie ole-

ju opa owego nale y wyregulowa  kocio

i przeczy ci  palnik, co oznacza, e warto 

mie  zbiorniki oleju na tyle du e, eby pali-

wa starcza o na ca y sezon grzewczy.

Na ywotno  urz dze  grzewczych ma 

tak e wp yw jako  wody, a szczególnie jej 

twardo . Je eli woda jest zbyt twarda, powo-

duje powstawanie kamienia kot owego, czego 

efektem s  du e straty energii i zmniejszenie 

sprawno ci kot a, dlatego maj c zbyt tward

wod , nale y zastosowa  zmi kczacze wody, 

o których piszemy na stronie 134. 

fo
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Kocio  kondensacyjny nie musi sta  w kot owni, 

tylko dowolnym pomieszczeniu u ytkowym 

– kuchni, azience, przedpokoju, garderobie…

Kocio  kondensacyjny to zazwyczaj kocio  z zamkni t  komor  spalania, w którym spaliny nie maj

kontaktu z powietrzem w pomieszczeniu. Zwi ksza to nie tylko bezpiecze stwo u ytkowania kot a, ale tak-

e efektywno  jego pracy. Spaliny mo na odprowadza  bezpo rednio przez cian  (a) lub przez komin (b)

ba

fo
t.

 B
a
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Kocio  mo emy nawet schowa  do szafki ku-

chennej. Dzi ki temu nie b dzie go w ogóle wida

fo
t.

 B
o

s
c

h
 J

u
n
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powietrze do spalania

spaliny

powietrze 

do spalania spaliny

Spaliny z kot a mo na usuwa  przewodem typu 

„rura w rurze” bezpo rednio przez cian  w bu-

dynku. Od zewn trz wida  jedynie zako czenie 

przewodu

szyb spalin

szyb powietrza

przy cze

urz dzenia 

– czopuch

Kocio  kondensacyjny 

usuwa spaliny na 

zewn trz, najcz ciej 

przewodem powietrzno-

-spalinowym, który 

mo na wykona

w istniej cym kominie
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