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Oczywiście często użytkownicy, a także sami 
fachowcy zastanawiają się na ile deklaro-
wane przez producentów sprawności kotłów 
kondensacyjnych pokrywają się z rzeczywi-
stymi uzyskiwanymi w warunkach normalnej 
eksploatacji. 
W 2004 roku Instytut Ogrzewnictwa i Klima-
tyzacji Uniwersytetu Technicznego w Braun-
schweig (Niemcy) opublikował przy wsparciu 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) raport 
„Badanie efektów pracy systemów grzew-
czych z gazowymi kotłami kondensacyjny-
mi” [2]. W ramach projektu monitorowano 
pracę kotłów kondensacyjnych oraz nisko-
temperaturowych w 67 budynkach jednoro-
dzinnych (stare i nowe, średnia powierzchnia  
159 m2). Celem było opracowanie szczegóło-
wego i praktycznego raportu, który miał od-
powiedzieć na pytanie „czy możliwe jest uzy-
skiwanie sprawności kotła kondensacyjnego 
na poziomie 109%?” oraz jakie czynniki od-
grywają wpływ na sprawność kotła.

Sprawność powyżej 100%?
Średnia wartość sprawności znormalizowa-
nej dla 60 monitorowanych kotłów konden-
sacyjnych wyniosła dokładnie 100%. Nie po-
dano konkretnych cząstkowych sprawności 
samych kotłów, a jedynie sprawności śred-
nioroczne całych systemów grzewczych. 

Maksymalnie sprawność taka wyniosła 
107,6%, a więc sprawność znormalizowana 
samego kotła powinna wynosić ok. 104%. 
Około połowy monitorowanych kotłów kon-
densacyjnych pracowało ze sprawnością 
znormalizowaną co najmniej 100%.

Kocioł kondensacyjny,  
a niskotemperaturowy…
Dla 7 kotłów niskotemperaturowych średnia 
sprawność znormalizowana (do ciepła spala-
nia) była niższa o 11% w porównaniu do śred-
niej sprawności kotłów kondensacyjnych  
(tab. 1 ). W skrajnych przypadkach różnica 
ta wynosiła 30%. Zwrócono także uwagę na 
znaczne (2- do 4-krotne) przewymiarowanie 
kotłów. Podczas, gdy średnioroczne obciąże-
nie kotła podczas określania jego sprawności 
wg normy DIN 4702-8 wynosi 38,8%, to dla mo-
nitorowanych kotłów kondensacyjnych wy- 
nosiło średnio jedynie… 9%. Było to spowodo-
wane nieuwzględnianiem zysków ciepła  
w budynku, a także dobieraniem mocy 
grzewczej kotła z uwzględnianiem naddatku 
dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Raport przedstawia w statystykach głów-
nie sprawności średnioroczne całych syste-
mów grzewczych, a więc z uwzględnieniem 
sprawności wytwarzania ciepła w samym 
źródle ciepła, ale również z uwzględnieniem 
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  Od połowy 2015 roku zaczną obowią-
zywać wymagania minimalnej efektywno-
ści dla urządzeń grzewczych, co praktycznie 
spowoduje eliminację z rynku kotłów niekon-
densacyjnych małej mocy [1]. Maksymalna 
sprawność średnioroczna gazowego kotła 
kondensacyjnego podawana w odniesieniu 
do wartości opałowej paliwa, wynosi zwykle 
108÷109% w odniesieniu do wartości opało-
wej paliwa. W odniesieniu do ciepła spalania, 
wartość ta będzie wynosić do 98%. Pozwoli to 
na osiąganie klasy energetycznej „A”, a w po-
łączeniu z instalacją solarną, nawet „A+”. 

Gazowe kotły kondensacyjne stały się w ostatnich latach bardzo popularnym 
rozwiązaniem, do zakupu którego nie trzeba już jak kilka lat temu 
przekonywać inwestora. Jest to wynikiem z jednej strony niższych cen 
urządzeń (popularyzacja technologii, wzrost produkcji, a także konkurencji 
rynkowej) i z drugiej strony wzrostu cen paliw. Kotły kondensacyjne 
staną się standardem rynkowym ze względu na wymagania dyrektywy 

2009/125/EC (ErP) określanej 
mianem ecodesign lub ekoprojekt. 

Kocioł kondensacyjny Kocioł niskotemperaturowy
Liczba systemów grzewczych 60 7
Sprawność znormalizowana kotła
- średnia 100,0% -
Sprawność średnioroczna systemu 
grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

96,2%
78,3%
107,6%

85,5%
77,6%
90,0%

Tabela 1  Porównanie sprawności znormalizowanych kotłów i sprawności średniorocznych 
systemów grzewczych (w odniesieniu do wartości opałowej)
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strat spalinowych oraz ciepła w podgrze-
waczu wody i przewodach wody grzewczej. 
Średnio straty te jak wynika z tabeli 1  wynosi-
ły 3,8% (100,0-96,2%). Łącznie w 15 z 60 syste-
mów grzewczych, sprawność średnioroczna 
wyniosła ponad 100% – maksymalnie 107,6%. 

Sprawność, a tryb regulacji – pogodowy, 
pokojowy…
Tryb regulacji pogodowej dla kotła kondensa-
cyjnego przekłada się na uzyskiwanie wyższej 
sprawności. Podwyższenie komfortu cieplne-
go w domu poprzez dodanie czujnika tempe-

ratury wewnętrznej obniża sprawność średnio-
roczną systemu grzewczego – nieznacznie, bo 
średnio o niecały 1% (tab. 2 ).

Sprawność w zależności od systemu 
ogrzewania
Zastosowanie ogrzewania podłogowego wy-
raźnie podwyższa sprawność średnioroczną 
systemu, chociaż także dla ogrzewania grzej-
nikowego możliwe jest uzyskiwanie wysokich 
sprawności – w badaniu nawet 107,6%.  
Taki wynik uzyskał kocioł wiszący zabudowa-
ny w pomieszczeniu ogrzewanym, wyposażo-

Kocioł kondensacyjny

Wariant regulatora pokojowy pogodowy pogodowy + pokojowy
Liczba systemów grzewczych 6 43 10
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

94,2%
87,0%
102,2%

97,3%
88,1%
107,6%

96,5%
78,3%
102,0%

Tabela 2  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów 
grzewczych w zależności od rodzaju regulatora (w odniesieniu do wartości opałowej) r
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Regulatory ogrzewania podłogowego 
ROTH w klasie ekonomicznej

Termostat pokojowy:

- posiada wbudowaną funkcję nocnego obniżania o stałą temperaturę  
  2°C (aktywna w połączeniu z termostatem zegarowym)
- model do urządzeń 230 V oraz 24 V w połączeniu z transformatorem

Termostat zegarowy:

- programowanie temperatury w pomieszczeniach przez 7 dni w tygodniu
- może być łączony w układy z termostatami pokojowymi
- model do urządzeń 230 V
- dotykowe przyciski w panelu obudowy
- wyświetlacz LCD
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ny w regulator pogodowy, pozbawiony cyr-
kulacji wody użytkowej (tab. 3 ).

Sprawność w zależności od miejsca za-
budowy kotła
Istotny wpływ na sprawność kotła i całego sys-
temu grzewczego odgrywa także miejsce za-
budowy kotła. Jeśli jest on zabudowany w po-
mieszczeniu ogrzewanym, to średnio sprawność 
systemu może być wyższa o blisko 2% (tab. 4 ).
Badanie sprawności systemów grzewczych ja-
kie przeprowadzono w dużej skali w blisko  
70 domach jednorodzinnych wskazało, że 
jest możliwe uzyskiwanie przez kotły konden-
sacyjne wysokich sprawności pracy takich, 
jakie deklarują producenci. Jest to uwa-
runkowane uwzględnieniem znanych po-
wszechnie zaleceń – sprowadzających się do 
zapewnienia jak najniższych wartości tempe-

ratury wody grzewczej. Należy zwrócić także 
uwagę na miejsce zabudowy kotła (piwnica, 
pomieszczenie ogrzewane) oraz straty ciepła  
w układzie wody użytkowej – przede wszystkim 
w układzie cyrkulacji. Należy ograniczać czas 
pracy układu cyrkulacji c.w.u. Badanie prowa-
dzono 10 lat temu i z pewnością nowe rozwią-
zania techniczne, szczególnie w zakresie pal-
ników o większym zakresie modulacji mocy 
grzewczej, korzystnie wpływają na sprawności 
obecnie produkowanych urządzeń.

Literatura:
[1] „Kotły atmosferyczne już niedługo znikną 
z rynku” P. Lachman, InstalReporter 07.2013
[2] „Felduntersuchung: Betriebsverhalten 
von Heizungsanlagen mit Gas-Brennwertkes-
seln”, Fachhochschule Braunschweig Wol-
fenbüttel, 2004  
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Kocioł kondensacyjny

 System ogrzewania grzejnikowy podłogowy grzejnikowy + podłogowy
Liczba systemów grzewczych 41 3 15
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

96,3%
78,3%
107,6%

102,6%
99,5%
104,1%

97,2%
78,3%
104,4%

Tabela 3  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów grzewczych 
w zależności od rodzaju systemu ogrzewania (w odniesieniu do wartości opałowej)

Kocioł kondensacyjny

 Miejsce zabudowy kotła pomieszczenie ogrzewane pomieszczenie nieogrzewane
Liczba systemów grzewczych 47 12
Sprawność średnioroczna 
systemu grzewczego:
- średnia 
- minimalna 
- maksymalna

98,5%
78,3%
107,6%

96,6%
78,4%
104,4%

Tabela 4  Porównanie sprawności średniorocznych dla monitorowanych systemów grzewczych 
w zależności od miejsca zabudowy kotła (w odniesieniu do wartości opałowej)
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