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Czy na gaz, czy olej, stojące czy 
wiszące – Viessmann oferuje pełny 
wybór kotłów kondensacyjnych 
od 3,8 do 6 600 kW.

1  Vitodens 100-W – gazowy 
wiszący kocioł kondensacyjny

�  Vitodens 100-E – gazowy 
wiszący kocioł kondensacyjny 
do wbudowania w ścianę

3  Vitodens �00-W – gazowy 
wiszący kocioł kondensacyjny

4  Vitodens ���-W – gazowy 
wiszący kocioł kondensacyjny 
ze zintegrowanym zasobnikiem 
c.w.u.

5  Vitoladens 300-T – olejowy unit 
kondensacyjny

6  Vitodens 300-W – gazowy 
wiszący kocioł kondensacyjny

7  Vitodens 333-F typ WS3C i typ 
WR3C – gazowy kocioł kondensa-
cyjny ze zintegrowanym zasobni-
kiem ładowanym c.w.u.

8  Vitodens 343-F – kompaktowa 
centrala grzewcza z gazowym kot-
łem kondensacyjnym
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Spis treści

9  Vitocrossal �00 – gazowy kocioł 
kondensacyjny

10  Vitocrossal 300 – gazowy kocioł 
kondensacyjny

11  Vitoplex 300 – niskotemperatu-
rowy olejowy kocioł grzewczy 
z Vitotrans 333

1�  Vitotrans 333 – wymiennik 
ciepła spaliny/woda
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Technika kondensacyjna jest wyso-
kosprawną techniką pozyskiwania 
ciepła użytecznego z gazu ziemnego 
lub oleju opałowego (rys. 1). Podob-
nie jak technika niskotemperaturowa, 
kieruje się ideą eksploatacji kotła 
grzewczego z możliwie niską tempe-
raturą, jaka jest jeszcze niezbędna dla 
pokrycia aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło grzewcze.

Wykorzystanie utajonej energii 
cieplnej

O ile w niskotemperaturowych kot-
łach grzewczych unika się doprowa-
dzania do kondensacji spalin, aby nie 
zawilgacać powierzchni wymiany 
ciepła, to w technice kondensacyjnej 
postępuje się odwrotnie: tutaj kon-
densacja spalin jest właśnie pożąda-
na, aby można było, oprócz ciepła 
spalin, wykorzystać również utajoną 
energię cieplną, zawartą w parze 
wodnej. Dodatkowo redukuje się 
przy tym znacznie ilość ciepła odpro-
wadzanego przez komin, gdyż tempe-
ratura spalin może być tu wydatnie 
obniżona w stosunku do kotłów nis-
kotemperaturowych (rys. �).

Przy spalaniu oleju opałowego lub 
gazu ziemnego, które składają się 
głównie ze związków węgla (C) i wo-
doru (H), w wyniku reakcji z tlenem 
atmosferycznym (O�) powstaje dwu-
tlenek węgla (CO�) i woda (H�O) 
(rys. 3).

Dla gazu ziemnego (metan CH4) 
uproszczone równanie reakcji spala-
nia ma postać
CH4 + � O� -> � H�O + CO� + ciepło

Uzysk energii przez kondensację

Jeżeli temperatura powierzchni wy-
miany ciepła po stronie spalin jest 
niższa od temperatury punktu rosy, 
to z pary wodnej zawartej w spali-
nach powstaje kondensat.

Rys. 3: Uzysk ciepła ze spalin (gaz ziemny)Rys. 2: Kotły grzewcze w technice 
kondensacyjnej, dzięki wykorzystaniu 
dodatkowego ciepła utajonego spalin 
osiągają sprawność znormalizowaną do 
109% (gaz ziemny)

Rys. 1: Porównanie strat w technice niskotemperaturowej i kondensacyjnej 
(gaz ziemny, olej opałowy EL)
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Ze względu na różnice składu che-
micznego gazu ziemnego i oleju opa-
łowego, temperatury, w których na-
stępuje kondensacja pary wodnej ze 
skroplin są także różne. Przy prawie 
stechiometrycznych warunkach spa-
lania temperatura rosy dla pary wod-
nej ze spalin gazu ziemnego wynosi 
57°C, a dla oleju opałowego EL ok. 
47°C (rys. 4).

Teoretyczny zysk ciepła w porówna-
niu z techniką niskotemperaturową 
wynosi 11% dla gazu ziemnego, pod-
czas gdy dla oleju opałowego maksy-
malny dodatkowy zysk kondensacyj-
ny wynosi maksymalnie 6%.

Wartość opałowa i ciepło spalania

Wartość opałowa (Hi) określa ilość 
ciepła uwalniającą się przy całkowi-
tym i zupełnym spaleniu jednostki 
paliwa, przy odprowadzeniu powsta-
jącej przy tym pary w postaci lotnej. 
Ciepło spalania (Hs) określa nato-
miast ilość ciepła uwalniającą się 
przy całkowitym i zupełnym spaleniu 
jednostki paliwa, łącznie z ciepłem 
parowania, zawartym w parze wod-
nej spalin. Przegląd właściwości pa-
liw, istotnych dla wykorzystania ciep-
ła kondensacji, przedstawia tabela 1.

Dawniej nie można było wykorzysty-
wać ciepła kondensacji, gdyż brak by-
ło jeszcze koniecznych w tym celu 
możliwości technicznych. Dlatego dla 
wszelkich obliczeń sprawności przy-
jęto jako wielkość odniesienia war-
tość (Hi) Dodatkowe wykorzystanie 
ciepła kondensacji przy pozostawie-
niu odniesienia do wartości opałowej 
Hi powoduje, że osiągana sprawność 
użytkowa przekracza 100%.

Zgodnie z normami, sprawności 
w technice grzewczej nadal określa 
się w odniesieniu do wartości opało-
wej Hi).

Rys. 4: Temperatura punktu rosy pary wodnej

Tab. 1: Zawartość energii w paliwach

Podstawy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

25

30

35

40

45

50

55

60

Zawartość CO2 [% obj.]

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
un

kt
u 

ro
sy

 p
ar

y 
w

od
ne

j [
°C

]

Gaz ziemny
(95% CH4)

Olej opałowy EL

47

57

16

Ciepło 
spalania 
Hs 
kWh/m3

Wartość 
opałowa 
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kWh/m3

Hs/Hi Hs – Hi

kWh/m3

Ilość 
kondensatu 
(teoretyczna) 
kg/m3 1)

gaz miejski 5,48 4,87 1,13 0,61 0,89
g.ziemny LL 9,78 8,83 1,11 0,95 1,53
g. ziemny E 11,46 10,35 1,11 1,11 1,63
Propan �8,0� �5,80 1,09 �,�� 3,37
Olej opał. EL2) 10,68 10,08 1,06 0,60 0,88
1) w odniesieniu do ilości paliwa
�) dla oleju opałowego EL dane odniesiono do jednostki „litry”
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2. Wielkości wpływające 
na wykorzystanie ciepła kondensacji

Rys. 5: Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 
Vitodens 300-W z powierzchnią wymiany ciepła 
Inox-Radial i palnikiem MatriX, znamionowa 
moc cieplna: 3,8 do 35,0 kW

Tab. 2: Współczynniki paliw wg 1. BImSchV

Zysk energii cieplnej kondensacyjnej 
wytwornicy ciepła w stosunku do ni-
skotemperaturowej wytwornicy ciep-
ła wynika nie tylko z wykorzystania 
ciepła kondensacji, ale i w istotnym 
stopniu z mniejszej straty kominowej, 
związanej z niższą temperaturą od-
prowadzanych spalin.
Zasadniczej oceny energetycznej 
można dokonać w oparciu o spraw-
ność kotła.

2.1. Sprawność ηK kotłów
kondensacyjnych

Wielkości wpływające 

 ->  temperatura spalin 
w kotłach kondensacyjnych: 
brak ograniczeń

CO� ->  stężenie CO�: jakość 
spalania zależy 
od konstrukcji palnika

 ->  wskaźnik kondensacji: 
zależy od konstrukcji kotła 
i wykonania instalacji

Legenda

 =  sprawność kotła [%]
 =  temperatura spalin [°C]
 =  temperatura powietrza [°C]

A1 =  współczynnik paliwa wg 
1. BImSchV

B =  współczynnik paliwa wg 
1. BImSchV

CO� =  zawartość dwutlenku 
węgla [%]

qA =  strata kominowa [%]
qS =  strata promieniowania [%]

 =  współczynnik kondensacji
Hs =  ciepło spalania
Hi =  wartość opałowa

W porównaniu z konwencjonalnym 
kotłem grzewczym, wzór na spraw-
ność kotła jest poszerzony o udział 
ciepła kondensacji. Obok zależnych 
od paliwa wartości stałych Hs i Hi 
(ciepło spalania i wartość opałowa), 
stopień kondensacji zależy od zmien-
nej wielkości wskaźnika kondensacji.
Określa on stosunek ilości kondensa-
tu, powstającego rzeczywiście w kot-
le kondensacyjnym, do teoretycznie 
możliwej ilości kondensatu.

Im większa rzeczywista ilość kon-
densatu i tym samym wskaźnik kon-
densacyjny, tym efektywniejszy jest 
kocioł kondensacyjny.

Ilość kondensatu i tym samym 
wskaźnik kondensacji są tym więk-
sze, im niższa jest temperatura 
spalin. Niższa temperatura spalin 
oznacza równocześnie mniejszą, np. 
w porównaniu z kotłem niskotempe-
raturowym, stratę kominową. Ozna-
cza to, że w kotłach kondensacyjnych 
(rys. 5) lepsze wykorzystanie energii 
wynika, obok zysku kondensacyjne-
go, również z mniejszej straty komi-
nowej.

Olej 
opał. EL

Gaz 
ziemny

Gaz 
miejski

Gaz kok-
sowniczy

Gaz płynny i mieszanina gazu 
płynnego z powietrzem

A1 0,5 0,37 0,35 0,�9 0,4�
A2 0,68 0,66 0,63 0,60 0,63
B 0,007 0,009 0,011 0,011 0,008



7

Wielkości wpływające 
na wykorzystanie ciepła kondensacji

2.2. Sprawność użytkowa
Jako miarę wykorzystywania energii 
przez nowoczesne kotły grzewcze sto-
suje się ustaloną normą DIN 470�, cz. 
8 tzw. sprawność znormalizowaną. 
Jest ona zdefiniowana jako stosunek 
ilości ciepła użytecznego, oddawane-
go w skali rocznej, do ilości energii 
doprowadzonej do wytwornicy ciepła 
(odniesionej do wartości opałowej 
paliwa). Norma DIN 470� cz. 8 ustala 
metodę jej wyznaczania, która dzięki 
standaryzacji pomiarów na stano-
wisku próbnym pozwala uzyskiwać 
dane porównywalne.
Dla Niemiec ustalono w ramach zde-
finiowanej rocznej pracy grzewczej 
pięć stopni obciążenia, jak przedsta-
wiono na rys. 6. Na każdy stopień 
obciążenia przypada taka sama ilość 
pracy grzewczej (powierzchnia pola). 
Dla pięciu poziomów, określonych 
normą DIN 470� cz. 8 stosowane 
są po dwie pary temperatur (jedna 
para dla ogrzewania grzejnikowego: 
75/60°C; jedna para dla ogrzewania 
podłogowego: 40/30°C wg EN 677), 
przy których na stanowisku prób 
wyznacza się sprawność znormali-
zowaną. Dla wyznaczenia sprawno-
ści znormalizowanej uśrednia się 5 
pomierzonych sprawności dla po-
szczególnych obciążeń. Dzięki temu 
uzyskuje się porównywalne wartości, 
dobrze odzwierciedlające realne 
warunki pracy kotłów grzewczych 
w Niemczech.

Wybór znamionowej mocy cieplnej

Kocioł grzewczy dobiera się tak, by 
mógł w pełni pokryć zapotrzebo-
wanie ciepła przy najniższej wystę-
pującej temperaturze zewnętrznej. 
Projektowe temperatury zewnętrzne 
w Niemczech wynoszą od -10 do -
16°C. Tak niskie przeciętne temperatu-
ry dzienne występują jednak bardzo 
rzadko, w związku z czym kocioł musi 
pracować swoją pełną mocą tylko 
przez kilka dni rocznie. W pozostałym 
czasie potrzebna jest zaledwie część 
jego znamionowej mocy cieplnej. 
W skali roku większość potrzebnego 
ciepła grzewczego produkowana jest 
przy temperaturach zewnętrznych 
wyższych od temperatury zamarzania 
(0 do 5°C) (rys. 7).

Rys. 7: Udziały pracy grzewczej w funkcji temperatury zewnętrznej

Rys. 6: Wyznaczanie sprawności znormalizowanej wg DIN 470�, cz. 8
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Wielkości wpływające 
na wykorzystanie ciepła kondensacji

Wynika stąd, że średnie obciążenie 
kotłów grzewczych w skali roku nie 
przekracza 30%. Porównanie spraw-
ności dla obciążeń częściowych, 
zwłaszcza dla niskich obciążeń, przed-
stawia rys. 8.

Zalety techniki kondensacyjnej

Właśnie przy niewielkich obciąże-
niach zalety techniki kondensacyjnej 
uwydatniają się w pełni: stałotem-
peraturowy kocioł grzewczy przy 
malejącym obciążeniu powoduje 
coraz większe straty, gdyż nawet 
przy niskich temperaturach systemu 
grzewczego trzeba utrzymywać tem-
peraturę kotła grzewczego na wyso-
kim poziomie. Rośnie przez to silnie 
udział strat promieniowania w bilan-
sie energii, pogarszając sprawność 
kotła.

Natomiast kotły kondensacyjne 
wykazują bardzo dobre sprawności 
właśnie przy niskich obciążeniach, 
gdyż przy niskiej temperaturze wody 
kotłowej efekt kondensacji jest szcze-
gólnie wysoki.

Porównanie sprawności różnych 
typów konstrukcyjnych kotłów przed-
stawiono na rys. 9.

Rys. 8: Sprawność przy obciążeniu częściowym dla różnych kotłów grzewczych w funkcji obciążenia 
dla kotłów niskotemperaturowych i kondensacyjnych

Rys. 8: Sprawności znormalizowane dla różnych 
typów konstrukcyjnych kotłów

A  Gazowy kocioł kondensacyjny 40/30°C
B  Gazowy kocioł kondensacyjny 75/60°C
C  Niskotemperaturowy kocioł grzewczy (bez 

ograniczenia dolnej temperatury powrotu)
D  Kocioł grzewczy rocznika 1987 (ograniczenie 

dolnej temperatury powrotu: 40°C)
E  Kocioł grzewczy rocznika 1975 (stała, wysoka 

temperatura wody kotłowej: 75°C)
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3. Technika kondensacyjna 
w budynkach istniejących

Rys. 10: Temperatura zasilania/powrotu w zależności od temperatury zewnętrznej, wykorzystanie 
ciepła kondensacji

Rys. 11: Vitodens 333-F – kompaktowa 
 kombinacja gazowego kotła kondensacyjnego 
ze zintegrowanym zasobnikiem ładowanym c.w.u.

Wykorzystanie ciepła kondensacji 
możliwe jest nie tylko przy niewiel-
kich obciążeniach, a więc niskich 
temperaturach systemu grzewczego. 
Nawet przy opalanym gazem syste-
mie grzewczym zaprojektowanym 
na 75/60°C, przy obciążeniach ponad 
90% wzgl. przy temperaturach ze-
wnętrznych aż do -11,5°C tempera-
tura powrotu będzie na tyle niższa 
od punktu rosy, że kondensacja pary 
wodnej ze spalin będzie możliwa. 
Jeszcze korzystniejsze warunki są 
oczywiście w systemach grzewczych, 
zaprojektowanych na niskie tempera-
tury, jak np. ogrzewania podłogowe 
(40/30°C), przy których praca konden-
sacyjna możliwa jest przez cały rok.

Przewymiarowanie starych instalacji 
pozwala na obniżenie temperatur 
systemowych

Praktyka dowodzi, że w starych bu-
dynkach zainstalowane są często 
o wiele za duże grzejniki. To przewy-
miarowanie wynika z jednej strony 
z dużych zapasów, przyjmowanych 
onegdaj przy projektowaniu instala-
cji, a z drugiej strony, z przeprowa-
dzanego potem na ogół docieplania 
budynku. Wstawienie nowych okien, 
izolacja ścian zewnętrznych i dachu 
często znacznie zmniejszyło zapotrze-
bowanie ciepła, a grzejniki pozostały 
niezmienione. Pozwala to znacznie 
obniżyć temperatury zasilania i po-
wrotu w stosunku do pierwotnie za-
kładanych (np. 90/70°C).

O ile można obniżyć temperatury dla 
zaprojektowanej na 90/70°C instalacji 
c.o. wzgl. o ile jest ona przewymiaro-
wana, można ocenić dopiero na miej-
scu. W tym celu przeprowadza się 
prosty test i ocenia go wg rys. 1�.
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Technika kondensacyjna 
w budynkach istniejących

W przedstawionym przykładzie 
z przewymiarowaniem 1,4 (6) taka 
temperatura powrotu będzie zapew-
niona przy temperaturach zewnętrz-
nych aż do -1�,5°C (7).

Z pełnego wzgl. częściowego wyko-
rzystania ciepła kondensacji w przed-
stawionym przykładzie trzeba będzie 
zrezygnować tylko w dni, w których 
temperatura zewnętrzna spadnie po-
niżej -1�,5°C! Ale i w takie dni kocioł 
kondensacyjny będzie pracował efek-
tywniej niż kocioł niskotemperaturo-
wy, a to ze względu na istotnie niższe 
temperatury spalin.

peratur wody grzewczej, otrzymamy 
punkt (3). Prowadząc linię poziomą 
z punktu (3) do przecięcia z linią pio-
nową, wyprowadzoną z punktu (�) 
temperatury zewnętrznej, otrzymamy 
punkt (4), wyznaczający tzw. współ-
czynnik przewymiarowania (w tym 
przykładzie 1,4) (6). Powierzchnie 
grzejników są więc przewymiaro-
wane o 40%. Oznacza to, że przy 
najniższej zakładanej temperaturze 
zewnętrznej (np. -15°C), średnia tem-
peratura wody grzewczej wyniosłaby 
nie 80°C, jak projektowano, lecz zale-
dwie 65°C.

Granica kondensacji spalin przy 
opalaniu gazem ziemnym wynosi ok. 
57°C (5). Poniżej tej wartości musi 
zejść temperatura powrotu, by spo-
wodować częściową kondensację 
spalin i umożliwić wykorzystanie cie-
pła kondensacji.

Zimą, przy niskiej temperaturze 
zewnętrznej należy wieczorem ot-
worzyć wszystkie zawory grzejniko-
we, a następnego dnia popołudniu 
odczytać temperaturę na zasilaniu 
i powrocie. Warunkiem jest takie 
ustawienie regulatora kotła lub mie-
szacza, by temperatury pomieszczeń 
przy całkowicie otwartych zaworach 
grzejnikowych mieściły się w pożąda-
nym zakresie (�0 do �3°C).

Wartość średnia z temperatury zasi-
lania i powrotu (średnia temperatura 
wody grzewczej, np. (54 + 46) / � = 
50°C) jest wielkością wyjściową (1) 
dla wykresu. Równocześnie musi 
być znana aktualna temperatura ze-
wnętrzna (�) (tutaj: 0°C).

Prowadząc linię pionową z punktu (1) 
do przecięcia z krzywą średnich tem-

Rys. 12: Określenie współczynnika przewymiarowania grzejników (system 90/70°C)
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4. Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 13: Cechy konstrukcyjne kotta grzewczego

Rys. 14: Wartość pH różnych substancji

4.1. Konstrukcja kotła

Wykorzystanie ciepła kondensacji 
jest tym lepsze, im więcej pary wod-
nej, zawartej w spalinach ulegnie 
kondensacji. Tylko w ten sposób cie-
pło utajone spalin można przekształ-
cić w użyteczne ciepło grzewcze. Kon-
wencjonalne kotły grzewcze nie są do 
tego przystosowane, jak przedstawia 
rys. 13.

Prowadzenie przepływu

W konwencjonalnych kotłach nisko-
temperaturowych powierzchnie wy-
miany ciepła zaprojektowane są tak, 
by uniemożliwiać kondensację spalin 
w kotle. Inaczej jest w kotłach kon-
densacyjnych. Powierzchnia wymia-
ny ciepła Inox-Crossal została skon-
struowana tak, by spaliny i kondensat 
przepływały w tym samym kierunku, 
w dół. Osiąga się w ten sposób ciągły 
efekt samooczyszczania i zapobiega 
zatężanie się kondensatu.

Strumień spalin i strumień wody 
grzewczej powinno się natomiast 
prowadzić przeciwprądowo, by wy-
korzystać niską temperaturę wody 
napływającej z powrotu do maksy-
malnego schłodzenia odpływających 
z kotła spalin. Równocześnie trzeba 
zastosować palnik modulowany 
z odpowiednio inteligentnym regu-
latorem, aby zawsze automatycznie 
dopasowywać moc cieplną do aktu-
alnego zapotrzebowania ciepła.

Materiał i paliwo

Odpowiedni dobór materiałów za-
pewnia, by powstający kondensat nie 
powodował szkód korozyjnych w kot-
le. Składniki paliwa (oleju opałowego 
lub gazu ziemnego) i powietrza do 
spalania tworzą przy spalaniu związ-
ki, przesuwające wartość pH (miarę 
kwasowości lub zasadowości) kon-
densatu w stronę kwaśną (rys. 14). 
Z powstającego przy spalaniu dwu-
tlenku węgla może tworzyć się kwas 
węglowy, a zawarty w powietrzu azot 
(N�) reaguje do kwasu azotowego. 
Szczególnie agresywny może być 

kondensat przy spalaniu standardo-
wego oleju opałowego, gdyż siarka 
zawarta w oleju jest odpowiedzialna 
za powstawanie kwasu siarkawego 
i siarkowego. Dlatego wszystkie po-
wierzchnie wymiany ciepła, stykające 
się z kondensatem, muszą być wyko-
nane z materiałów niewrażliwych na 
oddziaływania chemiczne składników 
kondensatu.

Od długiego czasu sprawdza się tu 
dobrze nierdzewna stal szlachetna. 
Dostępne są różne warianty stopowe 
stali szlachetnej (składniki stopowe to 
m.in. chrom, nikiel, molibden, tytan), 

dopasowane do właściwości konden-
satu kotłów olejowych i gazowych. 
Dzięki temu materiały te są trwale 
odporne na korozyjne działanie kon-
densatu, bez potrzeby dodatkowego 
zabezpieczania powierzchni.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 15: Wymagania fizyczne wobec ciągów spalin o większych przekrojach – powierzchnia wymiany 
ciepła Inox-Crossal

Rys. 16: Prowadzenie spalin i kondensatu

Prowadzenie spalin

Zastosowanie stali szlachetnej umoż-
liwia optymalne geometrycznie 
ukształtowanie powierzchni wymia-
ny ciepła. Aby ciepło spalin mogło 
efektywnie przechodzić do wody 
grzewczej, należy zapewnić inten-
sywny kontakt spalin z powierzchnią 
wymiany ciepła. Istnieją tu dwie moż-
liwości:

Powierzchnię wymiany ciepła można 
ukształtować tak, by strumień spa-
lin ulegał stałemu zawirowywaniu, 
uniemożliwiającemu powstawanie 
strumieni rdzeniowych o wyższej 
temperaturze (rys. 15).
Do tego celu nie nadają się gładkie 
rury lecz należy stworzyć miejsca 
zmiany kierunku i wielkości przekroju 
(powierzchnia wymiany ciepła Inox-
Crossal).

Inną możliwością jest zrealizowanie, 
zamiast silnie burzliwego przepływu 
spalin, jak na powierzchni grzewczej 
Inox-Crossal, laminarnego przekazy-
wania ciepła (powierzchnia wymiany 
ciepła Inox-Radial).

Powierzchnia wymiany ciepła Inox-
Crosssal

Rys. 16 przedstawia powierzchnię 
wymiany ciepła Inox-Crossal, gwa-
rantującą doskonałe przekazywanie 
ciepła. Krzyżujące się ze sobą prze-
tłoczenia powodują zmiany kierunku 
strumienia. Stałe zmiany przekroju 
w miejscach przewężeń zapobiegają 
skutecznie powstawaniu strumieni 
rdzeniowych.

Aby zapobiec zatężaniu kondensatu 
i jego cofaniu się do komory spala-
nia, spaliny i kondensat winny pły-
nąć w tym samym kierunku – w dół. 
W ten sposób siła grawitacji i prze-
pływające spaliny wspomagają spły-
wanie kropli kondensatu. Dlatego 
wylot spalin z kotła kondensacyjnego 
jest z reguły usytuowany u dołu.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 17: Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial

Rys. 19: Laminarne przekazywanie ciepła na powierzchni wymiany ciepła Inox-Radial: odstęp 
pomiędzy poszczególnymi zwojami wynosi 0,8 mm

Rys. 18: Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial

Powierzchnia wymiany ciepła Inox-
Radial

Dla realizacji zasady laminarnego 
przekazywania ciepła opracowano 
powierzchnię wymiany ciepła Inox-
Radial (rys. 17 i 18) wykonaną ze 
zwiniętej śrubowo kwadratowej rury 
ze stali szlachetnej. Między poszcze-
gólnymi zwojami pozostaje, dzięki 
specjalnym przetłoczeniom, odstęp 
o wielkości dokładnie 0,8 mm. Ten 
odstęp, dobrany do specjalnych wa-
runków przepływu spalin, gwarantu-
je, że w szczelinie powstaje przepływ 
laminarny, bez warstwy przypo-
wierzchniowej, zapewniający dosko-
nałe przekazywanie ciepła. Spaliny 
o temperaturze 900°C ulegają schło-
dzeniu w tej szczelinie na długości 
zaledwie 36 mm (rys. 19).

W najkorzystniejszym przypadku 
spaliny na wylocie kotła mają tempe-
raturę przewyższającą temperaturę 
powrotu wody kotłowej o zaledwie 
ok. 3,5 K.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Tab. 3: Warunki brzegowe dla kotłów kondensacyjnych ze zintegrowanymi lub zewnętrznymi 
kondensacyjnymi powierzchniami wymiany ciepła

4.2. Olejowa technika kondensacyjna

Główną przeszkodą we wcześniej-
szym rozpowszechnieniu kotłów 
kondensacyjnych na olej był sam olej 
opałowy, jako paliwo. Zwykły olej 
opałowy EL może – zgodnie z DIN 
51603-1 – zawierać do �000 ppm 
siarki, a więc �000 mg/kg. Przy takiej 
zawartości siarki powstają przy spala-
niu znaczne ilości tlenków siarki (SO� 
i SO3). Z nich i kondensatu, powsta-
jącego przy kondensacji pary wodnej 
ze spalin na powierzchni wymiany 
ciepła kotła kondensacyjnego, tworzą 
się znaczne ilości kwasu siarkawego 
i siarkowego.

Dopiero gdy powszechnie dostępny 
stał się olej opałowy EL o zawarto-
ści siarki zaledwie 50 ppm, czyli 50 
mg/kg, droga dla olejowej techniki 
kondensacyjnej stanęła wreszcie ot-
worem. Ten nowy gatunek oleju opa-
łowego został zaakceptowany przez 
komisję DIN „Normalizacja olejów 
mineralnych i paliw” i ujęty w normie 
DIN 51603-1.
Ważnym było również uwzględnie-
nie tego nowego gatunku w trzecim 
rozporządzeniu wykonawczym do 
federalnej ustawy o ochronie czysto-
ści powietrza (3. BImSchV). Zapisano 
tam, że olej opałowy EL może być 
określany jako „niskosiarkowy” tylko 
wtedy, jeśli nie zawiera więcej niż 50 
ppm siarki.

Oprócz dostępnego nadal oleju 
opałowego EL o zawartości siarki do 
�000 ppm i niskosiarkowego oleju 
opałowego oferowany jest również 
olej opałowy „ze zredukowaną zawar-
tością siarki” do 500 ppm.

Zasadniczo można rozróżnić dwa 
rodzaje olejowych kotłów kondensa-
cyjnych (tabela 3):

– kondensacja na powierzchniach 
wymiany ciepła zintegrowanych 
z kotłem lub usytuowanych za kot-
łem, z przekazywaniem ciepła wodzie 
kotłowej,

albo

– kondensacja w układzie odprowa-
dzania spalin z przekazaniem ciepła 
powietrzu do spalania (podgrzew 
powietrza do spalania).

Powierzchnie wymiany ciepła zinte-
growane z kotłem czy zewnętrzne

Olejowe kotły kondensacyjne budo-
wane są tak, że powstające ciepło 
kondensacji przekazywane jest wo-
dzie kotłowej przez powierzchnię wy-
miany ciepła zintegrowaną z kotłem 
lub przyłączony za kotłem wymiennik 
ciepła.

W kotłach posiadających tylko jedną 
powierzchnię wymiany ciepła, ciepło 
kondensacji pozyskiwane jest bezpo-
średnio w kotle. Kotły takie odpowia-
dają swoją budową zadomowionym 
już od lat gazowym kotłom konden-
sacyjnym.

Alternatywą jest możliwość zasto-
sowania dla wykorzystania ciepła 
kondensacji osobnego wymiennika 
ciepła. W takim wypadku kocioł 
kondensacyjny składa się z dwóch 
wymienników ciepła: w komorze spa-
lania spaliny zostają schłodzone na 
pierwszej powierzchni wymiany cie-
pła do temperatury powyżej punktu 
rosy. Schłodzone spaliny przepływają 
następnie do drugiego wymienni-
ka ciepła, zaprojektowanego dla 
kondensacji pary wodnej ze spalin. 
Obydwa wymienniki ciepła wpięte są 
hydraulicznie do obiegu kotłowego.

Wymiennik ciepła 
zintegrowany z kotłem

Wymiennik ciepła 
dołączony do kotła

Neutralizator 
kondensatu

Standardowy 
olej opałowy (≤ 
� 000 ppm)

problematyczny, 
znaczne osady

dopuszczalny, 
umiarkowane osady

wymagany

Niskosiarkowy 
olej opałowy (≤ 
50 ppm)

dopuszczalny, 
nieznaczne osady

dopuszczalny, 
brak osadów

niewymagany



15

Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 20: Olejowy unit kondensacyjny Vitolaplus 300 i olejowy wiszący kocioł kondensacyjny Vitoplus 300

Zintegrowane z kotłem powierzchnie 
wymiany ciepła, na których nastę-
puje kondensacja, wystawione są 
zarówno na wysoką temperaturę 
płomienia, jak i nieuniknione osady, 
powstające ze względu na siarkę, 
zawartą w oleju opałowym. Dlatego 
takie powierzchnie wymiany ciepła 
trzeba konstruować odpowiednio 
do wymogów techniki kondensacji 
i zastosować materiały odporne na 
korozję, jak np. stal szlachetną.

Do opalania należy stosować nisko-
siarkowy olej opałowy EL (< 50 ppm) 
aby zredukować ilość powstających 
osadów. Trwałość, jakość energetycz-
ną i wysoką sprawność utrzyma się 
też tylko pod warunkiem corocznego 
przeprowadzania czyszczenia kotła. 
Ponadto, przy opalaniu niskosiar-
kowym olejem opałowym EL (< 50 
ppm) stosowanie neutralizatora kon-
densatu nie jest wymagane, zgodnie 
z instrukcją A�51 ATV-DVWK.

Przy dołączonym do kotła konden-
sacyjnym wymienniku ciepła można 
stosować również standardowy olej 
opałowy EL (do �000 ppm siarki), 
gdyż procesy spalania i kondensacji 
są tu przestrzennie oddzielone. Po-
zostałości po spalaniu, zawierające 
również produkty reakcji siarki, osa-
dzają się głównie na powierzchni wy-
miany ciepła komory spalania. Tam 
jednak, ze względu na odpowiednie 
sterowanie temperaturą w kotle 
grzewczym, kondensat nie powstaje. 
Dopiero w dołączonym dalej konden-
sacyjnym wymienniku ciepła nastę-
puje proces kondensacji, praktycznie 
wolny od osadów.

Uwzględnić należy, że przy stosowa-
niu oleju opałowego standardowego 
lub ze zredukowaną zawartością 
siarki, stosowanie neutralizatora kon-
densatu jest obligatoryjne. Neutrali-
zator nie jest konieczny jedynie przy 
opalaniu niskosiarkowym olejem 
opałowym.
 

Podgrzewanie powietrza do spalania

Inny wariant wykorzystania ciepła 
kondensacji przy opalaniu olejem jest 
przekazywanie ciepła kondensacji nie 
bezpośrednio wodzie kotłowej, lecz 
powietrzu do spalania. Powierzchnie 
wymiany ciepła i prowadzenie wody 
w kotle zaprojektowane są tak, by 
w kotle kondensacja nie następowa-
ła.

Dlatego na wejściu do systemu od-
prowadzania spalin, spaliny mają 
jeszcze temperaturę rzędu ok. 100°C. 
System odprowadzania spalin i do-
prowadzania powietrza do spalania 
wykonany jest koncentrycznie, dzięki 

czemu odpływające spaliny przekazu-
ją swoje ciepło przeciwprądowo na-
pływającemu powietrzu. Gdy tempe-
ratura spalin obniży się poniżej punk-
tu rosy, para wodna ze spalin skrapla 
się i ciepło utajone przekazywane 
jest również powietrzu do spalania 
pozwalając pożytecznie wykorzystać 
ciepło kondensacji.

Zakres wykorzystania ciepła konden-
sacji jest w takich systemach zależny 
nie tylko od kotła grzewczego, lecz 
również od warunków brzegowych 
systemu spaliny/ powietrze, tak więc 
prawidłowo należałoby mówić o sy-
stemie kondensacyjnym, a nie kotle 
kondensacyjnym.
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Rys. 21: Olejowy wiszący kocioł kondensacyjny Vitoladens 300-W
Uwaga! W ofercie na rynek niemiecki

Rys. 22: Vitoladens 300-W z Vitocell-W 100 Rys. 23: Dwustopniowy kompaktowy palnik 
niebieskopłomieniowy

Olejowa technika kondensacyjna na 
ścianę: Vitoladens 300-W

Olejowy wiszący kocioł kondensacyj-
ny Vitoladens 300-W (rys. �1) posiada 
dostosowaną do olejowej techniki 
kondensacyjnej powierzchnię wymia-
ny ciepła Inox-Radial z nierdzewnej 
stali szlachetnej. Specjalny gatunek 
materiału 1.4539 w połączeniu ze sto-
sowaniem niskosiarkowego gatunku 
oleju gwarantuje niezawodną i dłu-
gotrwałą eksploatację.

Vitoladens 300-W (rys. ��) oparty jest 
na takiej samej koncepcji modułowej, 
jak kotły z programu gazowych kot-
łów wiszących.

Dwustopniowy, kompaktowy pal-
nik niebieskopłomieniowy (rys. 
�3) wyróżnia się niskimi emisjami 
substancji szkodliwych i niezawod-
ną, ekologicznie czystą pracą. Przy 
stosowaniu niskosiarkowego oleju 
opałowego, zawartość siarki w spali-
nach jest porównywalna z jej emisją 
przy opalaniu gazem. Z tego względu 
neutralizacja kondensatu nie jest tu 
wymagana.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 24: Olejowy unit kondensacyjny Vitolaplus 300

Rys. 25: Vitoflame 300 w położeniu 
konserwacyjnym

Rys. 26: Dołączony wymiennik ciepła Inox-Radial

Stojący olejowy kocioł kondensacyj-
ny: Vitolaplus 300

Vitolaplus 300 (rys. �4) jest stojącym 
olejowym kotłem kondensacyjnym 
o atrakcyjnym stosunku ceny do ko-
rzyści. Obok wysokiej niezawodności 
eksploatacyjnej zaletą jego jest prze-
de wszystkim kompaktowa budowa, 
dzięki której Vitolaplus 300 zmieści 
się także w małych pomieszczeniach. 
W zakresie mocy 19,4 do �9,� kW 
kocioł Vitolaplus 300 jest dzięki temu 
idealnym rozwiązaniem dla skorzy-
stania z olejowej techniki kondensa-
cyjnej przy modernizacji instalacji 
istniejących.

W olejowym unicie kondensacyjnym 
Vitolaplus 300 do celu prowadzi 
kombinacja trzech składników: wy-
próbowany w praktyce kocioł Vitola 
�00 ze swoją biferralną powierzch-
nią wymiany ciepła, w połączeniu 
z nowym, niskoemisyjnym palnikiem 
niebieskopłomieniowym Vitoflame 
300 (rys. �5) 1 dołączonym wymien-
nikiem ciepła Inox-Radial. Tworzą 
one razem niezawodny, oszczędny 
i przyjazny środowisku olejowy unit 
kondensacyjny.

Vitolaplus 300 nadaje się szczególnie 
do modernizowania instalacji grzew-
czych, gdyż obszerne przestrzenie 
wodne wymiennika ciepła są nie-
wrażliwe na zanieczyszczenia i osady 
ze starych instalacji c.o. Kombinacja 
wypróbowanej zespolonej bifer-
ralnej powierzchni wymiany ciepła 
w komorze spalania i odporny na 
korozję wymiennik ciepła Inox-Radial 
w stopniu kondensacyjnym gwaran-
tuje wysoką niezawodność i długą 
żywotność (rys. �6).

Vitolaplus 300 można opalać wszyst-
kimi dostępnymi w handlu gatunka-
mi oleju opałowego.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 28: Vitotrans 300 z powierzchnią wymiany 
ciepła Inox-Crossal dla kotłów grzewczych 
od 80 do 500 kW

Rys. 27: Vitoplex 300 z dołączonym wymiennikiem ciepła spaliny/woda Vitotrans 300

Wymiennik ciepła spaliny/woda Vi-
totrans 300 dla wykorzystania ciepła 
kondensacji do mocy 6 600 kW

Dołączane do kotła wymienniki ciepła 
spaliny/woda Vitotrans 300 pozwalają 
na zastosowanie techniki kondensa-
cyjnej także w instalacjach kotłowych 
średniej i dużej mocy i w ten sposób 
na znaczne zredukowanie kosztów 
eksploatacyjnych (rys. �7).

Przez dołączenie wymiennika ciepła 
spaliny/woda Vitotrans 300 można 
zwiększyć sprawność znormalizowa-
ną kotła nawet o 1�% przy opalaniu 
gazem wzgl. o 7% przy opalaniu 
olejem.

Vitotrans 300 dostępny jest w dwóch 
wykonaniach dla różnych zakresów 
mocy: do 1 750 kW z powierzchniami 
wymiany ciepła Inox-Crossal (rys. 
�8) i od 1 860 do 6 600 kW z rurowy-
mi powierzchniami wymiany ciepła 
Inox-Tubal.

Obydwa rodzaje wymienników ciepła 
spaliny/woda mają wysoką spraw-
ność i wykonane są z nierdzewnej 
stali szlachetnej. Dzięki temu nie są 
zagrożone korozją, powodowaną 
kwaśnym kondensatem.
Przeciwprądowe prowadzenie wody 
kotłowej i spalin zapewnia szcze-
gólnie wysoki stopień kondensacji. 
Pionowe usytuowanie powierzchni 
wymiany ciepła wzmaga efekt sa-
moczyszczania: kondensat może bez 
przeszkód spływać w dół, spłukując 
przy tym powierzchnię wymiany cie-
pła i utrzymując ją w czystości.
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Wielkości wpływające i kryteria 
optymalnego wykorzystania

Rys. 31: Palnik promiennikowy MatriX, znamionowa moc cieplna: 87 do 314 kW

Rys. 29: Temperatura punktu rosy spalin 
w zależności od zawartości CO�

Rys. 30: Modulowany, wspomagany dmuchawą 
palnik gazowy MatriX-compact do 66,0 kW

4.3. Zawartość CO2, konstrukcja pal-
nika

Dla efektywnego wykorzystania 
ciepła kondensacji ważne jest prowa-
dzenie spalania z niskim nadmiarem 
powietrza wzgl. wysoką zawartością 
CO�, gdyż ma to wpływ na tempe-
raturę punktu rosy pary wodnej 
(rys. �9).

Temperatura punktu rosy pary wod-
nej winna być możliwie wysoka, aby 
doprowadzić do kondensacji także 
w systemach grzewczych z wysokimi 
temperaturami powrotu. Dlatego na-
leży dążyć do małego nadmiaru po-
wietrza, a więc wysokiej zawartości 
CO� w spalinach. Osiągalna zawar-
tość CO� zależy w pierwszym rzędzie 
od konstrukcji palnika.

Dlatego nie należy stosować palni-
ków atmosferycznych, które ze wzglę-
du na wysoki nadmiar powietrza 
osiągają niskie wartości CO� i tym sa-
mym zbyt niskie temperatury punktu 
rosy spalin. Przy temperaturach 
spalin 50°C i mniej, wypór termicz-
ny spalin z reguły już nie wystarcza 
dla zapewnienia działania systemu 
odprowadzania spalin na zasadzie 
naturalnego ciągu kominowego. 
Dlatego ważnym jest, by w palnikach 
modulowanych dmuchawa posiadała 
regulowane obroty i mogła dopaso-
wywać ilość powietrza do natężenia 
przepływu gazu. Tylko w taki sposób 
zapewnia wysoką zawartość CO� 
w spalinach, także przy palnikach mo-
dulowanych.

Pobór energii przez odpowiednią 
dmuchawę w gazowych wiszących 
kotłach kondensacyjnych ma wartość 
rzędu 50 kWh/rocznie.
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optymalnego wykorzystania

Rys. 32: Wymagania, stawiane przez technikę kondensacyjną układowi hydraulicznemu

Rys. 33: Wymagania, stawiane przez technikę kondensacyjną układowi hydraulicznemu

4.4. Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny musi zapewnić 
niskie temperatury powrotu, wyraź-
nie niższe od temperatury punktu 
rosy spalin, by spowodować konden-
sację.

Istotnym zabiegiem w tym kierunku 
jest unikanie podnoszenia tempera-
tury powrotu przez bezpośrednie po-
łączenia ze stroną zasilania. Dlatego 
dla ogrzewań kondensacyjnych nie 
należy stosować układów hydraulicz-
nych z mieszaczami czterodrożnymi. 
Alternatywnie można zastosować 
mieszacze trójdrożne. Odprowadzają 
one wodę z obiegów grzewczych bez-
pośrednio do kotła kondensacyjnego, 
bez podnoszenia jej temperatury (rys. 
3�).

Ponadto nie należy stosować trój-
drożnych zaworów termostatycznych, 
gdyż łączą one bezpośrednio zasila-
nie z powrotem, powodując podnie-
sienie temperatury powrotu (rys. 33).

Modulowane pompy obiegowe au-
tomatycznie dopasowują natężenie 
przepływu do wymagań systemu, 
zapobiegając niepotrzebnie wysokim 
temperaturom powrotu i wspomaga-
jąc w ten sposób proces kondensacji.

Sprzęgło hydrauliczne

W niektórych wypadkach niemoż-
liwa jest rezygnacja z rozdzielacza, 
działającego bez różnicy ciśnień lub 
ze sprzęgła hydraulicznego (rys. 34). 
Kiedyś powodem stosowania sprzę-
gieł hydraulicznych było zagwaranto-
wanie minimalnego przepływu przez 
wytwornicę ciepła. W nowoczesnych 
kotłach kondensacyjnych nie jest to 
już potrzebne.

Może jednak wystąpić przypadek, 
w którym maksymalnie dopuszczalne 
natężenie przepływu w wytwornicy 
ciepła jest mniejsze od natężenia 
przepływu w obiegu grzewczym, 
np. w ogrzewaniach podłogowych. 
Wtedy do skompensowania różnicy 
przepływów w obiegu grzewczym i 
obiegu kotłowym trzeba zastosować 

sprzęgło hydrauliczne. Nie następuje 
przy tym podniesienie temperatury 
powrotu, jeśli natężenia przepływu 
pompy obiegu kotłowego i obiegu 
grzewczego dobrane są tak, by stru-
mień objętościowy, krążący w obiegu 
grzewczym, był większy, co zapobie-
ga zmieszaniu gorącej wody z zasila-
nia z wodą z powrotu.

Czujnik temperatury zasilania musi 
być zainstalowany za sprzęgłem hy-

draulicznym, by rejestrował istotną 
dla funkcji systemu temperaturę po 
domieszaniu zimnej wody z powrotu.

Jeśli zastosowanie sprzęgła hydrau-
licznego jest nieuniknione, to dla 
uzyskania możliwie wysokiego efektu 
kondensacji konieczne jest bardzo 
staranne zaprojektowanie i wyregu-
lowanie układu.

Podniesienie
temperatury powrotu

Mieszacz
trójdrożny

Bez podniesienia
temperatury pokoju

prawidłowo

Mieszacz
czterodrożny

nieprawidłowo

M M

Zawór grzejnikowy
w wykonaniu dwudrożnym

prawidłowo

Zawór grzejnikowy
w wykonaniu trójdrożnym

nieprawidłowo

MM
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Rys. 34: Zasada działania sprzęgła 
hydraulicznego

Rys. 35: Wymagania, stawiane przez technikę 
kondensacyjną układowi hydraulicznemu

Rys. 36: Wpływ doboru natężenia przepływu (różnica temperatur)

Zasady projektowania układów 
z kotłami wiszącymi:

–  W kaskadach wielokotłowych po-
trzebne jest zazwyczaj zastosowa-
nie sprzęgła hydraulicznego.

–  Przy równoważeniu sprzęgła hy-
draulicznego należy strumień ob-
jętościowy strony kotła wyregulo-
wać na 10-30% niżej od strumienia 
objętościowego obiegu grzewcze-
go (niska temperatura powrotu).

–  Sprzęgło hydrauliczne należy za-
projektować dla maksymalnego 
strumienia objętościowego, wy-
stępującego w systemie.

Przyłączenie pojemnościowych pod-
grzewaczy c.w.u.

Jeśli z systemem ma zostać zintegro-
wany pojemnościowy podgrzewacz 
c.w.u., to należy przyłączyć go przed 
sprzęgłem hydraulicznym, gdyż tam, 
na zasilaniu, występują najwyższe 
temperatury w systemie, pozwalają-
ce skrócić czas ładowania. Przyłącze-
nie za sprzęgłem hydraulicznym, bez 
mieszacza, powodowałoby równo-
czesne nieregulowane nagrzewanie 
obiegów grzewczych.

Na zysk kondensacyjny wpływa 
dodatkowo również dobór natężeń 
przepływu wzgl. różnicy tempera-
tur zasilania i powrotu. Wpływ ten 
uwidoczniony jest na rys. 35: Jeśli 
w istniejącej instalacji (  = const.) 
natężenie przepływu ( ) zostanie 
zmniejszone o połowę, to różnica 
temperatur zasilania i powrotu ( ), 
ale równocześnie spada średnia tem-
peratura grzejników.

Jeśli temperaturę zasilania podniesie 
się na tyle, by przywrócić poprzednie 
warunki temperaturowe przekazy-
wania ciepła, to przy jednakowej 
średniej temperaturze grzejników, 
różnica temperatur będzie dwukrot-
nie większa – odpowiednio zmniejszy 
się temperatura powrotu. W tych 
warunkach efekt kondensacji będzie 
wyraźnie lepszy. Odwrotnie też, 
większe natężenie przepływu będzie 
powodowało zmniejszenie różnicy 
temperatur zasilania i powrotu i tym 
samym pogorszenie efektu konden-
sacji (rys. 36).

Legenda

  Strumień objętościowy wody 
grzewczej w obiegu kotłowym

  Strumień objętościowy wody 
grzewczej w obiegu grzewczym

  Temp. zasilania obiegu kotłowego
  Temp. powrotu obiegu kotłowego
  Temp. zasilania obiegu grzewczego
  Temp. powrotu obiegu grzewczego

  Ilość ciepła doprowadzona z kotła
  Ilość ciepła odprowadzona do obie-

gu grzewczego
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5. Neutralizacja kondensatu

Kondensat powstający podczas pracy 
kotła i w przewodach odprowadzania 
spalin musi zostać odprowadzony. 
W przeciętnym domu jednorodzin-
nym, przy zużyciu gazu 3 000 m3/rok, 
powstaje 3 000 do 3 500 l/rocznie kon-
densatu (rys. 37).

W zależności od temperatury powro-
tu, ustala się określona temperatura 
spalin , wpływająca z kolei na 
wskaźnik kondensacji . Wskaźnik 

 = 1, gdy powstanie cała możliwa 
teoretycznie ilość kondensatu (tabela 
1) (pełna kondensacja). Ponieważ 
wartość pH jest przesunięta w stronę 
kwaśną, a kondensat może zawierać 
substancje szkodliwe, Stowarzysze-
nie Techniki Ścieków (ATV) wydało in-
strukcję A �51, której zasady stały się 
podstawą przepisów o gospodarce 
ściekami w wielu gminach.

Bezpośrednie odprowadzanie kon-
densatu

Dla gazowych kotłów kondensacyj-
nych poniżej �5 kW nie ma żadnych 
przeszkód w bezpośrednim odpro-
wadzaniu kondensatu (tabela 4). 
Udział kondensatu w ogólnej ilości 
ścieków jest tak nieznaczny, że ścieki 
bytowe zapewniają jego wystarcza-
jące rozcieńczenie. To samo dotyczy 
olejowych kotłów kondensacyjnych, 
opalanych wyłącznie niskosiarko-
wym olejem opałowym. Także przy 
większych znamionowych mocach 
cieplnych do �00 kW, odprowadzanie 
kondensatu z gazowych/olejowych 
kotłów kondensacyjnych (warunek: 
niskosiarkowy olej opałowy) bez neu-
tralizacji możliwe jest przy spełnieniu 
warunków brzegowych wg tabeli 5. 
Warunki te ustalone są tak, by zapew-
nione było minimalne rozcieńczenie 
normalnymi ściekami w stosunku 
1:�0.

Zgodę na odprowadzanie kondensa-
tu z wszelkich kotłów kondensacyj-
nych wydają lokalne urzędy gospo-
darki wodnej, podejmujące decyzję 
w oparciu o warunki miejscowe.

Materiały na przewody kondensatu

O ile przewód od miejsca wprowa-
dzenia kondensatu, aż po połączenia 
ze zbiorczym przewodem kanaliza-
cyjnym używany jest wyłącznie przez 
kondensat i nie następuje w nim żad-
ne, nawet okresowe rozcieńczanie, to 
przewód ten musi być wykonany ze 
specjalnych materiałów.

Wg instrukcji ATV-DVWK-A �51 są to:
– rury kamionkowe
– rury z PVC twardego
– rury z PVC
– rury z PE-HD
– rury z PP
– rury z ABS/ASA
– rury ze stali nierdzewnej
– rury borokrzemianowe.

Rys. 37: Ilość kondensatu

Tab. 4: Obowiązek neutralizacji kondensatu w zależności od mocy kotła (źródło: ATV-DVWK)
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Neutralizacja jest mimo 
to konieczna przy
1) odprowadzaniu ście-
ków bytowych do małych 
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wych
�) w budynkach, w któ-
rych przewody kanaliza-
cyjne nie są odporne na 
kwaśny kondensat (np. 
materiały ocynkowane 
lub zawierające miedź).
3) jeśli nie uzyskuje się 
wymaganego rozcień-
czenia.

do �5 kW
�5 do �00 kW
> �00 kW

nie 1), �)

nie 1), �), 3)

tak

tak
tak
tak

nie 1), �)

nie 1), �), 3)

tak

Wg instrukcji ATV-DVWK-A �51 są to:
– rury kamionkowe
– rury z PVC twardego
– rury z PVC
– rury z PE-HD
– rury z PP
– rury z ABS/ASA
– rury ze stali nierdzewnej
– rury borokrzemianowe.
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Neutralizacja kondensatu

Tab. 5: Warunki odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych wg ATV-DVWK-A �51

Rys. 38: Neutralizacja granulatem dla kotłów 
gazowych z ilością kondensatu do 70 l/h, 
co odpowiada mocy cieplnej ok. 500 kW

Rys. 39: Neutralizacja granulatem z pompą 
podnoszenia kondensatu, dla ilości kondensatu 
do �10 l/h, co odpowiada mocy cieplnej 
ok. 1 500 kW

Rys. 40: Neutralizator dla olejowych kotłów 
kondensacyjnych (obligatoryjny przy opalaniu 
standardowym olejem opałowym)

Wlot kondensatu do przyłącza ka-
nalizacyjnego musi być widoczny 
i zaopatrzony w syfon.

Stosowanie neutralizatorów

Jeśli wymagana jest neutralizacja, to 
należy przesunąć wartość pH konden-
satu w kierunku odczynu obojętnego. 
W tym celu kondensat przepuszcza 
się przez neutralizator (rys. 38 i 39). 
Składa się on w zasadzie ze zbiornika, 
wypełnionego granulatem. Część 
tego granulatu (wodorotlenek mag-
nezu) rozpuszcza się w kondensacie 
i reaguje głównie z kwasem węglo-
wym, tworząc sól i przesuwając war-
tość pH na 6,5 do 9.

Ważne jest, by neutralizator praco-
wał na zasadzie przepływowej, aby 
w trakcie postoju granulat nie roz-
puszczał się nadmiernie. Pojemność 
zbiornika musi być dopasowana do 
oczekiwanej ilości kondensatu i do-
brana tak, by jedno napełnienie gra-
nulatem wystarczało na przynajmniej 
jeden sezon grzewczy. Po uruchomie-
niu instalacji należy jednak w pierw-
szych miesiącach przeprowadzać 
dorywcze kontrole. Ponadto co roku 
należy przeprowadzić konserwację.

Dla olejowych kotłów kondensa-
cyjnych, nieopalanych wyłącznie 
nisko-siarkowym olejem opałowym 
(<50 ppm), należy neutralizator nadal 
stosować obowiązkowo. Neutraliza-
tory dla olejowych kotłów kondensa-
cyjnych posiadają wstępną komorę 
osadową i filtr z węgla aktywnego dla 
zatrzymania pochodnych węglowo-
dorowych.
Granulat służący do podnoszenia 
wartości pH jest wodorotlenkiem 
magnezu (rys. 40).

Moc paleniskowa [kW] 25 50 100 150 < 200

domy 
mieszkalne

Roczna, maksymalna 
ilość kondensatu

dla gazu ziemnego [m3/rok] 7 14 �8 4� 56

dla niskosiarkowego oleju 
opałowego EL [m3/rok] 4 8 16 �4 3�

Minimalna liczba mieszkań 1 � 4 6 8

budynki 
przemysłowe

Roczna, maksymalna 
ilość kondensatu

dla gazu ziemnego [m3/rok] 6 1� �4 36 48

dla niskosiarkowego oleju 
opałowego EL [m3/rok] 3,4 6,8 13,6 ��,4 �7,�

Minimalna liczba 
zatrudnionych (biuro) 10 �0 40 60 80
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6. Emisje i system odprowadzania 
spalin

6.1. Emisje

Szczególnie niskoemisyjne spalanie 
w nowoczesnych palnikach promien-
nikowych MatriX zapewnia, że kotły 
kondensacyjne Viessmann mieszczą 
się znacznie poniżej wartości granicz-
nych, wymaganych przez wszystkie 
istniejące przepisy (rys. 41). Emisje 
substancji szkodliwych leżą w części 
poniżej technicznej granicy wykry-
walności. Skrajnie niskie emisje 
substancji szkodliwych wynikają 
z pełnego wstępnego wymieszania 
gazu z powietrzem i szczególnie 
niskiej temperatury spalania, dzięki 
dużej, półkulistej powierzchni reakcji. 
Znaczna część powstającego ciepła 
odprowadzana jest ze strefy reakcji 
w formie promieniowania podczer-
wonego, co wydatnie zmniejsza two-
rzenie tlenków azotu. Dla olejowych 
kotłów kondensacyjnych należy sto-
sować palniki niebieskopłomieniowe, 
gdyż cechują się one szczególnie 
niskimi emisjami.

6.2. System odprowadzania spalin

Ze względu na niską temperaturę 
spalin (< 85°C) i niebezpieczeństwo 
kondensacji resztek wilgoci w prze-
wodach spalin, konwencjonalny, jed-
nowarstwowy komin nie nadaje się 
do przyłączenia kotła kondensacyj-
nego. Niska temperatura spalin nie 
zawsze wystarcza też do wytworzenia 
ciągu naturalnego, wobec czego kot-
ły kondensacyjne często wyposażane 
są w dmuchawy i pracują z nadciś-
nieniem. Wskutek tego wymagania 
wobec komina są zasadniczo inne, 
niż przy kotłach konwencjonalnych:
–  Nie jest wymagana odporność na 

pożar sadzy itp.
–  Występuje jedynie nieznaczne ob-

ciążenie wysoką temperaturą.
–  Musi być możliwa praca zarówno 

w podciśnieniu, jak i nadciśnieniu.
–  Należy liczyć się z występowaniem 

korodującego kondensatu.

Warunkom tym odpowiadają prze-
wody spalin, wykonane ze stali 
szlachetnej, ceramiki lub szkła. Przed 
rozpoczęciem prac przy instalacji 

Rys. 41: Charakterystyka emisji gazowego kotła gazowego Vitodens 300/333 i Vitocrossal 300 (typ 
CU3 i CM3) w zestawieniu z różnymi przepisami i znakami jakości

odprowadzania spalin zakład instala-
torski powinien dokonać uzgodnień 
z właściwym rejonowym mistrzem 
kominiarskim.
Zasadniczo rozróżnia się przypadki 
ustawienia kotła kondensacyjnego:
–  w obszarze mieszkalnym 

(pomieszczenia pobytowe)
albo
–  poza obszarem mieszkalnym (kot-

łownia).

Ustawienie w obszarze mieszkalnym 
(pomieszczenia pobytowe) dozwo-
lone jest tylko do 50 kW. Ponadto 
warunkiem jest również prowadzenie 
przewodów spalin w obrębie po-
mieszczenia w przewietrzanej rurze 
ochronnej (system koncentryczny 
AZ, doprowadzenie powietrza do 
spalania z zewnątrz. Przy zastoso-
waniu przewietrzanego przewodu 
koncentrycznego od kotła do komina 
dozwolona jest, jako przypadek spe-
cjalny, praca z czerpaniem powietrza 
do spalania z pomieszczenia.

W obszarze niemieszkalnym przewód 
spalin może być prowadzony w obrę-
bie pomieszczenia także bez przewie-
trzanej rury ochronnej. Pomieszcze-
nie kotła musi jednak wtedy posiadać 
wystarczająco duży otwór nawiewny, 
prowadzący na zewnątrz (wg TGI ‘86/ 
96). Znamionowa moc cieplna do 50 
kW: 150 cm� wzgl. � x 75 cm�

Znamionowa moc cieplna ponad 50 
kW (np. Vitodens 300, 66,0 kW lub 
instalacja wielokotłowa): 150 cm� i za 
każdy kW ponad 50 kW � cm�.

Jeśli wybrano kocioł do pracy 
z czerpaniem powietrza do spalania 
z pomieszczenia (rodzaj kotła B), to 
powietrze do spalania czerpane jest 
z pomieszczenia, w którym kocioł jest 
zainstalowany. W pomieszczeniach 
mieszkalnych należy podjąć specjal-
ne zabiegi, by zapewnić dostateczną 
ilość powietrza do spalania, bez 
pogorszenia klimatu pomieszczenia. 
Rurę spalin, aż do wejścia w wenty-
lowany kanał kominowy, należy wy-
konać koncentrycznie i powietrze do 
spalania doprowadzane będzie przez 
rurę zewnętrzną. Dzięki temu ew. wy-
dostające się spaliny będą odprowa-
dzane z powrotem bezpośrednio do 
kotła (rys. 4�). Zasadniczo obowiązu-
ją następujące warunki:

Dopuszczalne:
–  Instalowanie kotłów gazowych na 

tej samej kondygnacji
–  Pomieszczenia pobytowe z czerpa-

niem powietrza z pomieszczenia
–  Pomieszczenia pomocnicze z czer-

paniem powietrza z pomieszczenia
–  Pomieszczenia pomocnicze z czer-

paniem powietrza z pomieszczenia 
(spiżarnie, piwnice, pomieszczenia 
techniczne itp.)
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Emisje i system odprowadzania spalin

Rys. 42: Systemy odprowadzania spalin dla kotłów Vitodens �00-W i 300-W z czerpaniem powietrza
do spalania z pomieszczenia.
Uwaga: Według polskich przepisów zabronione jest podłączanie kilku kotłów z otwartą komorą 
spalania nie będących w pomieszczeniu kotłowni do wspólnego przewodu kominowego

Rys. 43: Systemy odprowadzania spalin dla kotłów Vitodens �00-W i 300-W z czerpaniem powietrza 
do spalania z zewnątrz

–  Pomieszczenia pomocnicze 
z otworami w ścianie zewnętrznej 
(nawiew/wywiew 150 cm� lub po 
� x 75 cm� u góry i dołu w tej sa-
mej ścianie do QN ≤ 50 kW)

–  Poddasza, jednakże tylko przy 
wystarczającej wysokości komina 
(wg DIN 18160 – 4 m nad wlotem).

Niedozwolone:

–  Klatki schodowe i wspólne przed-
sionki, wyjątek: domy jednoro-
dzinne i dwurodzinne o małej 
wysokości (górna krawędź podłogi 
najwyższej kondygnacji < 7 m nad 
powierzchnię terenu)

–  Łazienki lub ustępy bez okien ze-
wnętrznych z szybem wywiewnym

–  Pomieszczenia, w których składo-
wane są substancje wybuchowe 
lub łatwopalne

–  Pomieszczenia wentylowane 
wywiewnie mechanicznie lub po-
przez szyby indywidualne wg DIN 
18117-1.

Kotły czerpiące powietrze do spalania 
z zewnątrz (rodzaj kotła C) powietrze 
zasysane jest spoza budynku. Do te-
go celu wykorzystuje się albo wolny 
przekrój kanału kominowego, przez 
który poprowadzony jest przewód 
spalin, albo stosuje się rury kon-
centryczne, z których wewnętrzna 
odprowadza spaliny na zewnątrz, 
a zewnętrzna doprowadza powie-
trze do spalania. Odcinek w obrębie 
pomieszczenia kotła musi być w każ-
dym wypadku wykonany jako rura 
koncentryczna, przewietrzana powie-
trzem do spalania (rys. 43).

Zasadniczo można do jednego prze-
wodu spalin przyłączyć także kilka 
kotłów kondensacyjnych.

Możliwe jest np. ustawienie w po-
mieszczeniach pobytowych i miesz-
kalnych, niewentylowanych pomiesz-
czeniach pomocniczych, w szafach 
i wnękach, bez zachowania odstępów 
od palnych elementów budynku, ale 
również na poddaszach z bezpośred-
nim wyprowadzeniem przewodu spa-
liny/ /powietrze przez dach.

Jeśli przewód spalin przechodzi po-
przez kondygnacje, to musi być po-
prowadzony w szybie. Szyb ten nale-
ży wykonać w klasie przeciwpożaro-
wej F90, a przy małych wysokościach 
szybu (< 7 m) wystarcza także F30.

W pomieszczeniu kotła musi znaj-
dować się odpływ dla kondensatu 
i przewodu wydmuchowego zaworu 
bezpieczeństwa.

Przy pracy z czerpaniem powietrza do 
spalania z zewnątrz nie są potrzebne 
blokady elektryczne dla urządzeń 
wentylacji wyciągowej (okapy nadku-
chenne itp.).

Czerpanie powietrza
z pomieszczenia:
1  Przewód połączeniowy
    z rury koncentrycznej, 
    do spalania z pomieszczenia 
�  Przyłączenie kilku kotłów 
    do komina wilgotnego
3  Przyłączenie do komina 
    konwencjonalnego

3

1 2

2

Czerpanie powietrza z zewnątrz: 

 4 Pionowe przejście dachowe
 5 Głowica na ścianę zewnętrzną
 6 Komin LAS dla wielu kotłów 
 7 Przejście przez ścianę
  zewnętrzną
 8 Pionowe przejście dachowe
          przez dach płaski
 9 Przyłączenie do istniejącego
  komina LAS
 10 Poziome przejście przez dach
 11 Osobne prowadzenie 
          powietrza i spalin

9

5

4

4

86

7

10

11

6
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7. Pomoc w wyborze

7.1. Wiszący lub stojący gazowy 
kocioł kondensacyjny

Viessmann oferuje systemową tech-
nikę kondensacyjną odpowiednią dla 
każdej potrzeby. Dla domu jednoro-
dzinnego można zastosować kocioł 
wiszący z pojemnościowym podgrze-
waczem c.w.u. lub zintegrowanym 
dyżurnym podgrzewaczem przepły-
wowym. Taki kocioł może pracować 
z czerpaniem powietrza do spalania 
z pomieszczenia lub z zewnątrz i mo-
że być zainstalowany na poddaszu, 
w pomieszczeniach mieszkalnych lub 
w piwnicy. Alternatywą może być 
ustawiony w piwnicy gazowy kocioł 
kondensacyjny z osobnym pojem-
nościowym podgrzewaczem c.w.u. 
Dla domów wielorodzinnych można 
wybrać rozwiązanie centralne lub 
decentralne.

Przy decentralnym wytwarzaniu 
ciepła stosuje się z reguły kotły 
wiszące w każdym mieszkaniu. 
Podgrzew c.w.u. następuje w wiszą-
cym, podstawionym pod kocioł lub 
wolnostojącym pojemnościowym 
podgrzewaczu c.w.u. lub też przepły-
wowo, w zintegrowanym płytowym 
wymienniku ciepła.

Gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitodens 100-W i Vitodens 200-W

Wysokowartościowa technika kon-
densacyjna dla ogrzewania pomiesz-
czeń i podgrzewu c.w.u. Bardzo efek-
tywna powierzchnia wymiany ciepła 
z nierdzewnej stali szlachetnej. Rów-
nież modulowany palnik cylindryczny 
ze stali szlachetnej ze zmieszaniem 
wstępnym, bardzo oszczędnie obcho-
dzi się z energią.

Vitodens 100-W

•  9,0 do 35 kW
•  sprawność znormalizowana: do 

108%

Vitodens �00-W

•  4,8 do 35 kW
•  sprawność znormalizowana: do 

109% Rys. 45: Vitodens 343 – Compact-Energy-Tower 
o mocy 3,8 do 13,0/16,0 kW

Rys. 44: Gazowy kocioł kondensacyjny 3,8 do 66 kW

Gazowy kocioł kondensacyjny do 
wbudowania w ścianę Vitodens 100-E

Konstrukcja klasycznych wiszących 
kotłów w budynku została posze-
rzona o możliwość montażu kotła 
w ścianie.
Ten dyskretny i zajmujący niewiele 
miejsca kocioł o zwartej budowie jest 
szczególnie wygodny w konserwacji 
i obsłudze dzięki wyposażeniu w blok 
hydrauliczny AquaBloc z systemem 
połaczeń Multi-Steck i automatycz-
nym urządzeniem napełniającym.

•  8,0 do �4,� kW (�7,3 przy podgrze-
wie c.w.u.) 
lub 17,0 do �40 kW w układzie ka-
skadowym 

•  sprawność znormalizowana: do 
107%

Gazowy wiszący kocioł kondensacyj-
ny Vitodens 222-W

Zaawansowana konstrukcja łącząca 
w sobie wiele zalet to szczególnie 
kompaktowy, wiszący kocioł gazowy 
ze zintegrowanym warstwowym za-
sobnikiem c.w.u. ze stali szlachetnej 
o pojemności 46 litrów.

Innowacyjny układ regulacji spalania 
Lambda Pro Control automatycznie 
rozpoznaje rodzaj gazu, dopasowuje 
spalanie zmieniającego się obciąże-
nia kotła i kaloryczności gazu, gwa-
rantując zawsze wysoką sprawność.

•  4,8 do 35,0 kW 
•  sprawność znormalizowana: do 

109%
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Pomoc w wyborze

Rys. 46: Vitolaplus 300 – olejowy unit kondensacyjny z przyłączonym wymiennikiem ciepła 
Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej, �0,� do 53,7 kW

Gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitodens 300-W

Przodująca technika plus atrakcyjne 
wzornictwo: wydajny, modulowany 
palnik gazowy MatriX-compact kotła 
Vitodens 300-W przekonuje przez 
niskie zużycie energii i nieznaczne 
emisje. Układ automatycznej adap-
tacji odprowadzania spalin zapewnia 
trwale wyskoku współczynnik spraw-
ności. 

•  3,8 do 35 kW
•  sprawność znormalizowana: do 

109%

Kompaktowy gazowy kocioł 
kondensacyjny Vitodens 333-F

Dwa w jednym: wysokowydajny 
kocioł Vitodens 300-W plus zintegro-
wany wysokowartościowy zasobnik 
ładowany c.w.u. o pojemności 86 li-
trów (typ WS3C) i 130 litrów (typ 
WR3C). Umieszczone we wspólnej 
obudowie o wysokości tylko 140 i 160 
cm i niewielkiej szerokości, odpowia-
dającej modułowi mebli kuchennych. 
Wysoka sprawność zagwarantowana 
jest przez automatyczną adaptację 
układu odprowadzania spalin.

•  3,8 do �6 kW (typ WS3C)
•  5,� do �6 kW (typ WR3C)
•  sprawność znormalizowana: do 

109%

Compact-Energy-Tower Vitodens 
343-F – gazowy kocioł kondensacyjny 
z solarnym podgrzewaczem c.w.u.

Energooszczędny, przyjazny środo-
wisku i przyszłościowy: kompaktowe 
rozwiązanie kompletne z kotłem 
kondensacyjnym, wysokowydajnym 
podgrzewaczem c.w.u. – przygo-
towany do natychmiastowego lub 
późniejszego przyłączenia kolektorów 
solarnych. Układ Lambda Pro Control 
pozwala kotłowi Vitodens 343-F roz-
poznać automatycznie rodzaj gazu.

•  3,8 do 13/16 kW 
(przy podgrzewie c.w.u.)

•  sprawność znormalizowana: do 
109%

7.2. Stojący olejowy kocioł 
kondensacyjny

Olejowy unit kondensacyjny 
Vitoladens 300-W

Innowacyjna, przodująca technika, 
wyróżniona przez fundację konsu-
mencką Stiftung Warentest oceną 
„bardzo dobry”: Vitolaplus 300 
przekonuje oszczędnością i nieza-
wodnością eksploatacyjną. Przez 
dwustopniowe pozyskiwanie ciepła 
w kombinacji wypróbowanej zespo-
lonej biferralnej powierzchni grzew-
czej i wymiennika ciepła Inox-Radial 
z nierdzewnej stali szlachetnej, 
nadaje się idealnie dla modernizacji. 
Niskoemisyjny unitowy palnik nie-
bieskopłomieniowy Vitoflame 300 
mieści się poniżej wartości granicz-
nych dla znaku ekologicznego „Błę-
kitny Anioł”.

•  �0,� do 53,7 kW
•  sprawność znormalizowana: 

do 103%
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7.4. Gazowe kotły kondensacyjne 
(stojące)

Gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitocrossal 200

Konstrukcja pionowej powierzchni 
wymiany ciepła pozwala powstają-
cemu w kotle kondensatowi swo-
bodnie spływać w dół. W połączeniu 
z gładkością powierzchni stali szla-
chetnej zapewnia to efekt samo-
czyszczenia, co gwarantuje stale wy-
soki stopień kondensacji, zwiększa 
trwałość użytkową i redukuje wydat-
ki na konserwację.

•  �9 do 311 kW, jako instalacja dwu-
kotłowa do 6�� kW 

•  sprawność znormalizowana: do 
108%

Gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitocrossal 200

Niezawodna i sprawdzona po-
wierzchnia grzewcza ze stali nie-
rdzewnej Inox-Crossal w połączeniu 
z cylindrycznym palnikiem Matrix 
pozwala na szczególnie ciche, efek-
tywne i niskoemisyjne spalanie 
w zakresie modulacji od 33 do 100%. 
Vitocrossal �00 jest dostępny w ca-
łym zakresie mocy zarówno z otwar-
tą jak i zamkniętą komorą spalania.

•  135 do 6�8 kW, z możliwością pra-
cy jako kaskada dwóch kotłów do 
mocy 1 �56 kW 

•  sprawność znormalizowana: do 
109%

Gazowy unit kondensacyjny 
Vitocrossal 300 (rys. 47)

Czołowy produkt wśród stojących 
gazowych kotłów kondensacyjnych: 
powierzchnia wymiany ciepła Inox-
Crossal z nierdzewnej stali szlachet-
nej kotła Vitocrossal 300 umożliwia 
szczególnie efektywne wykorzysta-
nie ciepła kondensacji spalin. A pal-
nik MatriX obniża koszty ogrzewania 
i gwarantuje bezkompromisowo zre-
dukowane emisje substancji szkodli-
wych, poniżej wartości granicznych 
znaku ekologicznego „Błękitny 
Anioł”. Korzyść przy obliczaniu 
sprawności energetycznej: do 66 kW 

Rys. 49: Stojący gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitocrossal 300 z powierzchnią wymiany ciepła 
Inox-Crossal, 787 i 978 kW

Rys. 47: Stojący gazowy kocioł kondensacyjny Vitocrossal 300 z palnikiem gazowym MatriX

Rys. 48: Stojący gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitocrossal 300 z powierzchnią wymiany ciepła 
Inox-Crossal i palnikiem promiennikowym 
MatriX, 187 do 635 kW

możliwość pracy z czerpaniem po-
wietrza do spalania z zewnątrz. Dzię-
ki temu Vitocrossal 300 można insta-
lować w obrębie izolowanej cieplnie 
części budynku.

•  �9 do 14� kW
•  sprawność znormalizowana: 

do 109%

Gazowy kocioł kondensacyjny 
Vitocrossal 300 (rys. 48, 49)

Doskonała technika kondensacyjna 
dla każdej potrzeby: domów wielo-

rodzinnych, lokalnych sieci ciepłow-
niczych, budynków użyteczności 
publicznej i obiektów przemysło-
wych. Trwale wysoki stopień kon-
densacji, długą żywotność i niski na-
kład konserwacyjny zapewniono 
dzięki zastosowaniu kamienia milo-
wego w rozwoju techniki grzewczej 
Viessmann: pionowych powierzchni 
wymiany ciepła Inox-Crossal z nie-
rdzewnej stali szlachetnej.

•  187 do 978 kW, do 314 kW z palni-
kiem promiennikowym MatriX

•  sprawność znormalizowana: 
do 109%
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Rys. 50: Vitoplex 300 z przyłączonym wymiennikiem ciepła spaliny/woda Vitotrans 300 
dla wykorzystania ciepła kondensacji w kotłach grzewczych od 80 do 6 600 kW

Rys. 51: Wymienniki ciepła spaliny/woda Vitotrans 300 z powierzchniami wymiany ciepła 
Inox-Crossal i Inox-Tubal

7.5. Wymienniki ciepła spaliny/ 
woda Vitotrans 300

Program Vitotec w stojących kotłach 
kondensacyjnych uzupełniony jest 
wymiennikami ciepła spaliny/woda 
Vitotrans 300 z nierdzewnej stali 
szlachetnej, dla kotłów o mocy od 
80 do 6 600 kW. Bowiem zwłaszcza 
w zakresie kotłów dużej mocy, dla 
wykorzystania ciepła kondensacji za 
kotłem przyłącza się wymiennik cie-
pła spaliny/woda (rys. 50).

W wymiennikach ciepła spaliny/wo-
da Vitotrans 300 (rys. 51) temperatu-
ra spalin ulega drastycznemu obni-
żeniu i przekracza temperaturę po-
wrotu wody grzewczej już tylko 
o 10 do �5 K. Już przez samo to 
schłodzenie sprawność kotła wzra-
sta o ok. 5 punktów procentowych. 
Dalsza oszczędność energii i właści-
wa korzyść z tego wymiennika pole-
ga na wykorzystaniu ciepła, wydzie-
lającego się przy skraplaniu się pary 
wodnej ze spalin na chłodnej po-
wierzchni wymiennika. W zależności 
od temperatury wody w Vitotrans 
300 ten dalszy zysk ciepła z konden-
sacji stanowi dalsze 7%.

Przez zainstalowanie Vitotrans 300 
można podnieść sprawność znorma-
lizowaną kotła o maks. 1�% przy 
opalaniu gazem i 7% przy opalaniu 
olejem.

Vitotrans 300 budowany jest 
w dwóch wykonaniach, dla dwóch 
różnych zakresów mocy: do 1 750 
kW z powierzchniami wymiany ciep-
ła Inox-Crossal, a od 1 860 do 6 600 
kW z rurowymi powierzchniami wy-
miany ciepła Inox-Tubal.

Obydwa rodzaje wymienników ciep-
ła spaliny/woda mają wysoką 
sprawność i wykonane są z nie-
rdzewnej stali szlachetnej. Dzięki te-
mu nie są zagrożone korozją, powo-
dowaną kwaśnym kondensatem.
Przeciwprądowe prowadzenie wody 
kotłowej i spalin zapewnia szczegól-
nie wysoki stopień kondensacji. Pio-
nowe usytuowanie powierzchni wy-
miany ciepła wzmaga efekt samo-
czyszczania: kondensat może bez 
przeszkód spływać w dół, spłukując 
przy tym powierzchnię wymiany 
ciepła i utrzymując ją w czystości.
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Tab. 6: Tabela wyboru – pomoc w wyborze 
między kotłem dwufunkcyjnym z wbudowanym 
dyżurnym podgrzewaczem przepływowym 
lub kotłem jednofunkcyjnym z osobnym 
pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.

7.6. Tabela wyboru wiszącego kotła 
dwufunkcyjnego/jednofunkcyjnego 
w aspekcie podgrzewu c.w.u.

Kotły wiszące Viessmann są przyja-
zne użytkownikowi także w eksploa-
tacji: czy to dzięki prostocie obsługi, 
czy też komfortowemu podgrzewo-
wi c.w.u. przez zintegrowany system 
Quick. W kotłach dwufunkcyjnych 
natychmiastową dostawę c.w.u. za-
pewnia płytowy wymiennik ciepła – 
bez niepotrzebnego zużywania ener-
gii i wody.

Dla większego zapotrzebowania 
c.w.u. przewidziano obszerny pro-
gram pojemnościowych podgrzewa-
czy c.w.u. Vitocell o pojemności 80 
do 300 litrów. Podgrzewacze, zarów-
no wiszące, jak i podstawiane pod 
kocioł lub wolnostojące, są kształ-
tem i kolorem dopasowane do kot-
łów wiszących Viessmann. Należące 

do nich zestawy przyłączeniowe 
umożliwiają szybkie i proste przyłą-
czenie. Pomocą w wyborze między 
wiszącym kotłem dwufunkcyjnym 
(z dyżurnym podgrzewaczem prze-
pływowym), a kotłem jednofunkcyj-
nym z osobnym pojemnościowym 
podgrzewaczem c.w.u. w aspekcie 
podgrzewu c.w.u. służy tabela 6.

Technika kondensacyjna stwarza 
szczególne korzyści przy moderniza-
cji budynków, gdyż pozwala na za-
stosowanie szczególnie prostych 
i niedrogich rozwiązań odprowadza-
nia spalin. Zbędny jest kosztowny 
remont komina z pracami murarski-
mi, gdyż można w istniejące kanały 
kominowe wpuścić łatwe do monta-
żu przewody spalin z tworzywa 
sztucznego (niedozwolone w Polsce) 
lub stworzyć nawiewy powietrza ze-
wnętrznego przez niewielkie przebi-
cia w ścianach zewnętrznych.

Kocioł dwufunk-
cyjny z dyżurnym 
podgrzewaczem 
przepł.

Kocioł jednofunk-
cyjny z osobnym 
pojemn. podgrze-
waczem c.w.u.

Zapotrzebowanie 
c.w.u., komfort

Zapotrzebowanie c.w.u. dla jednego mieszkania
Zapotrzebowanie c.w.u. dla domu jednorodzinnego
Zapotrzebowanie c.w.u. centralne 
dla domu wielorodzinnego
Zapotrzebowanie c.w.u. decentralne 
dla domu wielorodzinnego

+
0

–

+

+
+

+

+

Korzystanie 
z różnych 
punktów 
czerpania

Jeden punkt czerpania
Kilka punktów czerpania, korzystanie niejednoczesne
Kilka punktów czerpania, korzystanie jednoczesne

+
+
–

0
0 / +

+

Odległość punktu 
czerpania od kotła

do 7 m (bez przewodu cyrkulacyjnego)
Z przewodem cyrkulacyjnym

+
–

–
+

Modernizacja Istnieje pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.
Zastąpienie istniejącego kotła dwufunkcyjnego

–
+

+
– / 0

Zapotrzebowanie 
miejsca

Mało miejsca (ustawienie we wnęce)
Dość miejsca (pomieszczenie dla kotła)

+
+

0
+

+  =  polecany
0  =  polecany warunkowo
–  =  niezalecany
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Rys. 53: Konsekwentna technika modułowa Viessmann pozwala na zasadzie klockowej montować 
ramę podstawową z modułami funkcjonalnymi, tworząc różne wykonania kotłów. Pozwala to na 
szeroką unifikację części i operacji montażowych

7.7. Technika modułowa Viessmann

Technika modułowa Viessmann, 
oparta na strategii platformowej, 
ułatwia montaż, serwisowanie i kon-
serwację. W jej ramach różne wyko-
nania urządzeń tworzy się na zasa-
dzie konstrukcji klockowej z płyty 
podstawowej i różnych modułów 
funkcjonalnych.

Program systemowy: 
oszczędza czas i pieniądze

Wszystkie elementy programu Vito-
tec są konsekwentnie ukierunkowa-
ne na funkcjonalność – oczywiście 
także w nowych kotłach wiszących. 
Przez przejrzystość struktur i unifika-
cję technika modułowa stwarza przy 
tym podstawy dla wysokiej ekono-
miczności – od fazy projektowania, 
aż do eksploatacji. Z w sumie czte-
rech modułów palnikowo-wymien-
nikowych, trzech płyt wodnych 
Aqua-Platine i dwóch typów regula-
torów montuje się różne wykonania 
kotłów. Powstaje w ten sposób ob-
szerny program kotłów o wysokim 
stopniu unifikacji części składowych 
(rys. 53).

Mniej znaczy więcej: 
harmonizacja części

Viessmann dokonał dalszej harmo-
nizacji części składowych różnych 
kotłów. Wszędzie stosuje się te same 
elementy. Zredukowana różność ty-
pów zapewnia szereg korzyści:

•  oszczędność czasu, dzięki ujedno-
liconym operacjom montażowym

•  szybsze i bardziej ekonomiczne 
uruchamianie

•  bezproblemowy serwis, uprosz-
czona konserwacja

•  mniejszy asortyment części za-
miennych

•  budowa modułowa ogranicza 
możliwość błędów przy zmniej-
szonym nakładzie na szkolenia.
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Rodzinne przedsiębiorstwo Viessmann 
już od trzech pokoleń czuje się zobo-
wiązane do realizacji zadania, jakim 
jest komfortowe i ekonomiczne wytwa-
rzanie ciepła w sposób przyjazny dla 
środowiska i dostarczanie go zgodnie 
z zapotrzebowaniem. Opracowując 
liczne, wiodące na rynku produkty 
i rozwiązania firma Viessmann wciąż 
stawia nowe kamienie milowe, które 
uczyniły to przedsiębiorstwo pionierem 
w dziedzinie technologii i inicjatorem 
działań całej branży. 

W ramach aktualnego programu pro-
dukcji firma Viessmann oferuje swoim 
klientom wielostopniowy program 
urządzeń o mocy od 1,5 do �0 000 kW: 
stojące i wiszące, konwencjonalne 
i kondensacyjne kotły grzewcze na olej 
i gaz oraz systemy energii odnawial-
nych – np. pompy ciepła, technikę 
solarną i kotły grzewcze na surowce 
pochodzenia roślinnego. Program 
obejmuje także komponenty systemów 
regulacji i transmisji danych, komplet-
ne systemowe urządzenia peryferyjne 
aż po grzejniki i ogrzewanie podłogowe.

Posiadając 16 zakładów w Niemczech, 
Francji, Kanadzie, Polsce, na Węgrzech, 
w Austrii i w Chinach, sieć dystry-
bucyjną w Niemczech i 35 innych kra-
jach oraz 1�0 oddziałów handlowych 
na całym świecie firma Viessmann 
ukierunkowana jest na współpracę 
międzynarodową.

Najwyższą wartość dla firmy Viessmann 
stanowią: odpowiedzialność za środo-
wisko naturalne i społeczeństwo, 
uczciwość w kontaktach z partnerami 
handlowymi i pracownikami, jak rów-
nież dążenie do perfekcji i najwyższej 
wydajności we wszystkich procesach 
handlowych. Obowiązuje to w odnie-
sieniu do każdego pracownika i tym 
samym do całego przedsiębiorstwa, 
które poprzez swoje wszystkie pro-
dukty oraz usługi oferuje klientowi 
szczególne korzyści i wartość dodaną 
wynikające z silnej marki.

Viessmann Group


