
Wielu inwestorów 

kupuje dzia k ,

wybiera projekt 

domu, cz sto nawet 

rozpoczyna budow

i dopiero wówczas 

zaczyna my le

o sposobie ogrze-

wania domu. 

To b d. Nale y

o tym pomy le

jak najwcze niej, 

najlepiej na etapie 

wyboru dzia ki, 

a przynajmniej 

wybieraj c projekt. 

Inaczej mo e si

okaza , e niektó-

rych rozwi za  po 

prostu nie mo na

zastosowa .

Jaros aw Antkiewicz

Zanim zdecydujesz

W czasie eksploatacji domu najwi cej wyda-

jemy zwykle w a nie na ogrzewanie. Wybór 

jego rodzaju to decyzja na wiele lat. Trzeba j

dobrze przemy le , bo nie ka de rozwi za-

nie b dzie pasowa  do wymarzonego domu, 

a tak e naszego trybu ycia. 

Rodzaj paliwa
O wyborze paliwa powinna decydowa  jego 

dost pno  i cena, cho  oczywi cie powin-

ni my te  uwzgl dni  w asne oczekiwania. 

Ch tnie wybierany gaz ziemny dost pny jest 

tylko tam, gdzie jest sie  gazowa. O takich 

paliwach jak s oma czy „wierzba energetycz-

na” warto my le  tylko wówczas, je li s  do-

st pne w najbli szej okolicy, w pewnym stop-

niu dotyczy to równie  drewna. Mo e si  te

zdarzy , e dzi  te paliwa s  dost pne, ale co 

zrobimy, je li miejscowy gospodarz, od które-

go kupowali my s om , za o y sad? 

Do ogrzewania domu paliwem sta ym, 

gazem p ynnym oraz olejem opa owym po-

trzebne jest odpowiednie miejsce na sk ad 

lub zbiornik paliwa – najwi cej na s o-

m  oraz drewno, przy czym nie ka de po-

mieszczenie nadaje si  na taki magazyn. 

Ceny paliw s  bardzo zmienne, trudno 

zatem przewidzie , jakie b d  za kilka lat. 

Ceny oleju opa owego i gazu p ynnego za-

le  w bardzo du ym stopniu nie tylko od 

mechanizmów rynkowych, ale od polityki 

podatkowej pa stwa. Tak e ceny najta sze-

go od lat paliwa, czyli w gla, rosn , a dwa 

lata temu w sezonie grzewczym trudno by o

w ogóle kupi  w giel o okre lonym sorty-

mencie (szczególnie popularny groszek). 

Dlatego porównanie cen ciep a, uzyskiwa-

nego z ró nych paliw, wcale nie jest atwe, 

a uwzgl dnienie tylko samej ceny opa u

wprowadza w b d. Trzeba równie  pami -

ta  o kosztach transportu, odmiennej spraw-

no ci ró nych urz dze  grzewczych, mo -

liwo ci pozwalaj cego oszcz dza  energi

sterowania prac  instalacji itd. 

 Decyduj c si  na okre lone paliwo, musimy dostosowa  do niego nie tylko kocio , ale i instalacj  c.o.

fot. Elektra
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Jak dobiera  ogrzewanie 
do domu?
Przede wszystkim nale y uwzgl dni , w ja-

kiej technologii i z jakich materia ów zbu-

dowano dom, co ma wp yw nie tylko na izo-

lacyjno  jego przegród, ale tak e na to, ile 

ciep a  mo e on zakumulowa , a tak e jaka 

b dzie jego stateczno  cieplna, czyli zdol-

no  do utrzymania sta ej temperatury. 

Dobra izolacyjno  nie musi oznacza  du-

Izolacyjno  i akumulacyjno  przegród 
a stateczno  cieplna budynku

oblicówka

folia paroprzepuszczalna

poszycie z p yt OSB

drewniany szkielet konstrukcji

ocieplenie z we ny mineralnej

paroizolacja

wyko czenie 

wewn trzne 

z p yt g-k

warstwa 

wyko czeniowa

(tynk tradycyjny, 

cienkowarstwowy lub oblicówka)

ciana no na z ceramiki poryzowanej

ciana no na z ceg y silikatowej 

(wapienno–piaskowej)

warstwa 

wyko czeniowa

(najcz ciej tynk 

cienkowarstwowy) 

warstwa 

izolacyjna

 ze styropianu 

Przyk ad 2. 

Przyk ad 3. 

Przyk ad 1. 

Izolacyjno  termiczna to zdolno  do stawiania oporu przep ywowi ciep a z o rodka cieplej-

szego do ch odniejszego. W Polsce miar  izolacyjno ci jest wspó czynnik przenikania ciep a U,

w  wielu innych krajach – jego odwrotno , czyli opór cieplny R. Im grubsza jest izolacja termicz-

na cian, dachu czy pod ogi na gruncie, tym lepsz  maj  one izolacyjno  termiczn  – tym mniej-

sza jest warto U tych przegród (i tym wi kszy opór R).

Akumulacyjno ci  przegrody nazywa si  jej zdolno  do gromadzenia ciep a. 

Jest ona tym wi ksza, im wi ksza jest masa przegrody, st d budynki murowane 

maj  zdecydowanie wi ksz  akumulacyjno  ni  lekkie budynki szkieletowe. 

Zale nie od masy i materia u, nieró ni ce si  izolacyjno ci  termiczn  przegrody 

zewn trzne mog  mie  bardzo ró n  akumulacyjno  ciepln . Dlatego te  bardzo 

„ciep e”, a wi c dobrze izolowane budynki szkieletowe stygn  stosunkowo szybko 

po wy czeniu ogrzewania, ale te  zaraz po jego ponownym uruchomieniu mo na 

je szybko nagrza . W podobnie ocieplonych budynkach murowanych temperatura 

wewn trzna spada wolniej, ale po ponownym w czeniu ogrzewania trzeba d ugo

czeka  na efekt – do czasu a  nagrzej  si  wyzi bione ciany. 

Od akumulacyjno ci przegród i ich izolacyjno ci zale y stateczno  cieplna 

budynku, czyli czas, w jakim utrzymuje si  w nim sta a temperatura wewn trzna, 

mimo zmian warunków zewn trznych (np. wyst pienia silnego mrozu albo porywi-

stego wiatru) lub wy czenia ogrzewania. Aby przegrody mog y akumulowa  ciep o

i oddawa  je do wn trza, musz  by  ocieplone od strony zewn trznej. Poka emy 

to na trzech przyk adach.

Przyk ad 1. ciana z pe nej ceg y silikatowej grubo ci 25 cm, ocieplona 

12-centymetrow  warstw  styropianu. ciana ta spe nia minimalne wymagania 

okre lone przez przepisy budowlane (U < 0,3) niezale nie od tego, czy ocieplenie 

znajdzie si  po stronie zewn trznej, czy od strony pomieszczenia. Jednak e w a-

ciwe jest oczywi cie tylko pierwsze rozwi zanie, bo tylko wtedy ci ka warstwa 

no na (ponad 350 kg na 1 m2) nie jest nara ona na przemarzanie  i mo e akumu-

lowa  bardzo du o ciep a i na d ugo je zatrzyma , bo jego ucieczk  do otoczenia 

skutecznie hamuje warstwa ocieplenia (a tylko ona styka si  z zimnym powietrzem 

zewn trznym). ciana ta ma  du  stateczno  ciepln , a wi c w budynku o takich 

cianach d ugo utrzymuje si  stabilna temperatura w pomieszczeniach, nawet je-

li ogrzewanie nie dzia a stale. 

Przyk ad 2. ciana jednowarstwowa z ceramiki poryzowanej grubo ci oko-

o 50 cm. Ma ona podobny do poprzedniej wspó czynnik U i niewiele mniejsz

mas  (przekraczaj c  300 kg na 1 m2), a zatem zbli on  akumulacyjno  termicz-

n . Jednak krócej utrzyma ona zmagazynowane w swej masie ciep o (ma mniejsz

stateczno  ciepln ), gdy  wobec braku bariery, jak  w poprzednim przyk adzie 

by a warstwa izolacji, akumuluj cy ciep o materia ciany ma bezpo redni kontakt 

z zimnym powietrzem zewn trznym. Temperatura ciany b dzie wi c wyra nie ma-

le  w kierunku zewn trznym.

Przyk ad 3. Lekka ciana szkieletowa, której przekrój z o ony jest g ównie 

z materia u izolacyjnego (zwykle we ny mineralnej), wype niaj cej pola mi dzy 

elementami szkieletu konstrukcyjnego. Taka ciana nie ma praktycznie adnej 

zdolno ci do akumulacji ciep a w swej masie, trudno te  mówi  o jej stateczno-

ci cieplnej, chocia  konstrukcja taka umo liwia uzyskanie wysokiej izolacyjno ci. 

Minimalne, okre lone przez prawo, wymagania cieplne spe nia ju  typowa ciana 

z 14-centymetrow  warstw  izolacji (ca kowita grubo  takiej ciany wynosi ok. 18 

cm). Jednak dla zminimalizowania strat ciep a warto zastosowa  grubsz  warstw

izolacji, ciana b dzie i tak stosunkowo cienka (w Skandynawii od lat stosuje si

w cianach ok. 25 cm izolacji). Wbrew pozorom eksploatacja takiego domu mo e

by  wygodna i ekonomiczna, je li sposób ogrzewania pozwala na dynamiczne i  pre-

cyzyjne regulowanie ilo ci ciep a dostarczanego do pomieszcze .
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ej akumulacyjno ci, a znaczna akumulacyj-

no  nie musi skutkowa  równie du  statecz-

no ci .

Je li budynek nie ma zdolno ci do akumu-

lowania ciep a (gdy jest to np. lekka konstru-

kcja szkieletowa lub gdy ciany no ne wyko-

nano z betonu komórkowego o ma ej g sto ci), 

to w a ciwym wyborem b dzie kocio  pracu-

j cy w sposób ci g y, z automatyk  dostoso-

wuj c  ilo  ciep a do chwilowego zapotrze-

bowania. 

Tradycyjny kocio  na paliwo sta e, bez po-

dajnika i automatyki, a wi c pracuj cy z prze-

rwami – od za adunku do za adunku – nada-

je si  przede wszystkim do budynków o du ej 

akumulacyjno ci, których konstrukcja mo e

przej  chwilowe nadmiary ciep a, i odda  je 

pó niej po wyga ni ciu paleniska. 

Dla kosztów utrzymania domu wa niejsze 

jest ograniczenie strat ciep a w budynku, ani-

eli wybór sposobu jego ogrzewania. Nawet 

najsprawniejszy kocio  b dzie drogi w eksplo-

atacji, je li budynek jest zbyt s abo ocieplony. 

Warto pami ta , e prawo okre la tylko mini-

malne wymagania co do izolacyjno ci cieplnej 

przegród, ale ograniczanie si  do nich to tro-

ch  tak, jak kupowanie produktów najgorszej 

jako ci, chocia  dopuszczonych do obrotu. 

Dla komfortu cieplnego oraz racjonalnego 

zu ycia energii wa na jest te  mo liwo  ste-

rowania ogrzewaniem. 

Czy warto wykona  projekt 
instalacji?
Projekt domu najcz ciej nie zawiera dok ad-

nego projektu instalacji c.o., jego wykonanie 

warto jednak powierzy  dobremu specjali cie. 

Projekt oczywi cie kosztuje, jednak jego brak 

nara a nas na jeszcze wi ksze koszty, gdy ele-

menty systemu ogrzewania zostan le dobra-

ne. Je li np. grzejniki b d  mia y zbyt wysok

moc (b d  „przewymiarowane”), to wyda-

my na nie wi cej ni  to konieczne, w insta-

lacji b dzie te  niepotrzebnie kr y  wi cej 

wody. Natomiast przy zbyt ma ej mocy trzeba 

b dzie podnie  temperatur  wody grzewczej, 

co mo e skutkowa  spadkiem sprawno ci ko-

t a (szczególnie kondensacyjnego) i wi kszy-

mi rachunkami za ogrzewanie. Najgorzej, je-

li grzejniki w niektórych pomieszczeniach s

zbyt ma ej mocy, a w innych zbyt du ej, bo in-

stalacj  niezwykle trudno wyregulowa .

Tak e rury, szczególnie z tworzyw, s  do-

stosowane do okre lonej temperatury wody 

grzewczej, której nie nale y przekracza .

Musz  mie  ponadto odpowiednie redni-

ce, by szybko  przep ywu nie by a zbyt du a

(poni ej 0,3 m/s dla typowych rur), inaczej in-

stalacja staje si  g o na. Równie  zastosowa-

nie niew a ciwej pompy cyrkulacyjnej mo e

spowodowa  powa ne k opoty, bo nie b dzie 

ona w stanie dostarczy  odpowiedniej ilo ci

gor cej wody do grzejników. 

Je li automatyka steruj ca prac  kot a zo-

stanie le dobrana lub zainstalowana, to za-

miast przynie  korzy ci, tylko utrudni nam 

ycie. Steruj cy prac  kot a czujnik tempera-

tury w pomieszczeniu, zamontowany zbyt bli-

sko kominka w salonie, b dzie wy cza  ko-

cio  tu  po rozpaleniu ognia i pozosta a cz

domu pozostanie niedogrzana. Czasem u yt-

kownicy wy czaj  lub demontuj  takie re-

gulatory, a dan  temperatur  w pomiesz-

czeniach ustawiaj  tylko za pomoc  g owic 

termostatycznych przy grzejnikach. Oznacza 

to jednak, e niepotrzebnie wydali pieni dze. 

Je li trudno znale  w a ciwe miejsce na re-

gulator temperatury, warto zdecydowa  si  na 

model bezprzewodowy. Wówczas mo na do-

wolnie go przenosi , tak by jego pracy nie za-

burza o ciep o z kominka czy od s o ca.

Dobre wykonawstwo
Z y wykonawca potrafi zepsu  nawet najlep-

szy materia . Ponadto, pope nionych przez 

niego b dów cz sto nie wida  na pierwszy 

rzut oka. Szczególnie trudno zauwa y  je oso-

bom bez do wiadczenia budowlanego (a wi c

wi kszo ci inwestorów). Chyba najcz ciej 

spotykanym b dem pope nianym przy wyko-

nywaniu instalacji c.o. jest pozostawianie rur 

z gor c  wod  bez izolacji lub izolowanie ich 

niew a ciwymi materia ami. 

Najcz ciej stosowana jest otulina z pian-

ki polietylenowej ( argonowo nazywanej „sza-

r ”), bo jest ona tania i atwa w monta u. 

Jednak nie nadaje si  ona do izolowania rur 

o wysokiej temperaturze, np. w instalacjach 

z kot em na paliwo sta e, bo si  po prostu topi. 

Do izolowania takich rur nale y u y  np. we -

ny mineralnej lub pianki poliuretanowej, bo 

s  odporne na wysok  temperatur .

Cz stym zaniedbaniem jest niedok ad-

ne wykonanie izolacji na kolankach, zawo-

rach czy ko nierzach rur. Takie miejsca w ko-

t owni, piwnicy czy gara u to nic innego jak 

mostki cieplne. Powoduj  znaczne straty, bo 

temperatura otoczenia jest tam niska, a woda 

grzewcza gor ca. Ponadto izolacja z pianki po-

winna by  solidnie umocowana i je li ma by

trwa a przykryta os on  z tworzywa lub po-

malowana specjaln  farb .

Rury powinny by  u o one z uwzgl dnie-

niem ich rozszerzalno ci cieplnej. Trzeba 

o tym pami ta  przy ich mocowaniu, a tak e

zastosowa  odpowiednie kszta tki kompensu-

j ce przesuwanie si  rur.  

 Uk ad elektroniczny steruj c wentylatorem mo e

dostosowywa  pr dko  spalania do zapotrzebowa-

nia na ciep o i temperatury wody w instalacji

 Sterowanie instalacj  musi by  dobrze przemy-

lane, np. pompa obiegowa nie powinna wy cza

si  od razu po wy czeniu palnika w kotle, bo za-

trzymanie cyrkulacji wody spowoduje przegrzanie 

wymiennika

 Regulator po czony z czujnikiem temperatury od-

powiednio d ugim przewodem pozwala wybra  opty-

malne miejsce pomiaru, a równocze nie ukry  sam 

regulator za zas on  czy w k cie pokoju
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Nieizolowane rury z gor c  wod  w nieogrzewanym 

pomieszczeniu to ród o du ych strat ciep a
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