co.qxd

2007-04-27

18:12

Page 184

REMONT

ch³onnej obs³ugi kot³ów: czêstego czyszczenia i usuwania popio³u. Z opalanego
tak domu trudno na d³u¿ej wyjechaæ, jeœli
nie zapewnimy systematycznego uzupe³niania paliwa. Za najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny do ogrzewania domów uwa¿a siê gaz ziemny, ale nie wszêdzie jest on dostêpny.

fot. VIESSMANN

MIEJSCE NA KOCIO£
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Ogrzewanie
po nowemu
Wys³u¿ona instalacja
centralnego ogrzewania
nie zawsze musi
wymagaæ ca³kowitej
wymiany. Czasem
wystarczy kupiæ tylko
nowy kocio³ lub grzejniki.

CEZARY JANKOWSKI
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OD CZEGO ZACZ¥Æ
WYBÓR PALIWA

Dla podjêcia tej decyzji wa¿na jest przede
wszystkim dostêpnoœæ i koszt rozwa¿anych rodzajów paliwa, a tak¿e to, ile pracy gotowi jesteœmy w³o¿yæ w obs³ugê
urz¹dzeñ grzewczych do jego spalania i
jaki komfort cieplny w domu mo¿e nam
ono zapewniæ. Rozpiêtoœæ wydatków na
100 kWh energii cieplnej z ró¿nych paliw
mo¿e byæ bardzo du¿a – od 10 z³, jeœli owa
energia pochodzi ze spalania gorszych gatunków wêgla lub drewna, do prawie
30 z³, jeœli pozyskujemy j¹ ze spalania oleju opa³owego czy gazu p³ynnego. Niestety, tanie paliwa wymagaj¹ doœæ praco-

Rodzaj kot³a zale¿y z jednej strony od rodzaju paliwa, z drugiej – od tego, czy jest
miejsce na jego zamontowanie, a poœrednio tak¿e od tego jak bêdzie przebiegaæ
zmodernizowana instalacja i jakie bêd¹
w niej grzejniki.
Kot³y na paliwa sta³e oraz olej wymagaj¹ zawsze instalowania w wydzielonych
pomieszczeniach z dobr¹ wentylacj¹,
a tak¿e miejsca na sk³ad paliwa lub zainstalowanie zbiorników. W domach podpiwniczonych nie powinno byæ z tym
problemu, choæ do umieszczenia zbiornika na olej opa³owy trzeba niekiedy poszerzyæ wejœcie do piwnicy. Na olej mo¿na
zreszt¹ zainstalowaæ na zewn¹trz domu
zbiornik podziemny, który umieszcza siê
na tyle g³êboko, aby zim¹ olej nie zamarza³. Ewentualnie mo¿e byæ on podgrzewany elektrycznie lub przez wewnêtrzn¹
wê¿ownicê, ale podnosi to koszty monta¿u i eksploatacji.
Kot³y gazowe mo¿na pod pewnymi warunkami pod³¹czyæ do odpowiednio przystosowanego starego komina, ale jeœli
dawna kot³ownia ma mieæ po modernizacji inn¹ funkcjê, warto wybraæ kocio³
z zamkniêt¹ komora spalania i wstawiæ go
do kuchni czy ³azienki, a spaliny wyprowadziæ rur¹ powietrzno-spalinow¹ przez
œcianê domu.
Kot³y na paliwa sta³e – ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo u¿ytkowania nie mog¹
wspó³pracowaæ z instalacj¹ typu zamkniêtego (z ciœnieniowym naczyniem wzbiorczym). Taki kocio³ mo¿na zainstalowaæ
w dwojakich warunkach: gdy ca³a instalacja jest typu otwartego lub zamontujemy w niej dwa niezale¿ne obiegi po³¹czone ze sob¹ za poœrednictwem p³ytowego
wymiennika ciep³a.
Obieg kot³owy otwarty – to instalacja wyposa¿ona w otwarte, bezciœnieniowe naczynie wzbiorcze z otworem umo¿liwiaj¹cym po³¹czenie z rur¹ przelewow¹.
Obieg typu zamkniêtego – to instalacja
ciœnieniowa wyposa¿ona w zbiornik
przeponowy bez dostêpu powietrza ze-
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wnêtrznego. Pierwsze rozwi¹zanie narzuca okreœlone ograniczenia – naczynie wzbiorcze musi byæ umieszczone
powy¿ej najwy¿ej zamontowanego
grzejnika. W takiej instalacji nie powinno siê instalowaæ grzejników panelowych (ze wzglêdu na przyspieszon¹
ich korozjê) ani te¿ ogrzewania pod³ogowego.
¯adnych ograniczeñ natomiast nie ma,
gdy kocio³ na paliwa sta³e zostanie pod³¹czony do instalacji za poœrednictwem
wymiennika ciep³a. Instalacja mo¿e
wtedy pracowaæ w obiegu zamkniêtym
z oddzieln¹ pomp¹ obiegow¹, a wymiennik pe³ni wtedy funkcjê jej Ÿród³a
ciep³a.

ODPROWADZENIE SPALIN

MONTA¯ KOT£A
Polega na pod³¹czeniu gazu, rur instalacji
c.o. oraz ewentualnie wody u¿ytkowej, jeœli
kocio³ jest dwufunkcyjny.
Uwaga! Do po³¹czenia gazu musimy zatrudniæ instalatora z uprawnieniami gazowymi, który odnotuje ten fakt w ksi¹¿ce
gwarancyjnej. Niektóre firmy uzale¿niaj¹
wa¿noœæ gwarancji od tego, czy kocio³ by³
uruchomiony przez autoryzowanego serwisanta. Us³uga jest bezp³atna, ale nie obejmuje prac zwi¹zanych z pod³¹czeniem kot³a.
Pod³¹czenie do komina nie stwarza problemów, jeœli kocio³ ma zamkniêt¹ komorê
spalania. Jako komin mo¿na wykorzystaæ
np. zapasowy kana³ wentylacyjny, pod warunkiem, ¿e wstawimy do œrodka dwuœcienn¹ rurê powietrzno-spalinow¹. Dodatkow¹
zalet¹ kot³a z zamkniêt¹ komor¹ jest unie-

Nowoczesny kocio³ gazowy, to ma³e i estetyczne urz¹dzenie

zale¿nienie jego pracy od wentylacji pomieszczenia (np. wyci¹g kuchenny nie zak³óci jego pracy), a tak¿e nieco wiêksza
sprawnoœæ, poniewa¿ powietrze potrzebne
do spalania jest wstêpnie podgrzewane.
Znacznie wiêkszy zakres prac trzeba wykonaæ, gdy zdecydowaliœmy siê na kocio³ opaKocio³ na paliwa sta³e

fot. PER-EEKO

Niektóre rodzaje kot³ów wymagaj¹ odpowiedniego przystosowania komina.
Kot³y na paliwa sta³e mog¹ wspó³pracowaæ z kominami murowanymi, jeœli te s¹
w dobrym stanie, a przekrój kana³u dymowego – wystarczaj¹cy do pod³¹czenia
kot³a wymaganej mocy. Jeœli jednak trzeba komin wyremontowaæ lub postawiæ
nowy, to warto wyposa¿yæ go we wk³ad
kominowy ze stali kwasoodpornej lub ceramiki ogniotrwa³ej.
Kot³y gazowe lub olejowe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wymagaj¹ zamontowania w kominie wk³adu odpornego na korozjê, poniewa¿ spaliny zawieraj¹ce parê wodn¹, która mo¿e wkraplaæ siê
wewn¹trz kana³u, mog³yby uszkodziæ jego powierzchniê.

fot. ARISTON
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lany wêglem, drewnem, brykietami lub olejem opa³owym. Kot³y te najczêœciej nie s¹
wyposa¿ane w niezbêdny do pracy osprzêt,
a wiêc trzeba go zamontowaæ oddzielnie
w kot³owni, a s¹ to przede wszystkim pompa obiegowa oraz naczynie wzbiorcze
otwarte lub ciœnieniowe. Jeœli obiegi maj¹
byæ rozdzielone za poœrednictwem wymiennika, oprócz samego wymiennika i pompy
wymuszaj¹cej przep³yw wody miêdzy kot³em a wymiennikiem, potrzebna bêdzie
wtedy dodatkowa pompa obiegowa zapewniaj¹ca cyrkulacjê wody w instalacji grzewczej.
Jeœli kocio³ ma podgrzewaæ równie¿ wodê
u¿ytkow¹, trzeba te¿ w kot³owni zainstalowaæ zasobnik ciep³ej wody i pompê cyrkulacyjn¹. Zasobnik powinien byæ wyposa¿any w grza³kê elektryczn¹, gdy¿ poza sezonem grzewczym nie op³aca siê uruchamiaæ
kot³a tylko w celu podgrzania wody.
Jeœli chcemy mieæ mo¿liwoœæ wyjazdu na
d³u¿szy czas bez koniecznoœci anga¿owania
osoby do obs³ugi kot³a na paliwo sta³e, to
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fot. CRH KLINKIER

we zapewniaj¹ estetyczne ich os³oniêcie. Do
takiej modernizacji najlepiej u¿yæ twardych
rur miedzianych ³¹czonych przy u¿yciu lutowanych kszta³tek. K³opotliwe mo¿e byæ
jednak przeprowadzenie ich przez otwory
drzwiowe, gdy¿ konieczne bêdzie tam wycinanie bruzd w pod³odze.
W domach podpiwniczonych doprowadzenie rur do grzejników mo¿na równie¿ wykonaæ od strony piwnic. Rury rozprowadzaj¹ce podwiesza siê wtedy pod sufitem piwnicy i przekuwa otwory w stropie do bezpoœredniego pod³¹czenia grzejników. Na tych
piwnicznych odcinkach rury trzeba staranie zaizolowaæ, aby ograniczyæ straty ciep³a.
Jeœli modernizacja po³¹czona jest z generalnym remontem obejmuj¹cym miêdzy innymi wymianê posadzek, to now¹ instalacjê
grzewcz¹ mo¿na wykonaæ w uk³adzie rozdzielaczowym. Rury mo¿na wtedy poprowadziæ pod pod³og¹: na ka¿dym piêtrze
montuje siê zasilane bezpoœrednio z kot³a
rozdzielacze, do których pod³¹cza siê oddzielnie ka¿dy grzejnik, dziêki czemu ka¿dy z nich mo¿na niezale¿nie odci¹æ od instalacji. Do wykonania takiej instalacji najlepiej u¿yæ rur warstwowych z polietylenu
usieciowanego (Pex-Al-Pe), które mo¿na
dowolnie wyginaæ i uk³adaæ w jednym odcinku miêdzy grzejnikiem a rozdzielaczem.
Ka¿da instalacja grzewcza powinna mieæ
zapewnione odpowietrzanie – inaczej woda mo¿e nie docieraæ do wszystkich grzejników. Oprócz odpowietrzników montowanych na grzejnikach warto na zakoñczeniach pionów oraz w rozdzielaczach za³o¿yæ
odpowietrzniki automatyczne, samoczynnie wypuszczaj¹ce nagromadzone w instalacji powietrze.

System kominowy zbudowany z ceramicznych
pustaków i rur szkliwionych

warto oprócz niego zamontowaæ równie¿
kocio³ elektryczny w³¹czany tylko na czas
nieobecnoœci domowników. Oprócz takiego
wyposa¿enia niezbêdne bêd¹ równie¿ zawory zwrotne i odcinaj¹ce, zawory bezpieczeñstwa, a tak¿e system sterowania koordynuj¹cy prac¹ wszystkich urz¹dzeñ.
W obrêbie kot³owni wszystkie po³¹czenia hydrauliczne nale¿y wykonaæ z rur
miedzianych lub stalowych, gdy¿ plastikowe s¹ mniej odporne na wysok¹ temperaturê.

NOWE RURY
Jeœli modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania ma obj¹æ równie¿ wymianê rur,
to mamy do wyboru albo rozkuwanie œcian,
albo – znacznie mniej inwazyjne – u³o¿enie
nowej instalacji przy pod³odze i zamaskowanie jej odpowiednio dobranymi listwami
przypod³ogowymi. Dwie rury o œrednicy
15-16 mm zajmuj¹ niewiele miejsca, a specjalnie wyprofilowane listwy przypod³ogo-

NOWE GRZEJNIKI
Grzejniki pe³ni¹ nie tylko funkcjê Ÿróde³
ciep³a w poszczególnych pomieszczeniach,
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Rury miedziane wykorzystywane s¹ m.in. do ogrzewania pod³ogowego

fot. HUTMEN

fot. AQUATHERM

Rury z polipropylenu PP stosuje siê w instalacjach
wodnych i c.o.

5

ale s¹ równie¿ elementami wystroju wnêtrza. Ze wzglêdów technicznych istotna jest
przede wszystkim ich moc grzewcza dostosowana do parametrów pracy kot³a oraz
strat ciep³a w pomieszczeniu. Kiedy siê je
wymienia, nie mo¿na zatem kierowaæ siê jedynie moc¹ zdemontowanych grzejników:
zawsze trzeba przy tym uwzglêdniæ tak¿e
obliczeniow¹ temperaturê wody zasilaj¹cej
i powrotnej.
W starych instalacjach grzejniki przystosowane by³y do zasilania wod¹ o temperaturze 90°C, a na powrocie temperatura
wody wynosi³a 70°C. Nowoczesne kot³y
podgrzewaj¹ wodê do ni¿szej temperatury, zatem powierzchnia grzejników musi
byæ odpowiednio wiêksza. Jeœli stary kocio³ zast¹pimy kondensacyjnym, którego
sprawnoœæ jest najwy¿sza, gdy temperatura wody zasilaj¹cej jest ni¿sza ni¿ 50°C,
nowe grzejniki musia³yby mieæ nawet
3-4-krotnie wiêksz¹ powierzchniê grzejn¹, a na tak du¿e czêsto nie ma miejsca.
Kocio³ kondensacyjny mo¿e dostarczaæ
wodê o takiej samej temperaturze jak kocio³ tradycyjny, nie ma wiêc obawy, ¿e
w domu bêdzie za zimno – po prostu,
gdyby temperatura by³a wy¿sza, nie uzyskalibyœmy dodatkowego efektu kondensacji i sprawnoœæ jego by³aby taka jak kot³a konwencjonalnego.
Moc nowych grzejników. Aby j¹ dobraæ,
najproœciej przyj¹æ wskaŸnikowe zapotrzebowanie na ciep³o, zale¿nie od tego, jak
ocieplony jest dom:
Q jeœli ma niezbyt dobr¹ izolacjê ciepln¹
lub gdy pomieszczenie ma du¿e powierzchnie oszklone – przyjmuje siê zapotrzebowanie 100 W/m2,
Q jeœli ma wysok¹ ciep³ochronnoœæ, zapotrzebowanie na ciep³o mo¿na przyjmowaæ
w granicach 60-70 W/m2
Producenci grzejników podaj¹ moc nominaln¹ poszczególnych modeli dla okreœlonej temperatury wody zasilaj¹cej i powrotnej, maj¹ te¿ opracowane tabele wspó³czynników korekcyjnych dla innych parametrów pracy.
Przyk³ad
W instalacji o parametrach 70/60°C nale¿y zamontowaæ grzejnik o mocy
grzewczej 1000 W. W tabeli znajdujemy
wspó³czynnik korekcyjny odpowiadaj¹cy takiej temperaturze, który wynosi
1,44. Po przemno¿eniu potrzebnej mocy
grzewczej przez wspó³czynnik korekcyjny otrzymujemy moc nominaln¹
grzejnika równ¹ 1440 W. Z katalogu
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Grzejniki p³ytowe najczêœciej wykonane s¹ z g³êboko t³oczonej blachy stalowej

producenta wybieramy wiêc grzejnik
o takiej lub zbli¿onej mocy nominalnej.

PANELOWE CZY P£YTOWE
Oprócz mocy musimy równie¿ wybraæ
okreœlony rodzaj grzejników oraz sposób ich pod³¹czenia. Najczêœciej montowane s¹ grzejniki panelowe jedno-,

dwu- lub trzyp³ytowe. Liczba p³yt
wp³ywa na wymiary zewnêtrzne – jednop³ytowe s¹ cienkie, ale przy tej samej
mocy musz¹ mieæ wiêksz¹ d³ugoœæ lub
wysokoœæ. Najbardziej popularne s¹
grzejniki dwup³ytowe z dodatkowym
radiatorem, które mimo stosunkowo
niewielkich wymiarów charakteryzuj¹

siê du¿¹ moc¹. Ich pod³¹czenie do instalacji mo¿e byæ boczne lub dolne:
Q w pod³¹czeniu bocznym widoczne bêd¹
odcinki rur doprowadzaj¹cych i odprowadzaj¹cych wodê grzewcz¹, a tak¿e zawory
regulacyjne i odcinaj¹ce. Koncówki rur
musz¹ byæ zamontowane w rozstawie dostosowanym do koñcówek przy³¹czeniowych grzejników;
Q po³¹czenie dolne jest bardziej estetyczne,
ale i dro¿sze. Rury pod³¹czane s¹ wtedy od
pod³ogi lub ze œciany pod grzejnikiem za
poœrednictwem prostej lub k¹towej konsoli
przy³¹czeniowej. Grzejnik taki ma wbudowany zawór regulacyjny i jedynym jego wystaj¹cym elementem jest g³owica termostatyczna.
Uwaga! Zale¿nie od producenta koñcówki pod³¹czeniowe tych grzejników mog¹
mieæ ró¿nie rozmieszczone zasilanie i powrót. Dlatego przed zamontowaniem instalacji grzewczej koniecznie trzeba kupiæ
lub przynajmniej ustaliæ konkretny model
grzejnika.
Spora popularnoœci¹ ciesz¹ siê te¿ grzejniki
aluminiowe zestawiane z pojedynczych
¿eberek w pakiety wymaganej d³ugoœci
i mocy. Ich zastosowanie jest szczególnie
REKLAMA
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WYGODNE
STEROWANIE
Nie da siê zapewniæ komfortu ani ekonomicznego zu¿ycia paliwa, jeœli zmodernizowanej instalacji grzewczej nie wyposa¿ymy w odpowiednie urz¹dzenia steruj¹ce i regulacyjne. Podstawowe urz¹dzenia
do regulacji kot³a wchodz¹ najczêœciej
w sk³ad jego wyposa¿enia, ale utrzymuj¹
one jedynie nastawion¹ temperaturê wody zasilaj¹cej. W kotle z takim wyposa¿eniem trzeba czêsto przestawiaæ regulator
w stosownie do warunków pogodowych,
ale przy takiej regulacji nie sposób

Zawory termostatyczne maj¹ szeœciostopniow¹ regulacjê

uwzglêdniæ ciep³a z innych Ÿróde³, na
przyk³ad z kominka.
Wygodniejsz¹ regulacjê zapewniaj¹ termostaty pokojowe, którymi w zale¿noœci od temperatury w wybranych pomieszczeniach w³¹cza siê lub wy³¹cza
pracê kot³a, b¹dŸ p³ynnie steruje jego
moc¹. Termostaty pokojowe mog¹
wspó³pracowaæ ze wszystkimi nowoczesnymi kot³ami gazowymi i olejowymi,
a tak¿e z niektórymi na paliwo sta³e,
steruj¹c prac¹ wentylatora nadmuchowego. Termostat taki mo¿e byæ po³¹czony z programatorem, dziêki któremu
mo¿liwe jest ustawienie okresowego ob-

fot. DANFOSS

wskazane, gdy podczas remontu nie wymieniamy rur instalacyjnych lub gdy ogrzewanie pracuje w obiegu otwartym. Przystosowane s¹ do pod³¹czenia bocznego, a ¿e rozstaw koñcówek maj¹ taki sam jak stare
grzejniki ¿eliwne lub stalowe, ³atwo je pod³¹czyæ do istniej¹cej instalacji.
W modernizacjach instalacji grzewczej
przydatne s¹ te¿ grzejniki konwektorowe.
Ze wzglêdu na sposób przekazywania ciep³a
– przez konwekcjê – nale¿y je montowaæ
wy³¹cznie pod oknami, co zapewnia stworzenie przy œcianach okiennych kurtyny
ciep³ego powietrza. Ich monta¿ jest szczególnie wskazany w miejscach zabudowanych, na przyk³ad w kuchni, gdzie mog¹
byæ umieszczone za szafkami, oczywiœcie
pod warunkiem, ¿e zapewni siê cyrkulacjê
powietrza. Pod³¹cza siê je podobnie jak
grzejniki panelowe.

fot. OVENTROP
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Termostat zamontowany na grzejniku umo¿liwia regulacjê temperatury indywidualnie w ka¿dym
pomieszczeniu

Grzejniki konwektorowe maj¹ ma³¹ pojemnoœæ wodn¹, dlatego szybko siê nagrzewaj¹

fot. VNH FABRYKA GRZEJNIKW
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ni¿enia temperatury w pomieszczeniach
np. w porze nocnej lub podczas nieobecnoœci domowników.
Niekiedy korzystne bêdzie zainstalowanie
równie¿ regulatora pogodowego, dostosowuj¹cego moc grzewcz¹ do temperatury zewnêtrznej. Jego zastosowanie jest uzasadnione g³ównie wtedy, gdy instalacja grzewcza ma bardzo du¿¹ bezw³adnoœæ ciepln¹,
a wiêc na przyk³ad w domach z ogrzewaniem pod³ogowym.
Niezale¿n¹ dla poszczególnych pomieszczeñ regulacjê temperatury umo¿liwiaj¹ natomiast termostaty przygrzejnikowe. Reaguj¹ one tak¿e na obce Ÿród³a ciep³a, zmniejszaj¹c samoczynnie
przep³yw wody przez grzejnik. Nie
mo¿na ich jednak montowaæ w instalacjach z kot³em na paliwo sta³e i w
otwartym systemie ogrzewania, gdy¿
w razie zamkniêcia siê wszystkich zaworów ciep³o nie by³oby odbierane
z kot³a i mog³oby w nim dojœæ do niebezpiecznego wzrostu temperatury. Q

