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Ogrzewanie
Wymiana
systemu
ogrzewania
budynku

fot. Elektromet

Jarosïaw Antkiewicz

odnowione

PlanujÈc remont instalacji grzewczej,
najczÚĂciej planujemy wymianÚ kotïa.
Jednak dobrze dziaïajÈca instalacja c.o.
musi tworzyÊ spójnÈ caïoĂÊ. Czasem
poĂwiÚcajÈc wiÚcej
uwagi innym elementom, moĝna osiÈgnÈÊ
lepszy efekt, niĝ
zmieniajÈc samo ěródïo ciepïa.
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Przyczyny zmian
Zanim zdecydujemy siÚ na remont czy unowoczeĂnienie (modernizacjÚ) instalacji
grzewczej, powinniĂmy jasno okreĂliÊ, dlaczego to robimy i jakich efektów oczekujemy.
Niestety nie zawsze moĝemy osiÈgnÈÊ wszystko – np. obniĝymy koszty, stosujÈc tañsze
paliwo, ale obsïuga kotïa bÚdzie bardziej pracochïonna.
Z koniecznoĂci
Zïy stan techniczny instalacji, np. korozja kotïa lub grzejników, zmusza do dziaïania.
Remont, w Ăcisïym znaczeniu, to tylko przywrócenie instalacji do stanu pierwotnego (ew.
moĝna uĝyÊ innych materiaïów). Remont bez innych zmian ma sens, jeĂli z dziaïania instalacji byliĂmy w peïni zadowoleni. Remont to jednak dobra okazja do dokonania jakichĂ
usprawnieñ, zmiany sÈ zaĂ niezbÚdne, jeĂli dom poddano choÊby czÚĂciowej termomodernizacji, np. wymieniajÈc okna.
Dla wygody
WymieniajÈc stary kocioï zasypowy na nowoczesny z zasobnikiem i podajnikiem, odczujemy ogromnÈ róĝnicÚ pod wzglÚdem wygody obsïugi. Radykalnym rozwiÈzaniem bÚdzie
zaĂ zmiana rodzaju paliwa – obsïuga kotïów gazowych i olejowych ogranicza siÚ w zasadzie do przeglÈdów serwisowych.
WadÈ starych instalacji, niezaleĝnie od tego, jaki kocioï je zasila, czÚsto sÈ problemy
z regulacjÈ temperatury w pomieszczeniach. To konsekwencja braku automatyki, choÊby
najprostszej, jak gïowice termostatyczne zaworów grzejnikowych.
Nowy kocioï i dobrze dobrana automatyka zwiÚkszajÈ komfort mieszkania, ale nie naleĝy teĝ zapominaÊ, ĝe przyczyniajÈ siÚ do zmniejszenia zuĝycia energii.

Z oszczÚdnoĂci
Ceny paliw w ciÈgu ostatnich kilkunastu
lat ulegïy duĝym zmianom, co skïania wiele osób do szukania oszczÚdnoĂci, np. przez
zmianÚ paliwa na tañsze. Jednak takiej decyzji nie naleĝy podejmowaÊ pochopnie – potrzebne jest zestawienie kosztów inwestycji
ze spodziewanymi oszczÚdnoĂciami eksploatacyjnymi. Musi byÊ przeprowadzone dla
konkretnego budynku przez rzetelnego, niezaleĝnego fachowca – najlepiej zamówiÊ tzw.
audyt energetyczny. Wykaĝe on, czy bardziej
opïacalna jest zmiana paliw, czy moĝe np.
docieplenie budynku.
Z duĝÈ rezerwÈ trzeba podchodziÊ do materiaïów reklamowych i sloganów w rodzaju „2000 zï rocznie mniej na ogrzewanie”.
Sprzedawcy, zachwalajÈc swoje produkty, czÚsto „zapominajÈ” dodaÊ, ĝe takie
oszczÚdnoĂci osiÈgniÚto w domu, który ma
siÚ nijak do naszego, albo tylko w idealnych
warunkach na stanowisku laboratoryjnym.

Wymiana kotïa
ZmieniajÈc kocioï, trzeba wziÈÊ pod uwagÚ
kilka czynników:
1. DostÚpnoĂÊ paliwa – jeĂli ma byÊ inne
niĝ dotychczas. Cena, szczególnie sïomy,

fot. Progas-Eurogaz

Wymiana systemu ogrzewania budynku

Zbiornik gazu pïynnego. DecydujÈc siÚ na zmianÚ paliwa, trzeba wziÈÊ pod uwagÚ, czy mamy miejsce
na jego skïadowanie, ile zapïacimy za jego dowóz itp.

drewna, zrÚbków drzewnych czy pelletów
bÚdzie w duĝej mierze zaleĝeÊ od kosztów
transportu, dlatego najpierw trzeba sprawdziÊ jego dostÚpnoĂÊ w okolicy. Po dodaniu
kosztów transportu moĝe siÚ okazaÊ, ĝe jest
znacznie droĝsze, niĝ siÚ spodziewaliĂmy.
Uwaga! W niektórych gminach przepisy
prawa miejscowego mogÈ zakazywaÊ stosowania okreĂlonych paliw, np. wÚgla.
2. Miejsce na skïad paliwa. Zbiornik gazu
pïynnego zajmuje niewiele miejsca na dziaïce (moĝna go nawet umieĂciÊ pod trawnikiem), zbiorniki oleju opaïowego zwykle
umieszcza siÚ w budynku, ale równieĝ nie
wymagajÈ duĝo miejsca. Z paliw staïych

najmniej miejsca zajmie wÚgiel, bo ma najwyĝszÈ wartoĂÊ opaïowÈ w stosunku do objÚtoĂci. JeĂli chcemy korzystaÊ z drewna, rozsÈdnie bÚdzie przeznaczyÊ na nie wiatÚ lub
przewiewny budynek gospodarczy, w którym
zmieĂcimy opaï na co najmniej dwa sezony –
leĝÈc przez rok lub dïuĝej drewno bÚdzie mogïo dobrze wyschnÈÊ.
Orientacyjne zestawienie wartoĂci opaïowej paliw staïych, z uwzglÚdnieniem ich objÚtoĂci, pokazano w tabeli.
3. Wygoda obsïugi – dla niektórych osób to
priorytet, albo ze wzglÚdu na brak czasu, bo
przez wiÚkszÈ czÚĂÊ dnia sÈ poza domem, albo
ze wzglÚdu na towarzyszÈcy temu wysiïek,
REKLAMA
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np. dosypywanie wÚgla i wynoszenie popioïu
z kotïa w piwnicy.
4. Koszt inwestycji – szczególnie ceny kotïów na paliwo staïe sÈ bardzo zróĝnicowane, jednak prosty kocioï zasypowy trudno
porównywaÊ z wyposaĝonym w podajnik paliwa. Natomiast róĝnica cen pomiÚdzy gazowymi kotïami kondensacyjnymi i niekondensacyjnymi przez ostatnie lata bardzo zmalaïa

kotïa na olej opaïowy lub gaz pïynny na nowoczesny kocioï spalajÈcy wÚgiel lub pellety moĝe byÊ uzasadniona ekonomicznie, choÊ
trzeba siÚ liczyÊ z bardziej uciÈĝliwÈ obsïugÈ i koniecznoĂciÈ wygospodarowania miejsca
na opaï. Wymiana „w drugÈ stronÚ” teĝ moĝe
byÊ uzasadniona, jeĂli priorytetem jest wygoda obsïugi. Natomiast wymiana kotïa na gaz
ziemny na wÚglowy raczej nie ma uzasadnie-

Orientacyjna charakterystyka róĝnych paliw staïych
GÚstoĂÊ nasypowa
(kg/m3)

WartoĂÊ opaïowa
(MJ/kg)

WartoĂÊ opaïowa 1 m3
usypanego opaïu
(MJ)

WÚgiel kamienny

750–890

28

21 000–24 920

Pellety

500–600

17–18

8 500–10 800

Drewno, polana
o wilgotnoĂci 20%

400–550

15

6 000–8 250

90–160

14–15

1 260–2 400

Sïoma

(wynosi ok. 20%). Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe
z wymianÈ kotïa moĝe wiÈzaÊ siÚ koniecznoĂÊ
adaptacji komina lub nawet wybudowania nowego. Ponadto stara instalacja z grzejnikami
nie pozwoli w peïni wykorzystaÊ moĝliwoĂci kotïa kondensacyjnego, a wymiana grzejników, a tym bardziej wykonanie ogrzewania
podïogowego w istniejÈcym domu moĝe byÊ
kosztowne i kïopotliwe.
5. Koszty eksploatacji bÚdÈ najistotniejsze
dla tych, którzy liczÈ na niĝsze rachunki za
ogrzewanie, jednak praktycznie dla wszystkich inwestorów sÈ istotnym kryterium.
Optymalizacja inwestycji polega wïaĂnie na
osiÈgniÚciu jak najlepszego stosunku kosztów
inwestycji do kosztów eksploatacji.
Cechy kotïów
Teoretycznie moĝliwa jest wymiana kaĝdego kotïa na kocioï na dowolne inne paliwo,
w praktyce nie zawsze ma to sens. Wymiana
b

fot. Herz

fot. Fakora

a
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nia – paliwo jest nieco tañsze, ale trzeba jeszcze uwzglÚdniÊ koszty transportu oraz niĝszÈ
sprawnoĂÊ kotïa (róĝnica bÚdzie wiÚc maïa),
wygoda uĝytkowania zaĂ spadnie.
Kaĝdy kocioï ma wiÚc swoje korzystne i negatywne cechy, dlatego tak waĝne jest okreĂlenie priorytetów.
Zasypowe na wÚgiel. MogÈ zastÈpiÊ stary
kocioï tego samego typu. ZastÈpienie nimi
innych kotïów nie ma raczej sensu, bo ich
obsïuga jest absorbujÈca, a moĝliwoĂci zastosowania automatyki znikome (intensywnoĂciÈ palenia moĝna w ograniczonym stopniu sterowaÊ za pomocÈ miarkownika ciÈgu
lub wentylatora nadmuchowego).
Cechy:
– sÈ najtañsze (od 2000 zï);
– moĝna w nich stosowaÊ drewno jako paliwo zastÚpcze;
– majÈ niskÈ sprawnoĂÊ 60–70%, w kotïach z dolnym spalaniem do 80%;
(a) Tradycyjny kocioï zasypowy jest
prosty i tani, ale wymaga dokïadania paliwa co kilka godzin;
(b) Nowoczesny kocioï wspóïpracujÈcy
z podajnikiem moĝe
mieÊ nawet funkcjÚ
samoczynnego rozpalania o zaprogramowanej godzinie

– wymagajÈ uzupeïniania paliwa co 3–4
godziny, choÊ w kotïach z dolnym spalaniem nawet dwukrotnie rzadziej;
– mogÈ pracowaÊ bez zasilania elektrycznego, jeĂli instalacja c.o. moĝe pracowaÊ
jako grawitacyjna (bez pompy obiegowej).
Z podajnikiem i zasobnikiem na paliwa
staïe. NajczÚĂciej zastÚpujÈ stare kotïy zasypowe. Ze wzglÚdów ekonomicznych sÈ teĝ
atrakcyjnÈ alternatywÈ dla kotïów na olej
opaïowy i gaz pïynny, choÊ ich obsïuga bÚdzie bardziej absorbujÈca.
Cechy:
– wymagajÈ ĂciĂle okreĂlonego paliwa
(zwykle wÚgiel-groszek, pellety);
– sÈ kilkakrotnie droĝsze od zasypowych
(kosztujÈ ok. 10 000 zï);
– ich sprawnoĂÊ siÚga 90%;
– czas ciÈgïej pracy zaleĝy od wielkoĂci
zasobnika oraz iloĂci popioïu, moĝe wynosiÊ od jednego do kilkunastu dni;
– pracÈ kotïa moĝna doĂÊ precyzyjnie sterowaÊ, nie ustÚpuje on znacznie kotïom gazowym i olejowym;
– kocioï wymaga zasilania elektrycznego.
Gazowe. To atrakcyjna propozycja dla
osób poszukujÈcych praktycznie bezobsïugowego ěródïa ciepïa. Eksploatacja kotïa na
gaz pïynny bÚdzie droĝsza niĝ w przypadku gazu ziemnego, ale taki kocioï moĝna teĝ
ïatwo przystosowaÊ do pracy na gazie ziemnym. JeĂli wiÚc za kilka lat moĝemy spodziewaÊ siÚ rozbudowy sieci gazowej, to taki
kocioï zyskuje na atrakcyjnoĂci.
Cechy:
– konieczny jest dostÚp do sieci gazowej albo na dziaïce trzeba wygospodarowaÊ
miejsce na zbiornik;
– kocioï moĝna kupiÊ juĝ za 3000–4000 zï,
kondensacyjne sÈ 20–30% droĝsze;
– sprawnoĂÊ kotïa tradycyjnego wynosi
ok. 95%, kondensacyjnego zaĂ ok. 105%, ale
w tym przypadku temperatura wody w instalacji c.o. nie powinna byÊ wyĝsza niĝ
55°C – w instalacji z grzejnikami Ăciennymi
to czÚsto niemoĝliwe;
– kotïy sÈ praktycznie bezobsïugowe,
a parametrami ich pracy precyzyjnie nadzoruje automatyka.
Olejowe. Pod wzglÚdem uĝytkowym sÈ
bardzo podobne do gazowych. Koszty ich
eksploatacji sÈ zbliĝone do kosztów uĝytkowania kotïów na gaz pïynny.
Cechy:
– wymagajÈ wygospodarowania miejsca
na zbiorniki oleju wewnÈtrz budynku (instalacja na zewnÈtrz jest dopuszczalna, ale
bardzo kïopotliwa);

fot. Bosch Junkers

(Kocioï gazowy jest maïy i praktycznie nie wymaga obsïugi. JeĂli ma zamkniÚtÈ komorÚ spalania, moĝemy go umieĂciÊ nawet w kuchni

– kosztujÈ ok. 8000 zï;
– sprawnoĂÊ kotïów tradycyjnych wynosi
ok. 95%, kondensacyjnych ok. 101%;
– praktycznie nie wymagajÈ obsïugi.

Koszty eksploatacji
Typowym bïÚdem jest pochopne porównywanie kosztów ogrzewania róĝnych do-

mów. Róĝnica wcale nie musi wynikaÊ
z odmiennych ěródeï ciepïa, lecz róĝnic
w izolacji, kubaturze domu czy wielkoĂci
i orientacji okien. OkreĂlenie róĝnic w kosztach eksploatacji przed i po ewentualnej wymianie kotïa jest doĂÊ trudne, moĝna jednak podaÊ orientacyjnie koszty uzyskania
tej samej iloĂci ciepïa w instalacjach z kotïami na róĝne paliwa – waĝne sÈ ich proporcje, bo dotychczasowe koszty ogrzewania
znamy. BÚdzie to jednak tylko przybliĝenie,
bo wpïyw ma sposób uĝytkowania instalacji. Przykïadowo, jeĂli dotÈd eksploatowany byï zwykïy kocioï zasypowy, to miaï on
stosunkowo niskÈ sprawnoĂÊ, ale z drugiej
strony pïomieñ w nim nocÈ wygasaï, a temperatura w domu spadaïa, co rano mogïo
byÊ doĂÊ nieprzyjemne, ale oznaczaïo teĝ
pewnÈ oszczÚdnoĂÊ energii. Gdy wymienimy kocioï na nowoczesny, pracujÈcy w sposób ciÈgïy tego efektu nie bÚdzie – chyba ĝe
wykorzystujÈc moĝliwoĂci automatyki, ustawimy nocne obniĝenie temperatury. JeĂli instalacja jest dobrze wyregulowana, tak ĝe
ĝadne pomieszczenia nie sÈ przegrzewane
i stosujemy czasowe obniĝenie temperatury
w niektórych z nich, to osiÈgniÚte w ten sposób oszczÚdnoĂci mogÈ wynieĂÊ od kilkunastu do nawet 25%, w porównaniu z insta-

fot. Vaillant

Wymiana systemu ogrzewania budynku

Koszty eksploatacji w duĝej mierze zaleĝÈ nie tylko od ceny paliwa oraz sprawnoĂci kotïa, ale równieĝ od umiejÚtnego sterowania pracÈ instalacji

lacjÈ funkcjonujÈcÈ w sposób niedoskonaïy.
O prawidïowÈ regulacjÚ i sterowanie instalacjÈ warto zadbaÊ, bo oszczÚdnoĂci mogÈ byÊ
porównywalne z osiÈganymi przez wymianÚ kotïa na sprawniejszy czy zmianÚ paliwa.
Natomiast ěle dziaïajÈca instalacja nie bÚdzie
ekonomiczna nawet z bardzo dobrym kotïem.

Co jeszcze warto zmieniÊ?
Instalacja c.o. skïada siÚ z bardzo wielu elementów i wszystkie muszÈ byÊ dobrze dopasowane, by dziaïaïa prawidïowo. Czasem wyREKLAMA
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miana jednego z nich wymusza inne zmiany,
choÊ bardzo czÚsto wiele elementów starej instalacji moĝe pozostaÊ, co nie tylko obniĝa koszty, ale teĝ bardzo uïatwia remont.
WymieniajÈc kocioï, wcale nie musimy koniecznie wymieniÊ np. grzejników (co oznacza komplikacje i znaczne koszty), jednak
mogÈ one wymagaÊ regulacji. Dlatego zasadnoĂÊ kaĝdej zmiany powinien oceniÊ specjalista. BÚdziemy mieÊ wówczas pewnoĂÊ, ĝe
zmodernizowana instalacja bÚdzie pracowaÊ
lepiej niĝ stara.
REKLAMA

Ogrzewanie podïogowe
Wodne. Wykonanie ogrzewania podïogowego jest bardziej kïopotliwe w domu remontowanym niĝ w nowym, przynajmniej jeĂli myĂlimy o ogrzewaniu wodnym. W przypadku
podïogi na gruncie wylewka z zatopionymi
rurami oraz warstwa izolacji cieplnej (gruboĂci 10–15 cm) majÈ ïÈcznÈ gruboĂÊ 15–20 cm.
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ogrzewania podïogowego lub wymiana grzejników Ăciennych na znacznie
wiÚksze. JeĂli w ramach termomodernizacji ocieplono przegrody zewnÚtrzne (Ăciany, dach, podïoga), to straty ciepïa siÚ zmniejszyïy, a dotychczasowe
grzejniki bÚdÈ wystarczajÈco wydajne,
pomimo zasilania chïodniejszÈ wodÈ.
OczywiĂcie stosowne obliczenia powinien wykonaÊ specjalista – tym bardziej ĝe
grzejniki czÚsto dobierano „na oko”, np. 1 ĝeberko na 1 m2 pomieszczenia.

.R
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Grzejniki ĝeliwne, czÚsto w ozdobnej
wersji, wracajÈ do ïask. Dlatego lepiej
siÚ zastanówmy, zanim wyrzucimy stare, poczciwe „ĝeberka”

fot
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Grzejniki
Na temat wymiany grzejników funkcjonuje wiele mitów. Stare grzejniki, szczególnie czïonowe ĝeliwne,
zwykle nie wymagajÈ wymiany, choÊ zmieniono kocioï np. z wÚglowego na
gazowy lub przerobiono instalacji z otwartej na zamkniÚtÈ, albo z grawitacyjnej na pompowÈ (w której
ruch wody wymusza pompa obiegowa) itd.
SÈ bardzo trwaïe i mogÈ sïuĝyÊ przez kilkadziesiÈt lat nawet w instalacjach otwartych
(z otwartym naczyniem wzbiorczym). JeĂli sÈ
zmieniane, to najczÚĂciej na stalowe pïytowe
(panelowe), które znaczÈco siÚ od nich róĝniÈ:
a) nie mogÈ pracowaÊ w ukïadach otwartych, gdzie szybko korodujÈ. Zastosowanie ich
w takiej instalacji zwykle oznacza utratÚ gwarancji;
b) powodujÈ ok. 3,5-krotnie wiÚksze opory przepïywu, nie nadajÈ siÚ wiÚc do instalacji
grawitacyjnych (bez pompy obiegowej);
c) majÈ kilkakrotnie mniejszÈ pojemnoĂÊ
wodnÈ, co z jednej strony zmniejsza bezwïadnoĂÊ funkcjonowania instalacji i umoĝliwia precyzyjniejsze dawkowanie iloĂci
ciepïa przekazywanego do pomieszczeñ,
ale zwiÚksza ryzyko przegrzania kotïów na
paliwo staïe (w razie awarii).
JeĂli jakieĂ pomieszczenie jest niedogrzane, to wcale
nie musi to byÊ wina
zbyt maïego grzejnika (którego zmianÚ
pochopnie zalecajÈ
niektórzy instalatorzy), lecz ěle wyregulowanego przepïywu – jeĂli przepïywa
przez niego zbyt
maïo wody, to nie
osiÈgnie on zaïoĝonej mocy cieplnej
(bÚdzie zimniejszy
niĝ pozostaïe).
Takĝe wymiana
starego kotïa gazowego na kondensacyjny wcale nie musi
oznaczaÊ, ĝe aby chociaĝ czÚĂciowo wykorzystaÊ efekt kondensacji, niezbÚdne
jest wykonanie

fot. Fakora

Proporcje cen ciepïa (koszt 1 GJ w przypadku
kotïa elektrycznego wynosi 100%)

Zastosowanie pïyt systemowych do ogrzewania
wodnego, które moĝna pokryÊ tzw. suchym jastrychem, uïatwia i przyspiesza prace remontowe

Nawet jeĂli stara warstwa posadzki i podkïadu pod niÈ zostanie usuniÚta – co jest kïopotliwe – to zwykle poziom podïogi i tak podniesie siÚ o kilka centymetrów, bo izolacja
cieplna w starych podïogach zwykle jest bardzo cienka. A podniesienie poziomu podïogi oznacza nie tylko zmniejszenie wysokoĂci
pomieszczeñ, ale równieĝ otworów drzwiowych oraz odlegïoĂci parapetów od podïogi.
PowaĝnÈ niedogodnoĂciÈ jest takĝe wyïÈczenie z uĝytkowania pomieszczeñ, w których
wykonano nowe wylewki, w zaleĝnoĂci od
rodzaju jastrychu pomieszczenia nie mogÈ
byÊ uĝytkowane nawet przez miesiÈc, a trzeba jeszcze wykonaÊ nowe posadzki.
JeĂli ogrzewanie podïogowe ukïadane jest
na stropie, to podstawowym problemem
moĝe byÊ dodatkowe obciÈĝenie powodowane przez wylewkÚ podïogowÈ. W tej sytuacji

Wymiana systemu ogrzewania budynku

b

Rury
Ewentualna potrzeba wymiany zaleĝy od ich
stanu – stopnia skorodowania czy obecnoĂci
kamienia kotïowego. Warto pamiÚtaÊ, ĝe kamieñ i inne zanieczyszczenia zwykle gromadzÈ siÚ w miejscach, gdzie przepïyw wody
jest zaburzony – w pobliĝu zaworów, na
zïÈczkach itp. Ponadto czÚsto opadajÈ do najniĝszego punktu instalacji – zwykle kotïa.
Nie naleĝy natomiast sugerowaÊ siÚ stanem
montowanych w tym samym czasie rur wodociÈgowych, bo procesy korozji w instalacji
c.o., gdzie woda praktycznie nie ulega wymianie, przebiegajÈ zupeïnie inaczej.

fot. Elektra

c

W czasie remontu najïatwiej jest wykonaÊ elektryczne ogrzewanie podïogowe: (a) matÚ moĝna
wstÚpnie przymierzyÊ i w razie potrzeby odpowiednio uksztaïtowaÊ, rozcinajÈc siatkÚ; (b) mata, albo
jest samoprzylepna albo ukïada siÚ jÈ na cienkiej
warstwie kleju; (c) nastÚpnie pokrywa siÚ jÈ klejem
i ukïada pïytki ceramiczne

fot. Kisan

a

niezbÚdna jest pomoc konstruktora, który
okreĂli dopuszczalne obciÈĝenie.
ZdarzajÈ siÚ takĝe sytuacje, w których
wykonanie ogrzewania podïogowego nie bÚdzie kïopotliwe, np. po rozebraniu drewnianej podïogi na legarach wysokoĂci 10–15 cm
przestrzeñ moĝe byÊ wystarczajÈca do uïoĝenia ocieplenia i wykonania wylewki.
Uwaga! Prace moĝna przyspieszyÊ, wykorzystujÈc specjalne pïyty systemowe,
w których mocuje siÚ rury ogrzewania,
a nastÚpnie przykrywa tzw. suchym jastrychem, zwykle z pïyt gipsowo-wïóknowych.
Tak wykonanÈ podïogÚ moĝna eksploatowaÊ
od razu, ponadto jest cieñsza i lĝejsza niĝ
tradycyjna, ale za to droĝsza.
Elektryczne. W remontowanym domu
znacznie ïatwiej niĝ wodne wykonaÊ elektryczne ogrzewanie podïogowe. Najïatwiejsze
do uïoĝenia sÈ maty, specjalne cienkie przewody oraz folie. Maty i cienkie przewody
nie wymagajÈ wykonania nowej wylewki.
NajczÚĂciej umieszcza siÚ je w warstwie kleju do pïytek ceramicznych, choÊ niektóre odmiany przeznaczone sÈ takĝe do ukïadania
pod panele i posadzki drewniane. Pod panele
przeznaczone sÈ takĝe folie grzejne.
Takie rozwiÈzania nie podnoszÈ poziomu podïogi, sÈ wiÚc szczególnie uĝyteczne,
gdy ogrzewanie wykonujemy tylko w niektórych pomieszczeniach na danej kondygnacji
(np. w ïazienkach), ponadto nie wymagajÈ
przerabiania istniejÈcej instalacji ogrzewania wodnego.

Bardzo ïatwe w montaĝu zïÈczki skrÚcane sÈ
obecnie alternatywÈ dla tradycyjnych poïÈczeñ
gwintowanych, spawanych lub lutowanych

fot. Wilo

fot. Luxbud

Folia grzewcza to bardzo dobre rozwiÈzanie
do zastosowania pod panele – tworzy równÈ powierzchniÚ i jest bardzo cienka

Nowoczesna pompa z elektronicznÈ regulacjÈ
obrotów jest nie tylko bardziej energooszczÚdna
od tradycyjnych, ale pozwala teĝ utrzymaÊ niezmienne ciĂnienie w instalacji

Pompy obiegowe
Wiele starych instalacji pracuje jako grawitacyjne, w których ruch wody odbywa siÚ dziÚki róĝnicy wysokoĂci pomiÚdzy miejscem
montaĝu kotïa i grzejników oraz róĝnicy gÚstoĂci cieplejszej wody zasilajÈcej grzejniki oraz chïodniejszej, która z nich powraca.
ZaletÈ instalacji grawitacyjnych jest to, ĝe nie
wymagajÈ energii elektrycznej oraz pracujÈ bezgïoĂnie. WadÈ natomiast jest powolnoĂÊ
reakcji, koniecznoĂÊ utrzymywania wysokiej
temperatury wody (byïy projektowane dla
parametrów 90/70°C – zasilanie/powrót) oraz
stosowania rur o duĝym przekroju.
Takie instalacje praktycznie nie sÈ w stanie
wspóïpracowaÊ z grzejnikami pïytowymi ze
wzglÚdu na zbyt duĝe opory przepïywu.
Pompy obiegowe pozwalajÈ wyeliminowaÊ wady instalacji grawitacyjnych, gdyĝ sÈ
w stanie wymusiÊ przepïyw wody, nawet jeĂli jej temperatura jest niska, instalacja rozlegïa, a opory przepïywu znaczne.
Warto wybieraÊ urzÈdzenia pozwalajÈce na regulacjÚ obrotów – najlepiej pïynnÈ.
Regulacja pozwala sterowaÊ wydajnoĂciÈ
pompy, zaleĝnie od chwilowego zapotrzebo-
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fot. Siemens
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Dziaïanie wszystkich zaworów grzejnikowych moĝna zmieniaÊ na jednym panelu sterujÈcym – zawory
wystarczy wyposaĝyÊ w siïowniki. Instalacja jest bezprzewodowa, wiÚc nie wymaga kucia Ăcian

wania na ciepïo – jeĂli dopïyw wody do czÚĂci grzejników zostanie ograniczony przez
zawory z gïowicami termostatycznymi, to peïna wydajnoĂÊ nie jest potrzebna. Co wiÚcej,
pompa pracujÈca zawsze z maksymalnÈ wydajnoĂciÈ moĝe byÊ przyczynÈ haïasu dobiegajÈcego z instalacji. JeĂli znaczna czÚĂÊ zaworów grzejnikowych zostanie przymkniÚta,
np. przez gïowice termostatyczne, to woda tïoczona pod zbyt duĝym ciĂnieniem bÚdzie powodowaÊ haïas, pïynÈc przez mocno przymkniÚte zawory. Najwygodniej wiÚc jeĂli
automatyka pompy tak steruje jej obrotami,
by w instalacji zawsze byïo utrzymywane staïe ciĂnienie, nie dopuszczajÈc do jego wzrostu,
gdy czÚĂÊ zaworów jest przymkniÚta.
Regulacja obrotów ma jeszcze jeden aspekt
– pozwala oszczÚdzaÊ energiÚ elektrycznÈ.
Warto wybieraÊ pompy wysokiej jakoĂci, pochodzÈce od uznanych producentów. SÈ to
przecieĝ urzÈdzenia pracujÈce przez bardzo dïugi czas w doĂÊ trudnych warunkach,
a muszÈ byÊ bezawaryjne i powinny byÊ
energooszczÚdne.
Zawory grzejnikowe
Bardzo czÚsto przyczynÈ zïej pracy instalacji – przegrzania jednych pomieszczeñ, a niedogrzania innych, nie jest kocioï ani grzejniki, lecz zïa regulacja hydrauliczna instalacji.
Powszechnie stosowane obecnie zawory
wspóïpracujÈce z gïowicami termostatycznymi umoĝliwiajÈ zmianÚ intensywnoĂci grzania poprzez obrót gïowicy, ale powinna byÊ
w nich odpowiednio dobrana tzw. nastawa
wstÚpna regulujÈca przepïyw w instalacji, tak
by kaĝdy grzejnik, dziÚki odpowiedniej iloĂci
pïynÈcej przezeñ wody, mógï osiÈgnÈÊ zakïadanÈ moc cieplnÈ. JeĂli jeden grzejnik (zwykle poïoĝony najbliĝej kotïa) jest bardzo gorÈcy nawet przy niemal zamkniÚtym zaworze,
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a inny (zwykle poïoĝony z dala od kotïa) zaledwie letni, nawet gdy zawór jest caïkowicie
otwarty, to znaczy, ĝe instalator nie wykonaï
naleĝycie swej pracy i najpewniej pozostawiï
nastawy wstÚpne wszystkich zaworów w pozycji peïnego otwarcia. Dobra regulacja nie
jest niestety sprawÈ ïatwÈ, bo warunki pracy grzejników zmieniajÈ siÚ w sposób dynamiczny. Gdy zawory przy niektórych z nich
siÚ zamykajÈ, a przy innych otwierajÈ, zmienia siÚ ciĂnienie w instalacji, a co za tym idzie
przepïyw wody przez grzejnik, choÊ stopieñ
otwarcia zaworu wciÈĝ jest ten sam.
RegulacjÚ hydraulicznÈ instalacji mogÈ znakomicie uïatwiÊ zawory mini–kombi. Moĝna
w nich ustawiÊ poĝÈdane ciĂnienie wody
przepïywajÈcej przez grzejnik, niezaleĝnie
od zmian zachodzÈcych w reszcie instalacji.
Przepïyw bÚdzie wiÚc utrzymywany zawsze
na zadanym poziomie.
RÚczne sterowanie wszystkimi gïowicami termostatycznymi jest niewygodne, dlatego zwykle ich moĝliwoĂci w duĝej mierze sÈ
niewykorzystane. AlternatywÈ jest wykorzystanie automatycznych siïowników sterujÈcych pracÈ zaworów. Siïowniki komunikujÈ

siÚ z centralkÈ, dziÚki czemu moĝna ustawiÊ
na niej np. nocne obniĝenie temperatury, albo
wychodzÈc z domu jednym przyciskiem przymknÈÊ wszystkie zawory grzejnikowe. W remontowanych domach najatrakcyjniejsze sÈ
systemy bezprzewodowe z bateryjnie zasilanymi siïownikami, bo nie trzeba ukïadaÊ ĝadnych przewodów.
Uwaga! W instalacjach grawitacyjnych nie
moĝna stosowaÊ zwykïych zaworów termostatycznych z gïowicami, bo te powodujÈ nawet
ponad 30-krotnie wiÚksze opory przepïywu
niĝ stare regulowane tylko rÚcznie zawory.
W instalacjach bez pompy moĝna natomiast
stosowaÊ specjalne zawory o zwiÚkszonej
przepustowoĂci, przeznaczone do instalacji
grawitacyjnych (przepïyw w nich wynosi
2,5–4,7 m3/h zaleĝnie od Ărednicy zaworu).
Naczynie wzbiorcze
Instalacja centralnego ogrzewania moĝe byÊ
zabezpieczona za pomocÈ otwartego (majÈcego swobodne poïÈczenie z atmosferÈ) lub zamkniÚtego, inaczej przeponowego naczynia
wzbiorczego (w którym elastyczna przepona
rozdziela wodÚ od tzw. poduszki gazowej).
Generalnie kotïy gazowe i olejowe, a takĝe
grzejniki stalowe sÈ przeznaczone do pracy
tylko w ukïadach zamkniÚtych. Do niedawna wszystkie kotïy na paliwa staïe musiaïy
byÊ zabezpieczone za pomocÈ otwartego naczynia wzbiorczego. Po zmianie przepisów
w 2009 r. dopuszcza siÚ ich pracÚ w ukïadach
zamkniÚtych, ale muszÈ byÊ zabezpieczone urzÈdzeniem do odbioru nadmiaru ciepïa
w razie przegrzania. W kotïach stosowanych
w domach jednorodzinnych takim urzÈdzeniem jest zwykle wÚĝownica umieszczona
w przestrzeni wodnej kotïa, przez którÈ w razie nadmiernego wzrostu temperatury kotïa
przepïywa zimna woda wodociÈgowa, odprowadzana nastÚpnie do kanalizacji. Tego rozwiÈzania nie moĝna wiÚc stosowaÊ np. w do-

zamknięte

Otwarty obieg kotïa na paliwo staïe moĝna odseparowaÊ od grzejników wymiennikiem ciepïa. PracujÈ
one wówczas w obiegu zamkniÚtym i mogÈ byÊ dowolnego typu

Wymiana systemu ogrzewania budynku

Kotïownia i komin
Kotïownia. Róĝne rodzaje kotïów wymagajÈ kotïowni speïniajÈcych
odmienne wymagania, co do umiejscowienia, kubatury i sposobu
wentylacji kotïowni. Nie wolno tego lekcewaĝyÊ, gdyĝ chodzi o bezpieczeñstwo.
Kotïy na paliwo staïe wymagajÈ:
wydzielonej kotïowni;
podïoga kotïowni musi byÊ niepalna;
w podïodze musi znajdowaÊ siÚ wpust kanalizacyjny;
wentylacja kotïowni musi byÊ grawitacyjna:
– otwór nawiewny musi mieÊ powierzchniÚ co najmniej 200 cm2;
– w kanale nawiewnym nie wolno montowaÊ przepustnic;
– kanaï nawiewny powinien zasysaÊ powietrze wolne od kurzu
i innych zanieczyszczeñ, w zasadzie naleĝy zastosowaÊ siÚ wiÚc do
przepisów dotyczÈcych czerpni powietrza wentylacyjnego i umieĂciÊ
go min. 2 m nad ziemiÈ;
– kanaï wywiewny musi mieÊ co najmniej 14 × 14 cm, powinien
byÊ wykonany z niepalnego materiaïu i wyprowadzony ponad dach.
Kotïy na gaz ziemny o mocy do 30 kW podlegajÈ nastÚpujÈcym
reguïom:
kocioï moĝe byÊ zainstalowany nie tylko w wydzielonej kotïowni,
ale takĝe w kuchni, ïazience lub innym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na staïy pobyt ludzi;
kubatura pomieszczenia nie moĝe byÊ mniejsza niĝ:
– 8 m3, jeĂli kocioï ma otwartÈ komorÚ spalania (pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany);
– 6,5 m3, jeĂli kocioï ma komorÚ zamkniÚtÈ (pobiera powietrze
bezpoĂrednio z zewnÈtrz, a nie z pomieszczenia, gdzie zostaï zainstalowany);
pomieszczenie nie moĝe byÊ niĝsze niĝ 2,2 m lub 1,9 m, jeĂli dom
wybudowano przed 2002 r., przepisy nie okreĂlajÈ przy tym, jak
traktowaÊ pomieszczenia na poddaszach (pod skosami dachu);
jeĂli moc kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ spalania nie przekracza 21 kW
i dom jest wolnostojÈcy, to przewody doprowadzajÈce powietrze oraz
odprowadzajÈce spaliny moĝna wyprowadziÊ bezpoĂrednio przez
ĂcianÚ budynku. W pozostaïych sytuacjach konieczne jest podïÈczenie do komina;
kocioï z otwartÈ komorÈ spalania wymaga wydajnej wentylacji
pomieszczenia. Pole przekroju kanaïu nawiewnego musi mieÊ co
najmniej 200 cm2, a otwór wywiewny powinien mieÊ wymiary co
najmniej 14 × 14 cm i musi byÊ umieszczony moĝliwie blisko sufitu
(gaz ziemny, jako lĝejszy od powietrza, w razie wycieku gromadzi
siÚ pod sufitem). W pomieszczeniu z takim kotïem nie wolno stosowaÊ mechanicznej wentylacji wyciÈgowej, np. okapu kuchennego
z wentylatorem).
w przypadku kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ spalania wentylacja
moĝe byÊ dowolnego rodzaju.
Kotïy na gaz pïynny muszÈ speïniaÊ bardzo podobne warunki,
a róĝnice wynikajÈ z tego, ĝe gaz pïynny jest ciÚĝszy od powietrza:

REKLAMA

mach z wïasnÈ studniÈ i zestawem hydroforowym, bo brak prÈdu
uniemoĝliwiïby zadziaïanie zabezpieczenia.
O ile instalacjÚ pracujÈcÈ dotÈd w ukïadzie otwartym moĝna stosunkowo ïatwo przerobiÊ na zamkniÚtÈ, to operacja w drugÈ stronÚ moĝe byÊ doĂÊ kïopotliwa, choÊby dlatego, ĝe otwarte naczynie
wzbiorcze musi znaleěÊ siÚ powyĝej najwyĝej zamontowanego grzejnika, a z kotïem musi ïÈczyÊ je rura o duĝej Ărednicy (min. 25 mm
Ărednicy wewnÚtrznej).
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Przygotowanie c.w.u.
Remont instalacji centralnego ogrzewania
to takĝe okazja, by dokonaÊ zmian w sposobie
przygotowania ciepïej wody uĝytkowej.
Zwykle przygotowuje jÈ kocioï. Pod tym
wzglÚdem kotïy dzielÈ siÚ na:
dwufunkcyjne, które podgrzewajÈ wodÚ
przepïywowo, tylko w czasie korzystania z niej.
ZaletÈ tego rozwiÈzania jest oszczÚdnoĂÊ miejsca (nie zajmuje go zasobnik ciepïej wody),
wadÈ natomiast to, ĝe instalacja nie moĝe byÊ
rozlegïa, bo trzeba by dïugo czekaÊ nim woda,
która juĝ ostygïa w rurach, z nich wypïynie;
jednofunkcyjne, które podgrzewajÈ wodÚ
zgromadzonÈ w zasobniku. PojemnoĂÊ zasobnika musi byÊ dobrana do zuĝycia gorÈcej
wody w ciÈgu doby (standard to 50 l/osobÚ),
jeĂli zaĂ zastosujemy pompÚ cyrkulacyjnÈ, to
instalacja moĝe byÊ rozlegïa, a woda w rurach
zawsze bÚdzie ciepïa;
dwufunkcyjne z niewielkim zasobnikiem,
które ïÈczÈ cechy obu powyĝszych rozwiÈzañ.
PozwalajÈ na zastosowanie cyrkulacji, zasobnik zajmuje niewiele miejsca, a w razie duĝego
zapotrzebowania, po wyczerpaniu zasobnika,
kocioï przygotowuje wodÚ przepïywowo.

murowana Ăciana gruboĂci min. 12 cm, wyĝsza
od zbiornika o co najmniej 30 cm i szersza o 60 cm

kanaï wywiewny

kanaï nawiewny

zbiornik
oleju

wanna
wychwytujÈca
olej w razie
wycieku

kocioï
(oddalony
od zbiornika
o min. 1 m)

Zbiornik oleju opaïowego umieszczony w kotïowni

W domu z kotïem na paliwo
staïe warto zamontowaÊ takĝe elektryczny podgrzewacz
wody. BÚdzie wykorzystywany gïównie latem, by nie trzeba byïo paliÊ w kotle

Jednofunkcyjne sÈ zawsze kotïy na paliwo staïe,
zaĂ kotïy gazowe, olejowe
i elektryczne sÈ produkowane jako modele jednoalbo dwufunkcyjne.
Rzadziej stosowane sÈ
elektryczne podgrzewacze wody, najczÚĂciej,
gdy ěródïem ciepïa jest kocioï na paliwo staïe, a nie
chcemy w nim paliÊ latem
tylko na potrzeby c.w.u.
Podgrzewacze zasobnikowe
dziaïajÈ analogicznie jak kotïy jednofunkcyjne, przepïywowe zaĂ jak kotïy dwufunkcyjne.
Uwaga! Moc jednego urzÈdzenia przepïywowego moĝe przekraczaÊ nawet 20 kW.
Korzystanie z elektrycznych podgrzewaczy
przepïywowych moĝe wiÚc wymagaÊ bardzo
duĝego przydziaïu mocy, co nie wszÚdzie jest
moĝliwe.
fot. Galmet

kotïownia nie moĝe znajdowaÊ siÚ poniĝej
poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w razie
wycieku gromadziïby siÚ w niej gaz;
z tych samych powodów w kotïowni nie
moĝe byÊ wpustów podïogowych do kanalizacji, studzienek itp.
zaleca siÚ wykonanie otworów wentylacyjnych nisko nad podïogÈ, przez nie zostanie usuniÚty gaz w razie nieszczelnoĂci w instalacji.
Kotïy olejowe muszÈ speïniÊ bardzo podobne warunki, co kotïy na gaz ziemny, z tÈ róĝnicÈ, ĝe:
kotïownia musi mieÊ kubaturÚ co najmniej
8 m3;
kocioï wymaga podïÈczenia do komina
wyprowadzonego ponad dach;

wymagania odnoĂnie wentylacji sÈ analogiczne jak dla kotïów na gaz ziemny, uzaleĝnione
od tego, czy kocioï ma otwartÈ,
czy zamkniÚtÈ komorÚ spalania.
Zbiornik oleju opaïowego
o objÚtoĂci do 1 m3 moĝna umieĂciÊ w kotïowni, jeĂli zostanÈ
speïnione wymagania podane
na rysunku.
Komin. Komin musi byÊ dostosowany do rodzaju paliwa,
przede wszystkim odporny na
powstajÈce spaliny lub dym.
Ponadto jego Ărednica i wysokoĂÊ
muszÈ zapewniaÊ odpowiedni ciÈg kominowy – jego wartoĂÊ jest podana w dokumentacji
kotïa. Komin czÚsto wymaga adaptacji, gdy zmieniamy rodzaj paliwa – tradycyjny komin murowany nie jest odporny
na dziaïanie kondensatu powstajÈcego przy
spalaniu gazu i oleju. W taki komin najczÚĂciej wsuwa siÚ wkïad ze specjalnej ceramiki
lub stali szlachetnej. Jeszcze bardziej kïopotliwa bywa wymiana kotïa z gazowego lub olejowego na kocioï na paliwo staïe – konieczne jest
zwykle postawienie nowego komina, np. zewnÚtrznego.

PRZYDATNE ADRESY
BAXI ROCA
32 254 47 63
CHT CICHEWICZ
23 662 60 01
DEFRO
41 303 80 85
ELEKTROMET
77 485 37 24
GALMET
77 403 45 00
HEF
34 353 00 68
IMMERGAS
42 684 52 74
JUNKERS
801 600 801
LOGITERM (GRUPA ENERGOMAX)
34 352 47 77
METALERG
71 313 57 14
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www.baxicalefaccion.com
www.cichewicz.pl
www.defro.pl
www.elektromet.com.pl
www.galmet.com.pl
www.hef.com.pl
www.immergas.com.pl
www.junkers.com
www.logiterm.pl
www.metalerg.pl

OGNIWO
13 447 10 39
www.ogniwobiecz.com.pl
SAS
41 378 46 19
www.sas.busko.pl
SAUNIER DUVAL
801 806 666
www.saunierduval.pl
SEKO
14 682 73 03
www.seko.pl
TERMET
74 854 05 42
www.termet.com.pl
VIESSMANN
71 360 71 00
www.viessmann.pl
ZAKAD KOTLARSKO–¥LUSARSKI RYSZARD WOJCIECHOWSKI
32 293 11 20
www.kotly.slawkow.pl
Z}BIEC
41 276 74 00
www.zebiec.com.pl
ZPH STANISAW KRZACZEK
81 880 60 18
www.krzaczek.eu

W i Ú c e j . . . c e n y, f i r m y, p r o d u k t y, k a l k u l a t o r y, a r t y k u ï y. K l i k n i j n a w w w . b u d u j e m y d o m . p l
11–12/2010
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

