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ciep o
Ile kosztuje ogrzewanie
Wydatki na ogrzewanie stanowi  70–80% 

kosztów utrzymania domu, dlatego war-

to d y  do ich obni enia. Najistotniejszy 

wp yw na ich wysoko  maj  dwa czynniki:

cena energii, która zale y od rodzaju pa-

liwa oraz sprawno ci ród a ciep a (patrz ta-

bela 1);

ciep ochronno  domu, od której zale y

zapotrzebowanie na ciep o do ogrzewania.

Jak wida , ró nica jednostkowych kosz-

tów energii si ga prawie 300%.

Rzeczywiste koszty ogrzewania zmieniaj

si  zale nie od sytuacji na rynku paliw, ró-

d a zaopatrzenia i regionu. Wp ywa te  na 

nie sprawno  domowych urz dze  grzew-

czych, ale zale no  cenowa mi dzy po-

szczególnymi paliwami ma charakter sta y. 

Teoretycznie wybór paliwa jest prosty – wy-

bieramy najta sze. Niestety, wybór najta -

szych paliw sta ych oznacza niedogodno ci 

w obs udze kot a (je li zamontujemy urz -

dzenie bez automatycznego podajnika) oraz 

zanieczyszczanie atmosfery. Popularnym 

paliwem do ogrzewania domu jest gaz ziem-

ny, ale nie wsz dzie jest dost pny.

W u ytkowanych instalacjach grzewczych 

do atwo mo na okre li  roczne zapotrze-

bowanie na ciep o (na podstawie ilo ci zu-

ywanego w gla, oleju opa owego, gazu czy 

energii elektrycznej). B dzie to przydatne, je-

li chce si  okre li  op acalno  wymiany 

ród a ciep a. To, ile paliwa zostanie zu yte-

go do pozyskania 100 kWh energii, zale y od 

jego rodzaju (patrz tabela 2).

Wymieniaj c stary kocio  na nowy, mo -

na liczy  przeci tnie na zmniejszenie zu y-

cia paliwa o 15–20%; oszcz dno ci te mog

by  du o wy sze, je li stary kocio  by  moc-

no zu yty i zanieczyszczony. Zastosowanie 

NoweNowe

Dom ocieplony, 

okna wymienione, 

a rachunki za 

ogrzewanie nadal 

wysokie? 

Mo e czas na 

remont instalacji 

centralnego 

ogrzewania?

fot. Viessmann

ród o energii
Cena jednostkowa

[z /kWh]

gaz ziemny 0,20

gaz p ynny 0,43

olej opa owy 0,27

w giel 0,16

energia elektryczna

(taryfa dzienna)
0,41

Tab. 1. 
Orientacyjne ceny energii z ró nych róde
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p o nowoczesnej automatyki regulacyjnej po-

zwoli dodatkowo zaoszcz dzi  5–10% ener-

gii, a przy tym zwi kszy komfort cieplny 

w budynku. Jednak wymiana kot a przysto-

sowanego do tego samego rodzaju paliwa 

najcz ciej nie ogranicza si  jedynie do za-

st pienia starego nowym. Wymaga równie

dostosowania przynajmniej niektórych ele-

mentów instalacji do nowych warunków, 

a to zwi ksza koszt modernizacji.

Co wymienia ?
Modernizuj c instalacj  grzewcz , oprócz 

kot a wymienia si  czasem rury i grzejni-

ki. Z takim zakresem robót trzeba si  liczy

wtedy, gdy instalacja jest w z ym stanie tech-

nicznym (przecieki, zamulenie, korozja) lub 

gdy stare grzejniki i prowadzone po wierzchu 

cian rury szpec  pomieszczenie, a moderni-

zacja ma zmieni  ten stan rzeczy. Wymiana 

rur i grzejników to jednak za ma o, by spo-

wodowa  wyra ne ograniczenie kosztów 

ogrzewania. Ale je li dotyczy  ma rur du-

ej rednicy prowadzonych przez nieogrze-

wane pomieszczenie lub nieocieplone ciany 

zewn trzne, a zatem powoduj cych znacz-

ne straty ciep a, ich wymiana, a przynajmniej 

ocieplenie s  mimo wszystko uzasadnione.

Je li wymienia si  ca  instalacj , now

dobrze jest wykona  jako zamkni t , nie-

zale nie od zastosowanego rodzaju kot a. 

Dzi ki temu mo na  zamontowa  dowolny 

rodzaj grzejników (w tym popularne p yto-

we, których nie powinno si  pod cza  do 

instalacji otwartych) oraz efektywnie ko-

rzysta  z kot ów na paliwo sta e ( czy si  je 

z instalacj  grzewcz  za po rednictwem wy-

miennika ciep a). Dzi ki takiemu rozwi za-

niu kocio  wyposa ony w automatyk  ste-

ruj c  mo e uzyska  jednocze nie wysok

i nisk  temperatur  wody. W uproszczeniu 

– mamy gor cy kocio , a to korzystnie wp y-

wa na proces spalania, i letnie grzejniki 

przekazuj ce tyle ciep a, ile w danej chwi-

li potrzeba.

Rodzaj rur i sposób ich prowadzenia nie 

maj  wi kszego znaczenia dla funkcjono-

wania instalacji. Dlatego najlepiej wybiera

rury, które atwo zamontowa . Modernizacj

u atwi  rury miedziane, które mo na uk a-

da  dowolnymi trasami (np. za listwami 

przypod ogowymi). Je li instalacj  prowadzi 

si  pod tynkiem, najwygodniej zastosowa

rury warstwowe PEX-Al-PE. 

By rury nie szpeci y pomieszcze , od-

prowadza si  je od pod ogi poprzez konsole 

przy czeniow  wyposa on  w zawory od-

cinaj ce. Popularny sposób rozprowadzania 

rur z rozdzielaczy jest za trudny, by go za-

stosowa  w czasie modernizacji: nie da si

estetycznie ukry  licznych wi zek rur ina-

czej ni  pod pod og , a to jest atwe tylko 

w nowo budowanym domu.

Gazowy na gazowy
Kot y produkowane ponad 20 lat temu mia-

y z regu y do  ubog  automatyk , a ich no-

minalna sprawno  wynosi a 75–80% (po 

latach eksploatacji z pewno ci  jest znacz-

nie mniejsza). Takie kot y warto wi c wy-

mieni , bo koszty inwestycji do  szybko si

zwróc . Kocio  ga-

zowy najpro ciej 

i z regu y najko-

rzystniej jest wy-

mieni  na jeden 

z dwóch rodzajów 

kot ów:

z otwart  komo-

r  spalania – je li 

stary jest umieszczony w oddzielnej kot ow-

ni lub 

z zamkni t  komor  spalania – je li bra-

kuje oddzielnej kot owni, a kocio  zainstalo-

wany jest w kuchni lub azience. 

Nowoczesne kot y mog  by  przystoso-

wane do podgrzewania wody do podob-

nej temperatury jak stare lub, je li s  to ko-

t y kondensacyjne, powinny pracowa  przy 

ni szej temperaturze wody. Z tego wzgl -

du wymiana starego kot a gazowego na kon-

densacyjny nie zawsze b dzie dobrym roz-

wi zaniem. By taki kocio  osi gn  wysok

sprawno , pozwalaj c  na uzyskanie wy-

ra nych oszcz dno ci w trakcie eksploata-

cji, temperatura wody w instalacji c.o. musi 

by  ni sza ni  dotychczas. Jednak obni enie 

temperatury wody, je li straty ciep a w bu-

dynku si  nie zmniejsz  (dzi ki ocieple-

niu cian, wymianie okien itp.) lub je li nie 

zwi kszy si  powierzchnia grzejników, spo-

woduje niedogrzanie domu. Dlatego wymia-

na starego kot a na kondensacyjny jest racjo-

nalna tylko wtedy, gdy modernizuje si  ca

instalacj  c.o. lub je li straty ciep a zosta y

zmniejszone.

Niezale nie od tego, na które z wymienio-

nych urz dze  wymieniamy stary kocio  ga-

zowy, zawsze trzeba uwzgl dni  stan i ro-

dzaj instalacji. Zanim zamontuje si  nowy 

kocio , instalacj  warto dok adnie przep u-

ka , w przeciwnym razie nowy kocio  lepiej 

pod czy  do starej instalacji za po rednic-

twem wymiennika p ytowego. To uchroni 

przed zanieczyszczeniami delikatn  auto-

matyk  nowego urz dzenia i zapewni jego 

sprawne funkcjonowanie. Trzeba te  pami -

ta  o przystosowaniu komina do wspó pracy 

z nowym kot em: je li poprzednio pracowa

bez wk adu kominowego lub z rur  ze sta-

li ocynkowanej, koniecznie trzeba dokupi

wk ad kominowy ze stali kwasoodpornej. 

Je li kocio  ma by  wymieniony na kocio

Cho  terminów tych potocznie prawie si  nie odró nia, to naprawd  dotycz  zupe nie innego za-

kresu robót. Remont to odtworzenie poprzedniego stanu instalacji z ewentualnym zastosowaniem 

nowszych materia ów, bez zmiany najwa niejszych parametrów technicznych czy te  rodzaju paliwa 

do ogrzewania domu. Modernizacja to prace maj ce na celu usprawnienie funkcjonowania i zwi k-

szenie efektywno ci, s owem – unowocze nienie ogrzewania. Mo e ograniczy  si  do wymiany sa-

mego kot a na przystosowany do innego rodzaju paliwa lub te  obejmowa  kompleksow  wymian

instalacji grzewczej. Zakres robót zale y od:

 celu, jaki chcemy osi gn  (np. obni enie kosztów, poprawa komfortu u ytkowania);

 stanu technicznego instalacji;

 zasobno ci naszego portfela. 

Modernizacja wymaga mniejszych lub wi kszych przeróbek instalacji grzewczej, a cz sto te  ro-

bót murarskich i tynkarskich. Dlatego okazj  do niej jest planowany remont ca ego domu.

Remont czy modernizacja c.o.?

Rodzaj paliwa Zu ycie

gaz ziemny 12 m3

gaz p ynny 17 l

olej opa owy 11 l

w giel 19 kg

Tab. 2. 
Zu ycie paliw w przeliczeniu na 100 kWh 
energii

fo
t.

 B
u

d
e

ru
s

 Wisz ce kot y

kondensacyjne 

nadaj  si  do domów 

modernizowanych, 

w których brakuje 

miejsca w kot owni
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Remont

z zamkni t  komor  spalania tak e konden-

sacyjny, trzeba te  zapewni  do  dop yw 

powietrza zewn trznego – najpro ciej przez 

rozdzielenie (odpowiednim adapterem) rury 

powietrzno-spalinowej i doprowadzenie po-

wietrza przez cian  domu. Z kana u komi-

nowego oraz z kot a kondensacyjnego – trze-

ba te  odprowadzi  skropliny – najlepiej 

bezpo rednio do kanalizacji lub do szamba 

odpornego na korozj .

W glowy na gazowy
Wymiana na gazowy kot a w glowego 

– zw aszcza z r cznym za adunkiem – za-

pewni nie tylko praktycznie bezobs ugowe 

u ytkowanie c.o., ale te  stabiln  tempera-

tur  w pomieszczeniach. W rejonach zga-

zyfikowanych i tych, w których wymagana 

jest szczególna ochrona powietrza, gminy 

niekiedy dofinansuj  takie inwestycje.

Nowy kocio  mo na zamontowa  w miej-

scu starego lub – je li jest wolny kana  spa-

linowy – w innym pomieszczeniu: kuchni 

albo azience, a w dawnej kot owni mo na 

urz dzi  na przyk ad si owni  lub dodatko-

w azienk .

Je li wymienia si  jedynie kocio , nowe 

urz dzenie trzeba pod czy  do instalacji za 

po rednictwem wymiennika p ytowego, bo 

inaczej instalacja z kot em w glowym, któ-

ra jest zawsze typu otwartego, niekorzystnie 

wp ywa aby na prac  nowego kot a gazowe-

go. Je li instalacja jest grawitacyjna, trze-

ba te  zamontowa  pomp  w obiegu grzej-

nikowym. Instalacj  typu otwartego mo na 

przerobi  na zamkni t  (zast puj c otwar-

te naczynie wzbiorcze – przeponowym), ale 

wymaga to za o enia odpowietrzników przy 

grzejnikach lub na pionach. 

Do zmiany kot a na gazowy trzeba przy-

stosowa  przewód spalinowy, gdy  we-

wn trz komina w czasie spalania gazu 

kondensuje si  para wodna, wskutek cze-

go tworz  si  tam r ce skropliny. Aby nie 

niszczy y komina, niezb dne jest wi c wsta-

wienie do niego wk adu kominowego ze sta-

li kwasoodpornej. Je eli nowy kocio  ma za-

mkni t  komor  spalania, a jego moc nie 

przekracza 21 kW, mo na – zamiast do ko-

mina – pod czy  go do przewodu spalino-

wo-powietrznego wyprowadzonego przez 

cian .

Problem przygotowania ciep ej wody 

u ytkowej rozwi zuje dwufunkcyjny kocio

gazowy, cho  mo na równie  wykorzysta

dotychczasowy zasobnik na ciep  wod ,

pod czaj c go do kot a gazowego za po-

rednictwem dodatkowej aparatury steruj -

Grzejniki...

fot. Merloni

Kot y gazowe z zamkni t  komor

spalania mog  by  umieszczane 

w dowolnym miejscu domu

...przekazuj  do pomieszcze  energi  ciepln  dostarczan  przez kocio  i rury rozprowadzaj ce. Na 

efektywno  ogrzewania, a po rednio te  na zu ycie energii, wp yw ma nie tylko wielko , ale te  ro-

dzaj i miejsce zamontowania grzejników. Powinno si  je dobiera  z uwzgl dnieniem zapotrzebowania 

na ciep o i umieszcza  tak, by zapewnia y jednakow  temperatury powietrza w ca ym pomieszcze-

niu. Je li s le dobrane i umieszczone, niekorzystny rozk ad temperatury zmusza do dostarczania 

do pomieszczenia wi kszej ilo ci energii, ni  to wynika z rzeczywistego zapotrzebowania.

Wielko  grzejników zale y te  od strat cieplnych pomieszczenia, zwykle okre lonych w projekcie. 

Je li takich danych nie ma, do wi kszo ci pomieszcze  spe niaj cych normy ciep ochronno ci mo -

na zamontowa  grzejniki wg wska nika 50–70 W/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Grzejniki powinny by  te  przystosowane do parametrów pracy instalacji grzewczej, to znaczy tem-

peratury zasilania i powrotu. W starszych systemach przyjmowano parametry 90/70/20: oznacza o

to, e za o on  moc grzewcz  grzejnik uzyskiwa , gdy temperatura wody zasilaj cej wynosi a 90°C, 

wody powracaj cej – 70°C, a temperatura pomieszczenia mia a 20°C. 

Wi kszo  wspó czesnych instalacji dostosowana jest do ni szych parametrów – zale nie od ro-

dzaju kot a – temperatury zasilania 50–75°C, a wody powrotnej 40–60°C. By przekaza  tak  sam

ilo  ciep a, grzejnik powinien by  wi kszy. Producenci grzejników maj  tabele przeliczeniowe, we-

d ug których dobieraj  wielko  grzejnika do insta-

lacji innych ni  standardowe. 

Przyk ad: W instalacji o parametrach 90/70/20 

grzejnik uzyskuje moc 1000 W. W instalacji o parame-

trach 70/60/22 uzyska moc jedynie 650 W. 

Moc grzejników okre la si  jednak dla niskiej tem-

peratury zewn trznej (z regu y -20°C), dlatego przez 

wi kszo  sezonu i tak pracuj  one ze znacznie mniej-

sz  moc , wystarczaj c  do utrzymania po danej 

temperatury. W rzeczywisto ci nie trzeba zatem pre-

cyzyjnie dobiera  wielko ci grzejników do maksymal-

nej mocy, gdy  w krótkich okresach bardzo niskiej 

temperatury mo na zwi kszy  – poza zakres ekono-

miczny – temperatur  grzewcz  kot a.

Na komfort cieplny w pomieszczeniu wp ywa 

tak e sposób przekazywania ciep a przez grzejnik, 

a wi c promieniowanie lub konwekcja (unoszenie). 

Korzystniej jest stosowa  grzejniki, które oddaj  ciep o przez promieniowanie, bo konwekcja powo-

duje „poduszk ” ciep ego powietrza pod sufitem i utrzymanie równocze nie przy pod odze do  ni-

skiej temperatury. Grzejniki konwekcyjne s  szczególnie niekorzystne w pomieszczeniu otwartym 

– na przyk ad z otwart  klatk  schodow  prowadz c  do pomieszcze  na poddaszu. 

Grzejniki powinno si  montowa  w pobli u miejsc o najwi kszych stratach ciep a, czyli pod okna-

mi lub przy drzwiach zewn trznych. Dzi ki cyrkulacji ciep ego powietrza uzyska si  wtedy równo-

mierny rozk ad temperatury w pomieszczeniach.

fot. Purmo

BD5_ogrzewanie.indd 120BD5_ogrzewanie.indd   120 2009-04-16 22:34:582009-04-16   22:34:58



Modernizacja c.o.

BUDUJEMY DOM 5/2009 121

cej. Jednak korzystniej jest wymieni  zasob-

nik na nowoczesny, z lepsz  izolacj  ciepln

i efektywniejszym przekazywaniem ciep a.

W glowy na olejowy
Je li w najbli szej okolicy nie ma sieci gazo-

wej, alternatywnym dla w gla paliwem jest 

olej opa owy. Koszty eksploatacyjne b d

wy sze, mniejsze natomiast b dzie zanie-

czyszczenie rodowiska, zmniejszy si  te

uci liwo  obs ugi i poprawi komfort ciepl-

ny w pomieszczeniach. 

Kocio  olejowy instaluje si  w kot ow-

ni, a dotychczasowy sk ad na opa  mo na 

wykorzysta  na zbiorniki olejowe. Te, któ-

rych pojemno  nie przekracza 1000 l, mo -

na umie ci  w bezpo rednim s siedztwie 

kot a, ale pod warunkiem rozdzielenia ich 

ciank  ceglan  wybudowan  w odleg o ci 

co najmniej 1 m od kot a. Wi ksze zbiorniki 

trzeba ustawi  w oddzielnym pomieszcze-

niu. Do kot a olejowego trzeba dostosowa

kana  spalinowy, aby móg  odprowadza

spaliny zawieraj ce par  wodn .

Instalacj  grzewcz  trzeba przystosowa

do nowego kot a wed ug zalece  producen-

ta, przy czym zawsze korzystniej jest dosto-

sowa  j  do pracy w obiegu zamkni tym lub 

pod czy  kocio  przez wymiennik p ytowy. 

W pomieszczeniu z kot em i zbiornikiem 

na olej musi skutecznie dzia a  wentylacja, 

pozwalaj ca usun  zapach oleju i zapewnia-

j ca dostateczn  ilo  powietrza do spalania.

Kocio  w glowy na w glowy
Kocio  na paliwo sta e wymienia si  na 

nowy przystosowany do takiego samego ro-

dzaju opa u wtedy, gdy stary jest ju  moc-

no zu yty lub uszkodzony albo gdy chce si

zmniejszy  uci liwo  obs ugi, poprawi

sprawno  spalania i wygodnie regulowa

temperatur  w pomieszczeniach. 

W praktyce prost  wymian  mo na prze-

prowadzi  jedynie, gdy montuje si  nowy 

kocio  o podobnej konstrukcji, systemie spa-

lania i  mocy. W takich sytuacjach nie prze-

rabia si  instalacji, chyba e pracowa a ona 

nieprawid owo. Je li wybierze si  nowocze-

sny kocio  z nadzorowan  intensywno ci

spalania, wyposa ony w automatyk  ste-

ruj c , to konieczne s  zmiany w uk adzie 

grzewczym. Mo na te  zdecydowa  si  na 

wymian  grzejników i rur w instalacji. By 

przybli y  zakres niezb dnych zmian w in-

stalacji, przedstawimy trzy typy obiegów 

grzewczych i sposoby przystosowania ich 

do ró nych kot ów w glowych:

obieg grawitacyjny otwarty – z tym sys-

temem zwykle wspó pracuj  jedynie naj-

prostsze kot y w glowe, o du ych redni-

cach przy czy i z r cznym za adunkiem 

paliwa oraz ograniczon  automatyk  ste-

rowania. Instalacja taka ma du  bezw ad-

no  ciepln , a kocio  pracuje w systemie 

cyklicznym (uzupe niany jest dwa-trzy razy 

w ci gu doby). Taka instalacja nie pozwala 

efektywnie wykorzysta  mo liwo ci nowo-

czesnego kot a z podajnikiem paliwa i auto-

matyk .

obieg pompowy otwarty – mo e bezpo -

rednio wspó pracowa  z kot ami o ma o roz-

budowanym systemie regulacji temperatury 

zasilania. Uk ad musi zawiera  zabezpiecze-

nie przed przegrzaniem, gdy  w razie awa-

rii zasilania  lub uszkodzenia pompy mo e

nast pi  niebezpieczny wzrost temperatu-

ry wody w kotle. W obiegu lepiej nie monto-

wa  zaworów termostatycznych, gdy  ich za-

mkni cie mo e spowodowa  przegrzanie 

kot a. Steruj ce prac  kot a uk ady automa-

tyki mo na wykorzysta , o ile nie powoduj

nadmiernego spadku temperatury wymienni-

ka ciep a w kotle (w wypadku kot ów w glo-

wych powinna ona mie  powy ej 60°C).

Je li temperatura wymiennika kot a jest 

zbyt niska (40–60°C), atwo osadzaj  si  sa-

dze doprowadzaj ce od zmniejszenia efek-

tywno ci przejmowania ciep a, a wi c

i sprawno ci kot a. Spaliny o niskiej tempe-

raturze natomiast szybko ulegaj  skropleniu, 

doprowadzaj c do odk adania si  w kanale 

dymowym smolistych osadów niszcz cych 

komin. W obiegu otwartym powinno si  in-

stalowa  wy cznie grzejniki o du ej odpor-

no ci korozyjnej – przede wszystkim eliw-

ne i aluminiowe.

obieg otwarty i zamkni ty rozdzielo-

ne wymiennikiem ciep a – taki uk ad sto-

suje si  przede wszystkim w trakcie kom-

pleksowej modernizacji instalacji c.o. 

Wykorzystuj c p ytowy wymiennik cie-

p a, tworzy si  dwa obiegi: zamkni ty grzej-

nikowy i otwarty kot owy. Pozwala to na 

efektywn  prac  kot ów w glowych ste-

rowanych elektronicznie i wyposa onych 

w palnik retortowy oraz podajnik paliwa. 

Obieg kot owy wykonany jest z otwartym 

naczyniem wzbiorczym, co chroni przed 

nadmiernym wzrostem ci nienia w ra-

zie przegrzania. Woda w zamkni tym obie-

gu grzejnikowym kr y za  tylko pomi dzy 

grzejnikiem a dodatkowym wymiennikiem. 

Dzi ki temu, odpowiednio reguluj c pra-

c  obiegów kocio -wymiennik oraz wymien-

nik-grzejnik, mo na utrzyma  znacznie 

ni sz  temperatur  wody w obiegu grzejni-

kowym. Oczywi cie je li zapotrzebowa-

nie na ciep o jest mniejsze, spalane jest te

mniej paliwa – palnik retortowy pozwala na 

regulacj  mocy grzewczej w do  du ym za-

kresie. 

fo
t.

 D
e
 D

ie
tr

ic
h

 Kocio  olejowy 

z zamkni t
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 Kot y na paliwo 

sta e, ze wzgl du na 

wzrastaj ce od lat 

ceny gazu i oleju, 

sta y si  bardzo 

ekonomicznym 
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ogrzania domu 
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