
Poleg zmanj∏evanja toplotnih izgub stavbe je pomembno
zmanj∏evati toplotne izgube tudi pri pridobivanju toplote in
njenem razdeljevanju znotraj stavbe. Vsako pridobivanje
toplote za ogrevanje je povezano tudi z dolo≠enimi izgubami.
Izgube ogrevalnega sistema predstavljajo izgube toplote v
dimnih plinih, izgube v kotlu in izgube pri prenosu toplote po
cevni mre∫i do ogreval.  Izgube zaradi mirovanja kotla in
izgube pri obratovanju nastanejo zaradi oddajanja toplote
skozi povr∏ine kotla v okolico in ohlajevanja kuri∏≠a skozi
dimnik, kadar gorilnik ne deluje. Te izgube lahko zna∏ajo tudi
do 20% pridobljene toplote v ogrevalni sezoni. Glede na
starost in velikost kotla se izgube toplote v dimnih plinih
gibljejo do 18%. Pribli∫no 10% toplote izgubimo pri prenosu
toplote po ceveh do ogreval. 

Slika 1: Toplotne izgube ogrevalnega sistema

V zadnem ≠asu je velika pozornost namenjena izbolj∏avam
naprav za proizvodnjo toplote za ogrevanje. Proizvajalci mo-
dernih kotlov so usmerjeni v razvoj in proizvodnjo nizkotem-
peraturnih in kondenzacijskh kotlov. Ti imajo veliko bolj∏e
izkoristke goriva, manj∏e izgube toplote v okolico in skozi
dimik ter manj onesna∫ujejo okolje.

NIZKOTEMPERATURNI KOTEL

Nizkotemperaturni kotel je naprava za pridobivanje toplote za
ogrevanje prostorov, ki je izdelana tako, da je temperatura
ogrevalnega medija zvezno regulirana v odvisnosti od zunanje
temperature in se praviloma giblje med 75 in 40°C. Zunanje
tipalo stalno meri zunanjo temperaturo in s pomo≠jo centralne
regulacijske enote vklju≠uje gorilnik. Ta voda nato direktno
vstopa v ogrevalni sistem in ogreva prostore. Centralna regu-
lacija z me∏alnim ventilom, ki je dovodni vodi prime∏aval
povratno vodo in tako zagotavljal pravo temperaturo ogreval-
nega medija, je tako odve≠. Temperatura vode v kotlu in
ogrevalnem sistemu je vedno prilagojena temperaturi zuna-
njega zraka.

Temperatura vode v kotlih starej∏ega tipa v ogrevalni sezoni v
na∏ih klimatskih pogojih ni smela biti ni∫ja od 55°C. Pri ni∫jih
pogonskih temperaturah se namre≠ v kuri∏≠u pojavi nevarnost
kondenzacije vlage v dimnih plinih in s tem korozija. Vzrok za
korozijo je ∫veplo, ki ga vsebujeta kurilno olje in nekatera
trdna goriva, ta pa skupaj z vlago, ki kondenzira na hladnih
povr∏inah kotla, tvori ∫vepleno kislino. Kislina najeda kovinsko
povr∏ino kuri∏≠a, ki lahko mo≠no skraj∏a ∫ivljenjsko dobo
kotla. Posledica vi∏je temperature ogrevalne vode v kotlu, tudi
kadar to ni potrebno, so ve≠je izgube toplote v okolico kotla
zaradi sevanja kotlovnih povr∏in. Ve≠je so tudi izgube toplote
zaradi vleka hladnega zraka skozi kuri∏≠e in dimnik, kadar
gorilnik ne deluje, saj je ≠as delovanja gorilnika za vzdr∫evanje
temperature sorazmerno kratek. 

In v ≠em je posebnost nizkotemperaturnega kotla? 
Kuri∏≠a nizkotemperaturnih kotlov so izdelana iz korozijsko
odpornih materialov, ali pa so zaradi posebne konstrukcijske
izvedbe za∏≠itena pred korozijo. Konstrukcija kuri∏≠a
klasi≠nega kotla je taka, da je ogrevana voda v neposrednem
stiku z vro≠imi stenami kuri∏≠a. Kadar je bila temperatura
ogrevalne vode nizka (npr. ob zagonu), je trajalo precej ≠asa,
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da so se povr∏ine kuri∏≠a primerno ogrele, saj je toplota inten-
zivno prehajala na vodo. 

"Vro≠e zgorevalne komore" nizkotemperaturnih kotlov imajo
dvojno steno, katere vmesni prostor je oblikovan v obliki
kovinskih reber. Vro≠i dimni plini takoj segrejejo notranjo
steno in toplota se odvaja preko reber in prevaja na zunanjo
steno ter na vodo. ∞e na stenah med temi rebri pride do kon-
denzacije zaradi prenizke temperature, ta vlaga hitro izpari. 

Slika 2: Presek skozi vro≠o komoro kuri∏≠a nizkotemperaturnega
kotla

Pri nizkotemperaturnih kotlih ima pomembno vlogo pravilen
izbor posameznih elementov. Kotel z majhno priklju≠no
mo≠jo, gorilnik z majhnim pretokom goriva in optimalna regu-
lacija delovanja morajo biti skrbno izbrani in na≠rtovani. Zato
kakovostni proizvajalci ponujajo na trgu tako imenovane
ogrevalne centrale ali s tujko "units". Te vklju≠ujejo poleg
kotla in gorilnika tudi kakovostno regulacijo, raztezno posodo
in obto≠no ≠rpalko v dobro toplotno izolirani enoti. Vsi ele-
menti so usklajeni tako, da je njihovo delovanje optimalno,
vzdr∫evanje ni zahtevno, uporabnik pa lahko enostavno nad-
zoruje delovanje elementov.

KONDENZACIJSKI   KOTLI

Kaj je torej kondenzacijska tehnika?
Goriva ozna≠ujemo glede na koli≠ino toplote, ki jo vsebujejo. Z
izrazom kurilnost Hi ozna≠ujemo tisto koli≠ino toplote, ki jo
dobimo z zgorevanjem goriva, ≠e dimne pline ohlajamo samo
do temperature rosi∏≠a vodne pare, ki jo vsebujejo dimni plini.
Z izrazom zgorevalna toplota Hs ozna≠ujemo vso toploto, ki se

sprosti pri gorenju, vklju≠no s toploto vodne pare v dimnih
plinih (latentna toplota).  Pri ni∫jih temperaturah dimnih
plinov  (55°C pri zemeljskem plinu in 47°C pri kurilnem olju)
vodna para kondenzira v kondenzat in pri tem se sprosti
latentni del toplote.

Tabela 1: Razmerje kurilnost - zgorevalna toplota za razli≠ne vrste
goriv

Razmerje med kurilnostjo in zgorevalno toploto je pri vseh
vrstah goriv odvisno od kemijsko vezanega oziroma moleku-
larno prisotnega vodika. ∞im ve≠ji je dele∫ vodika v gorivu,
tem bolj∏e je razmerje med Hs in Hi. Tako je zemeljski plin za
uporabo v kondenzacijski tehniki najprimernej∏e gorivo. 

Na≠elno je mogo≠e uporabiti tudi goriva, kot sta ekstra lahko
kurilno olje in les. Pri njihovi uporabi pa naletimo na tehni≠ne
te∫ave. Temperature dimnih plinov, pri katerih dose∫emo kon-
denzacijo, so znatno ni∫je, in dimni plini, ki vsebujejo ∫veplo,
so agresivnej∏i, kar lahko povzro≠i po∏kodbe na izmenjeval-
niku toplote. Nastali kondenzat je potrebno vedno nevtral-
izirati, kar mo≠no pove≠a stro∏ke investicije.

Slika 3: Poenostavljena ena≠ba zgorevanja zemeljskega plina

Kondenzacijski kotli 
Kondenzacijski kotli delujejo podobno kot nizkotemperaturni
z drse≠o regulacijo temperature ogrevalne vode v odvisnosti
od zunanje temperature. Iz kuri∏≠a spu∏≠amo pri nizkotempe-
raturnih izvedbah kotlov dimne pline s temperaturo nad
rosi∏≠em vlage v dimnih plinih, da zagotovimo zadosten vlek in
da kondenzirajo≠a vodna para ne po∏koduje dimnika. Pri kon-
denzacijskih kurilnih napravah pridobimo s kondenzacijo
vodne pare v dimnih plinih tudi del toplote, ki je do sedaj
neizkori∏≠ena odhajala skozi dimnik v okolico.

CH4      +    2O2                    CO2       +     2H2O

          metan   +   kisik                    ogljikov dioksid  +    vodna para

O2

O2

H2O
CO2

H2O

CH4

zemeljski plin      10,55  kWh/m3         9,5 kWh/m3            1,11

kurilno olje-ekstra lahko   10,68 kWh/kg  10,0 kWh/kg         1,06

UNP - butan      13,75 kWh/kg  12,7 kWh/kg         1,08

UNP - propan      13,95 kWh/kg  12,8 kWh/kg        1,09

vrsta goriva             zgorevalna        kurilnost       razmerje
             toplota Hs          Hi       Hs / Hi
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Slika 4: Shematski prerez kondenzacijskega kotla 

V osnovi je torej kondenzacijski kotel povsem podoben
klasi≠nemu, ki ima na izhodu v dimnik prigrajen dodatni
toplotni izmenjevalnik.

Kondenzacijskega kotla ne smemo priklju≠iti na obstoje≠i
dimnik. Ker dimne pline mo≠no ohlajamo, moramo upo∏tevati
dolo≠ene zahteve glede materialov, iz katerih so narejene
dimne tuljave, saj kondenzat vsebuje razli≠ne kisline, ki so
obenem tudi ∏kodljive za okolje. Materiali dimnih tuljav
morajo biti korozijsko odporni na agresivni kondenzat. 

Slika 5: Primer prikaza odvisnosti izkoristka delovanja plinske naprave ter
koli≠ine nastalega kondenzata od temperature dimnih plinov

Vrednost pH kondenzata zemeljskega plina se giblje od 3 do
5. Kondenzat je zaradi CO2, ki se z vlago ve∫e v ogljikovo kisli-
no, rahlo kisel. Vrednost pH kondenzata ekstra lahkega kuril-
nega olja pa se giblje med 1,5 in 3. Ker vsebuje H2SO4, je ta
kondenzat agresivnej∏i od plinskega. Pri kurilnih napravah
manj∏ih mo≠i (za enodru∫inske hi∏e) lahko kondenzat odva-
jamo direktno v kanalizacijo. Pri zgorevanju 1m3 zemeljskega
plina se sprosti od 0,8 do 1 litra kondenzata, kar predstavlja 

pri enodru∫inski hi∏i z napravo toplotne mo≠i 20 kW 2,6 do 3,3
m3 kondenzata na leto. Pri me∏anju z odpadno vodo iz
gospodinjstva in z de∫evnico se kondenzat tako razred≠i, da ni
ve≠ nevaren za okolje. Pri napravah ve≠jih od 350 kW pa je
potrebno zgraditi napravo za nevtralizacijo kondenzata.

Slika 6a: Primer energijskih tokov NT - kotla na zemeljski plin

Slika 6b: Primer energijskih tokov kondenzacijskega kotla na zemeljski plin
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Izhodi∏≠e za dolo≠anje izkoristkov kurilnih naprav je bila v
preteklosti kurilnost in je teoreti≠no popolno izkori∏≠anje
predstavljalo 100% izkoristek. Pri istem izhodi∏≠u je z
upo∏tevanjem zgorevalne toplote mogo≠e dosegati vi∏je izko-
ristke kot 100% (zemeljski plin 111% in kurilno olje ekstra
lahko 106%). Izkoristek kondenzacijskega kotla je tudi mo≠no
odvisen od temperaturnega re∫ima ogrevne vode v ogreval-
nem sistemu. Pri re∫imu 75/60°C je izkoristek kondenzacijskega
kotla 100%, pri re∫imu 40/30°C pa je izkoristek kondenzacijskega
kotla do 107%. Za dober izkoristek kondenzacijskega kotla je
torej zelo pomembno, da je temperatura vode v ogrevalnem
sistemu ≠im ni∫ja. To pa zahteva natan≠no in strokovno na≠rto-
vanje ogrevanja v hi∏i. 

DIMNIK 

Pri ogrevanju z nizkotemperaturnimi kotli imajo dimni plini na
izhodu iz kotla pogosto ∫e zelo nizke temperature, na poti
skozi dimnik pa se dimni plini ∏e dodatno ohladijo. ∞e pade
temperatura pod temperaturo rosi∏≠a, torej pod 45 do 55°C, se
lahko na stenah dimnika pojavijo kapljice kondenzata in
po∏kodbe dimnika so neizogibne. Kontrola dimnika pri obsto-
je≠ih objektih in dimenzioniranje dimnika pri novogradnji sta
pomembni nalogi strokovnjaka, ki projektira ali izvaja
nizkotemperaturni na≠in ogrevanja. V obstoje≠i hi∏i namre≠
obnova ali zamenjava dimnika ni ne enostavna in ne poceni.
Zato se je pred odlo≠itvijo o uporabi nizkotemperaturnega
kotla potrebno posvetovati s strokovnjakom o mo∫nostih
obnove dimnika in o vi∏ini stro∏kov.
Pri uporabi kondenzacijskega kotla pa je cilj ≠imbolj zni∫ati
temperaturo dimnih plinov, zato jih moramo v okolico odva-
jati s pomo≠jo ventilatorjev. Ker dimni plini ∏e vedno vsebujejo
tudi velik dele∫ vlage, morajo biti materiali za dimnike
neob≠utljivi za vlago in temperaturo. Tako uporabljamo mate-
riale, kot so aluminij, nerjavno jeklo, steklo, keramika in spe-
cialne plasti≠ne snovi. Zgrajeni morajo biti absolutno tesno, da
kondenzat ne more iztekati na prosto. 

Kaj moramo torej vedeti o modernih kotlih?
• S kondenzacijo dimnih plinov v kondenzacijskem kotlu prido-

bimo dodatno toploto. Koli≠ina dodatne toplote je odvisna
od sestave goriva. Pri uporabi zemeljskega plina je koli≠ina
dodatne toplote skoraj dvakrat ve≠ja kot pri uporabi ekstra
lahkega kurilnega olja.

• Kondenzacijski kotli so primernej∏i za uporabo zemeljskega 
plina in dosegajo izkoristke okrog 100%.

• Vgradnja kondenzacijskega kotla vedno zahteva izdelavo 
novega dimnika, kar predstavlja dodatne stro∏ke. Preden se
odlo≠imo za nakup kotla, se moramo pri obstoje≠ih stavbah,
posvetovati s projektantom, energetskim svetovalcem ali
dimnikarjem.

• Kondenzacijske kotle izdelujejo danes v razli≠nih izvedbah in 
razli≠nih mo≠i. Lahko jih namestimo v kleteh ali v stanovanju
pa tudi na podstre∏ju. Do priklju≠ne mo≠i 50 kW ne potrebu-
jejo posebne kurilnice. 

• Nizkotemperaturni kotli so primernej∏i za uporabo ekstra 
lahkega kurilnega olja in dosegajo izkoristke okrog 90%.

• Pri novej∏ih kondenzacijskih kotlih lahko v primerjavi z 
nizkotemperaturnimi kotli zmanj∏amo porabo goriva do
15%, v primerjavi s starimi kotli pa ve≠ kot 40%.
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