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Ogrzewanie

odnowione
Planuj c remont in-

stalacji grzewczej, 

najcz ciej planuje-

my wymian  kot a.

Jednak dobrze dzia-

aj ca instalacja c.o. 

musi tworzy  spój-

n  ca o . Czasem 

po wi caj c wi cej 

uwagi innym elemen-

tom, mo na osi gn

lepszy efekt, ni

zmieniaj c samo ró-

d o ciep a.

Wymiana
    systemu 
    ogrzewania
    budynku 

Jaros aw Antkiewicz

Przyczyny zmian
Zanim zdecydujemy si  na remont czy unowocze nienie (modernizacj ) instalacji 

grzewczej, powinni my jasno okre li , dlaczego to robimy i jakich efektów oczekujemy. 

Niestety nie zawsze mo emy osi gn  wszystko – np. obni ymy koszty, stosuj c ta sze 

paliwo, ale obs uga kot a b dzie bardziej pracoch onna. 

Z konieczno ci

Z y stan techniczny instalacji, np. korozja kot a lub grzejników, zmusza do dzia ania. 

Remont, w cis ym znaczeniu, to tylko przywrócenie instalacji do stanu pierwotnego (ew. 

mo na u y  innych materia ów). Remont bez innych zmian ma sens, je li z dzia ania in-

stalacji byli my w pe ni zadowoleni. Remont to jednak dobra okazja do dokonania jakich

usprawnie , zmiany s  za  niezb dne, je li dom poddano cho by cz ciowej termomo-

dernizacji, np. wymieniaj c okna. 

Dla wygody

Wymieniaj c stary kocio  zasypowy na nowoczesny z zasobnikiem i podajnikiem, odczu-

jemy ogromn  ró nic  pod wzgl dem wygody obs ugi. Radykalnym rozwi zaniem b dzie 

za  zmiana rodzaju paliwa – obs uga kot ów gazowych i olejowych ogranicza si  w zasa-

dzie do przegl dów serwisowych. 

Wad  starych instalacji, niezale nie od tego, jaki kocio  je zasila, cz sto s  problemy 

z regulacj  temperatury w pomieszczeniach. To konsekwencja braku automatyki, cho by

najprostszej, jak g owice termostatyczne zaworów grzejnikowych. 

Nowy kocio  i dobrze dobrana automatyka zwi kszaj  komfort mieszkania, ale nie nale-

y te  zapomina , e przyczyniaj  si  do zmniejszenia zu ycia energii.
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Z oszcz dno ci

Ceny paliw w ci gu ostatnich kilkunastu 

lat uleg y du ym zmianom, co sk ania wie-

le osób do szukania oszcz dno ci, np. przez 

zmian  paliwa na ta sze. Jednak takiej decy-

zji nie nale y podejmowa  pochopnie – po-

trzebne jest zestawienie kosztów inwestycji 

ze spodziewanymi oszcz dno ciami eksplo-

atacyjnymi. Musi by  przeprowadzone dla 

konkretnego budynku przez rzetelnego, nie-

zale nego fachowca – najlepiej zamówi  tzw. 

audyt energetyczny. Wyka e on, czy bardziej 

op acalna jest zmiana paliw, czy mo e np. 

docieplenie budynku. 

Z du  rezerw  trzeba podchodzi  do ma-

teria ów reklamowych i sloganów w rodza-

ju „2000 z  rocznie mniej na ogrzewanie”. 

Sprzedawcy, zachwalaj c swoje produk-

ty, cz sto „zapominaj ” doda , e takie 

oszcz dno ci osi gni to w domu, który ma 

si  nijak do naszego, albo tylko w idealnych 

warunkach na stanowisku laboratoryjnym. 

Wymiana kot a
Zmieniaj c kocio , trzeba wzi  pod uwag

kilka czynników:

1. Dost pno  paliwa – je li ma by  inne 

ni  dotychczas. Cena, szczególnie s omy, 

drewna, zr bków drzewnych czy pelletów 

b dzie w du ej mierze zale e  od kosztów 

transportu, dlatego najpierw trzeba spraw-

dzi  jego dost pno  w okolicy. Po dodaniu 

kosztów transportu mo e si  okaza , e jest 

znacznie dro sze, ni  si  spodziewali my.

Uwaga! W niektórych gminach przepisy 

prawa miejscowego mog  zakazywa  stoso-

wania okre lonych paliw, np. w gla.

2. Miejsce na sk ad paliwa. Zbiornik gazu 

p ynnego zajmuje niewiele miejsca na dzia -

ce (mo na go nawet umie ci  pod trawni-

kiem), zbiorniki oleju opa owego zwykle 

umieszcza si  w budynku, ale równie  nie 

wymagaj  du o miejsca. Z paliw sta ych 

najmniej miejsca zajmie w giel, bo ma naj-

wy sz  warto  opa ow  w stosunku do ob-

j to ci. Je li chcemy korzysta  z drewna, roz-

s dnie b dzie przeznaczy  na nie wiat  lub 

przewiewny budynek gospodarczy, w którym 

zmie cimy opa  na co najmniej dwa sezony – 

le c przez rok lub d u ej drewno b dzie mo-

g o dobrze wyschn .

Orientacyjne zestawienie warto ci opa o-

wej paliw sta ych, z uwzgl dnieniem ich ob-

j to ci, pokazano w tabeli.

3. Wygoda obs ugi – dla niektórych osób to 

priorytet, albo ze wzgl du na brak czasu, bo 

przez wi ksz  cz  dnia s  poza domem, albo 

ze wzgl du na towarzysz cy temu wysi ek, 

REKLAMA

 Zbiornik gazu p ynnego. Decyduj c si  na zmian  paliwa, trzeba wzi  pod uwag , czy mamy miejsce 
na jego sk adowanie, ile zap acimy za jego dowóz itp.
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np. dosypywanie w gla i wynoszenie popio u

z kot a w piwnicy. 

4. Koszt inwestycji – szczególnie ceny ko-

t ów na paliwo sta e s  bardzo zró nicowa-

ne, jednak prosty kocio  zasypowy trudno 

porównywa  z wyposa onym w podajnik pa-

liwa. Natomiast ró nica cen pomi dzy gazo-

wymi kot ami kondensacyjnymi i niekonden-

sacyjnymi przez ostatnie lata bardzo zmala a

(wynosi ok. 20%). Trzeba jednak pami ta , e

z wymian  kot a mo e wi za  si  konieczno

adaptacji komina lub nawet wybudowania no-

wego. Ponadto stara instalacja z grzejnikami 

nie pozwoli w pe ni wykorzysta  mo liwo-

ci kot a kondensacyjnego, a wymiana grzej-

ników, a tym bardziej wykonanie ogrzewania 

pod ogowego w istniej cym domu mo e by

kosztowne i k opotliwe.

5. Koszty eksploatacji b d  najistotniejsze 

dla tych, którzy licz  na ni sze rachunki za 

ogrzewanie, jednak praktycznie dla wszyst-

kich inwestorów s  istotnym kryterium. 

Optymalizacja inwestycji polega w a nie na 

osi gni ciu jak najlepszego stosunku kosztów 

inwestycji do kosztów eksploatacji. 

Cechy kot ów

Teoretycznie mo liwa jest wymiana ka de-

go kot a na kocio  na dowolne inne paliwo, 

w praktyce nie zawsze ma to sens. Wymiana 

kot a na olej opa owy lub gaz p ynny na no-

woczesny kocio  spalaj cy w giel lub pelle-

ty mo e by  uzasadniona ekonomicznie, cho

trzeba si  liczy  z bardziej uci liw  obs u-

g  i konieczno ci  wygospodarowania miejsca 

na opa . Wymiana „w drug  stron ” te  mo e

by  uzasadniona, je li priorytetem jest wygo-

da obs ugi. Natomiast wymiana kot a na gaz 

ziemny na w glowy raczej nie ma uzasadnie-

nia – paliwo jest nieco ta sze, ale trzeba jesz-

cze uwzgl dni  koszty transportu oraz ni sz

sprawno  kot a (ró nica b dzie wi c ma a), 

wygoda u ytkowania za  spadnie.

Ka dy kocio  ma wi c swoje korzystne i ne-

gatywne cechy, dlatego tak wa ne jest okre le-

nie priorytetów. 

Zasypowe na w giel. Mog  zast pi  stary 

kocio  tego samego typu. Zast pienie nimi 

innych kot ów nie ma raczej sensu, bo ich 

obs uga jest absorbuj ca, a mo liwo ci za-

stosowania automatyki znikome (intensyw-

no ci  palenia mo na w ograniczonym stop-

niu sterowa  za pomoc  miarkownika ci gu 

lub wentylatora nadmuchowego). 

Cechy:

– s  najta sze (od 2000 z );

– mo na w nich stosowa  drewno jako pa-

liwo zast pcze;

– maj  nisk  sprawno  60–70%, w ko-

t ach z dolnym spalaniem do 80%;

– wymagaj  uzupe niania paliwa co 3–4 

godziny, cho  w kot ach z dolnym spala-

niem nawet dwukrotnie rzadziej;

– mog  pracowa  bez zasilania elektrycz-

nego, je li instalacja c.o. mo e pracowa

jako grawitacyjna (bez pompy obiegowej).

Z podajnikiem i zasobnikiem na paliwa 

sta e. Najcz ciej zast puj  stare kot y zasy-

powe. Ze wzgl dów ekonomicznych s  te

atrakcyjn  alternatyw  dla kot ów na olej 

opa owy i gaz p ynny, cho  ich obs uga b -

dzie bardziej absorbuj ca.

Cechy:

– wymagaj ci le okre lonego paliwa 

(zwykle w giel-groszek, pellety);

– s  kilkakrotnie dro sze od zasypowych 

(kosztuj  ok. 10 000 z );

– ich sprawno  si ga 90%;

– czas ci g ej pracy zale y od wielko ci 

zasobnika oraz ilo ci popio u, mo e wyno-

si  od jednego do kilkunastu dni;

– prac  kot a mo na do  precyzyjnie ste-

rowa , nie ust puje on znacznie kot om ga-

zowym i olejowym;

– kocio  wymaga zasilania elektrycznego.

Gazowe. To atrakcyjna propozycja dla 

osób poszukuj cych praktycznie bezobs u-

gowego ród a ciep a. Eksploatacja kot a na 

gaz p ynny b dzie dro sza ni  w przypad-

ku gazu ziemnego, ale taki kocio  mo na te

atwo przystosowa  do pracy na gazie ziem-

nym. Je li wi c za kilka lat mo emy spo-

dziewa  si  rozbudowy sieci gazowej, to taki 

kocio  zyskuje na atrakcyjno ci.

Cechy:

– konieczny jest dost p do sieci gazo-

wej albo na dzia ce trzeba wygospodarowa

miejsce na zbiornik;

– kocio  mo na kupi  ju  za 3000–4000 z ,

kondensacyjne s  20–30% dro sze;

– sprawno  kot a tradycyjnego wynosi 

ok. 95%, kondensacyjnego za  ok. 105%, ale 

w tym przypadku temperatura wody w in-

stalacji c.o. nie powinna by  wy sza ni

55°C – w instalacji z grzejnikami ciennymi 

to cz sto niemo liwe;

– kot y s  praktycznie bezobs ugowe, 

a parametrami ich pracy precyzyjnie nadzo-

ruje automatyka.

Olejowe. Pod wzgl dem u ytkowym s

bardzo podobne do gazowych. Koszty ich 

eksploatacji s  zbli one do kosztów u ytko-

wania kot ów na gaz p ynny.

Cechy:

– wymagaj  wygospodarowania miejsca 

na zbiorniki oleju wewn trz budynku (in-

stalacja na zewn trz jest dopuszczalna, ale 

bardzo k opotliwa);

G sto  nasypowa 
(kg/m3)

Warto  opa owa 
(MJ/kg)

Warto  opa owa 1 m3

usypanego opa u
(MJ)

W giel kamienny 750–890 28 21 000–24 920

Pellety 500–600 17–18 8 500–10 800

Drewno, polana 
o wilgotno ci 20%

400–550 15 6 000–8 250

S oma 90–160 14–15 1 260–2 400

Orientacyjna charakterystyka ró nych paliw sta ych

 (a) Tradycyjny ko-
cio  zasypowy jest 
prosty i tani, ale wy-
maga dok adania pa-
liwa co kilka godzin; 
(b) Nowoczesny ko-
cio  wspó pracuj cy 
z podajnikiem mo e
mie  nawet funkcj
samoczynnego roz-
palania o zaprogra-
mowanej godzinie
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– kosztuj  ok. 8000 z ;

– sprawno  kot ów tradycyjnych wynosi 

ok. 95%, kondensacyjnych ok. 101%;

– praktycznie nie wymagaj  obs ugi.

Koszty eksploatacji
Typowym b dem jest pochopne porów-

nywanie kosztów ogrzewania ró nych do-

mów. Ró nica wcale nie musi wynika

z odmiennych róde  ciep a, lecz ró nic 

w izolacji, kubaturze domu czy wielko ci 

i orientacji okien. Okre lenie ró nic w kosz-

tach eksploatacji przed i po ewentualnej wy-

mianie kot a jest do  trudne, mo na jed-

nak poda  orientacyjnie koszty uzyskania 

tej samej ilo ci ciep a w instalacjach z kot a-

mi na ró ne paliwa – wa ne s  ich propor-

cje, bo dotychczasowe koszty ogrzewania 

znamy. B dzie to jednak tylko przybli enie, 

bo wp yw ma sposób u ytkowania instala-

cji. Przyk adowo, je li dot d eksploatowa-

ny by  zwyk y kocio  zasypowy, to mia  on 

stosunkowo nisk  sprawno , ale z drugiej 

strony p omie  w nim noc  wygasa , a tem-

peratura w domu spada a, co rano mog o

by  do  nieprzyjemne, ale oznacza o te

pewn  oszcz dno  energii. Gdy wymieni-

my kocio  na nowoczesny, pracuj cy w spo-

sób ci g y tego efektu nie b dzie – chyba e

wykorzystuj c mo liwo ci automatyki, usta-

wimy nocne obni enie temperatury. Je li in-

stalacja jest dobrze wyregulowana, tak e

adne pomieszczenia nie s  przegrzewane 

i stosujemy czasowe obni enie temperatury 

w niektórych z nich, to osi gni te w ten spo-

sób oszcz dno ci mog  wynie  od kilku-

nastu do nawet 25%, w porównaniu z insta-

lacj  funkcjonuj c  w sposób niedoskona y. 

O prawid ow  regulacj  i sterowanie instala-

cj  warto zadba , bo oszcz dno ci mog  by

porównywalne z osi ganymi przez wymia-

n  kot a na sprawniejszy czy zmian  paliwa. 

Natomiast le dzia aj ca instalacja nie b dzie 

ekonomiczna nawet z bardzo dobrym kot em.

Co jeszcze warto zmieni ?
Instalacja c.o. sk ada si  z bardzo wielu ele-

mentów i wszystkie musz  by  dobrze dopa-

sowane, by dzia a a prawid owo. Czasem wy-

REKLAMA

 (Kocio  gazowy jest ma y i praktycznie nie wy-
maga obs ugi. Je li ma zamkni t  komor  spala-
nia, mo emy go umie ci  nawet w kuchni

 Koszty eksploatacji w du ej mierze zale  nie tyl-
ko od ceny paliwa oraz sprawno ci kot a, ale rów-
nie  od umiej tnego sterowania prac  instalacji
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miana jednego z nich wymusza inne zmiany, 

cho  bardzo cz sto wiele elementów sta-

rej instalacji mo e pozosta , co nie tylko ob-

ni a koszty, ale te  bardzo u atwia remont. 

Wymieniaj c kocio , wcale nie musimy ko-

niecznie wymieni  np. grzejników (co ozna-

cza komplikacje i znaczne koszty), jednak 

mog  one wymaga  regulacji. Dlatego zasad-

no  ka dej zmiany powinien oceni  specja-

lista. B dziemy mie  wówczas pewno , e

zmodernizowana instalacja b dzie pracowa

lepiej ni  stara.

Grzejniki

Na temat wymiany grzejni-

ków funkcjonuje wiele mi-

tów. Stare grzejniki, szcze-

gólnie cz onowe eliwne, 

zwykle nie wymagaj  wy-

miany, cho  zmieniono ko-

cio  np. z w glowego na 

gazowy lub przerobiono in-

stalacji z otwartej na za-

mkni t , albo z grawitacyj-

nej na pompow  (w której 

ruch wody wymusza pompa obiegowa) itd. 

S  bardzo trwa e i mog  s u y  przez kilka-

dziesi t lat nawet w instalacjach otwartych 

(z otwartym naczyniem wzbiorczym). Je li s

zmieniane, to najcz ciej na stalowe p ytowe 

(panelowe), które znacz co si  od nich ró ni :

a) nie mog  pracowa  w uk adach otwar-

tych, gdzie szybko koroduj . Zastosowanie ich 

w takiej instalacji zwykle oznacza utrat  gwa-

rancji;

b) powoduj  ok. 3,5-krotnie wi ksze opo-

ry przep ywu, nie nadaj  si  wi c do instalacji 

grawitacyjnych (bez pompy obiegowej);

c) maj  kilkakrotnie mniejsz  pojemno

wodn , co z jednej strony zmniejsza bez-

w adno  funkcjonowania instalacji i umo -

liwia precyzyjniejsze dawkowanie ilo ci 

ciep a przekazywanego do pomieszcze ,

ale zwi ksza ryzyko przegrzania kot ów na 

paliwo sta e (w razie awarii).

Je li jakie  po-

mieszczenie jest nie-

dogrzane, to wcale 

nie musi to by  wina 

zbyt ma ego grzejni-

ka (którego zmian

pochopnie zalecaj

niektórzy instalato-

rzy), lecz le wyre-

gulowanego przep y-

wu – je li przep ywa 

przez niego zbyt 

ma o wody, to nie 

osi gnie on za o o-

nej mocy cieplnej 

(b dzie zimniejszy 

ni  pozosta e).

Tak e wymiana 

starego kot a gazo-

wego na kondensa-

cyjny wcale nie musi 

oznacza , e aby cho-

cia  cz ciowo wy-

korzysta  efekt kon-

densacji, niezb dne 

jest wykonanie 

ogrzewania pod ogowego lub wymia-

na grzejników ciennych na znacznie 

wi ksze. Je li w ramach termomoder-

nizacji ocieplono przegrody zewn trz-

ne ( ciany, dach, pod oga), to straty cie-

p a si  zmniejszy y, a dotychczasowe 

grzejniki b d  wystarczaj co wydajne, 

pomimo zasilania ch odniejsz  wod .

Oczywi cie stosowne obliczenia po-

winien wykona  specjalista – tym bardziej e

grzejniki cz sto dobierano „na oko”, np. 1 e-

berko na 1 m2 pomieszczenia.

Ogrzewanie pod ogowe

Wodne. Wykonanie ogrzewania pod ogowe-

go jest bardziej k opotliwe w domu remonto-

wanym ni  w nowym, przynajmniej je li my-

limy o ogrzewaniu wodnym. W przypadku 

pod ogi na gruncie wylewka z zatopionymi 

rurami oraz warstwa izolacji cieplnej (grubo-

ci 10–15 cm) maj czn  grubo  15–20 cm. 

Nawet je li stara warstwa posadzki i podk a-

du pod ni  zostanie usuni ta – co jest k opo-

tliwe – to zwykle poziom pod ogi i tak pod-

niesie si  o kilka centymetrów, bo izolacja 

cieplna w starych pod ogach zwykle jest bar-

dzo cienka. A podniesienie poziomu pod o-

gi oznacza nie tylko zmniejszenie wysoko ci 

pomieszcze , ale równie  otworów drzwio-

wych oraz odleg o ci parapetów od pod ogi. 

Powa n  niedogodno ci  jest tak e wy cze-

nie z u ytkowania pomieszcze , w których 

wykonano nowe wylewki, w zale no ci od 

rodzaju jastrychu pomieszczenia nie mog

by  u ytkowane nawet przez miesi c, a trze-

ba jeszcze wykona  nowe posadzki. 

Je li ogrzewanie pod ogowe uk adane jest 

na stropie, to podstawowym problemem 

mo e by  dodatkowe obci enie powodowa-

ne przez wylewk  pod ogow . W tej sytuacji 
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Proporcje cen ciep a (koszt 1 GJ w przypadku 
kot a elektrycznego wynosi 100%)

 Grzejniki eliwne, cz sto w ozdobnej 
wersji, wracaj  do ask. Dlatego lepiej 
si  zastanówmy, zanim wyrzucimy sta-
re, poczciwe „ eberka”

 Zastosowanie p yt systemowych do ogrzewania 
wodnego, które mo na pokry  tzw. suchym jastry-
chem, u atwia i przyspiesza prace remontowe
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niezb dna jest pomoc konstruktora, który 

okre li dopuszczalne obci enie.

Zdarzaj  si  tak e sytuacje, w których 

wykonanie ogrzewania pod ogowego nie b -

dzie k opotliwe, np. po rozebraniu drewnia-

nej pod ogi na legarach wysoko ci 10–15 cm 

przestrze  mo e by  wystarczaj ca do u o-

enia ocieplenia i wykonania wylewki.

Uwaga! Prace mo na przyspieszy , wy-

korzystuj c specjalne p yty systemowe, 

w których mocuje si  rury ogrzewania, 

a nast pnie przykrywa tzw. suchym jastry-

chem, zwykle z p yt gipsowo-w óknowych. 

Tak wykonan  pod og  mo na eksploatowa

od razu, ponadto jest cie sza i l ejsza ni

tradycyjna, ale za to dro sza. 

Elektryczne. W remontowanym domu 

znacznie atwiej ni  wodne wykona  elek-

tryczne ogrzewanie pod ogowe. Naj atwiejsze 

do u o enia s  maty, specjalne cienkie prze-

wody oraz folie. Maty i cienkie przewody 

nie wymagaj  wykonania nowej wylewki. 

Najcz ciej umieszcza si  je w warstwie kle-

ju do p ytek ceramicznych, cho  niektóre od-

miany przeznaczone s  tak e do uk adania 

pod panele i posadzki drewniane. Pod panele 

przeznaczone s  tak e folie grzejne.

Takie rozwi zania nie podnosz  pozio-

mu pod ogi, s  wi c szczególnie u yteczne, 

gdy ogrzewanie wykonujemy tylko w niektó-

rych pomieszczeniach na danej kondygnacji 

(np. w azienkach), ponadto nie wymagaj

przerabiania istniej cej instalacji ogrzewa-

nia wodnego.

Rury

Ewentualna potrzeba wymiany zale y od ich 

stanu – stopnia skorodowania czy obecno ci

kamienia kot owego. Warto pami ta , e ka-

mie  i inne zanieczyszczenia zwykle groma-

dz  si  w miejscach, gdzie przep yw wody 

jest zaburzony – w pobli u zaworów, na 

z czkach itp. Ponadto cz sto opadaj  do naj-

ni szego punktu instalacji – zwykle kot a. 

Nie nale y natomiast sugerowa  si  stanem 

montowanych w tym samym czasie rur wo-

doci gowych, bo procesy korozji w instalacji 

c.o., gdzie woda praktycznie nie ulega wymia-

nie, przebiegaj  zupe nie inaczej.

Pompy obiegowe

Wiele starych instalacji pracuje jako grawita-

cyjne, w których ruch wody odbywa si  dzi -

ki ró nicy wysoko ci pomi dzy miejscem 

monta u kot a i grzejników oraz ró nicy g -

sto ci cieplejszej wody zasilaj cej grzejni-

ki oraz ch odniejszej, która z nich powraca. 

Zalet  instalacji grawitacyjnych jest to, e nie 

wymagaj  energii elektrycznej oraz pracu-

j  bezg o nie. Wad  natomiast jest powolno

reakcji, konieczno  utrzymywania wysokiej 

temperatury wody (by y projektowane dla 

parametrów 90/70°C – zasilanie/powrót) oraz 

stosowania rur o du ym przekroju.

Takie instalacje praktycznie nie s  w stanie 

wspó pracowa  z grzejnikami p ytowymi ze 

wzgl du na zbyt du e opory przep ywu.

Pompy obiegowe pozwalaj  wyelimino-

wa  wady instalacji grawitacyjnych, gdy  s

w stanie wymusi  przep yw wody, nawet je-

li jej temperatura jest niska, instalacja roz-

leg a, a opory przep ywu znaczne.

Warto wybiera  urz dzenia pozwalaj -

ce na regulacj  obrotów – najlepiej p ynn .

Regulacja pozwala sterowa  wydajno ci

pompy, zale nie od chwilowego zapotrzebo-

 Folia grzewcza to bardzo dobre rozwi zanie 
do zastosowania pod panele – tworzy równ  po-
wierzchni  i jest bardzo cienka

 W czasie remontu naj atwiej jest wykona  elek-
tryczne ogrzewanie pod ogowe: (a) mat  mo na 
wst pnie przymierzy  i w razie potrzeby odpowied-
nio ukszta towa , rozcinaj c siatk ; (b) mata, albo 
jest samoprzylepna albo uk ada si  j  na cienkiej 
warstwie kleju; (c) nast pnie pokrywa si  j  klejem 
i uk ada p ytki ceramiczne

b

a

c

 Bardzo atwe w monta u z czki skr cane s
obecnie alternatyw  dla tradycyjnych po cze
gwintowanych, spawanych lub lutowanych

 Nowoczesna pompa z elektroniczn  regulacj
obrotów jest nie tylko bardziej energooszcz dna 
od tradycyjnych, ale pozwala te  utrzyma  nie-
zmienne ci nienie w instalacji
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wania na ciep o – je li dop yw wody do cz -

ci grzejników zostanie ograniczony przez 

zawory z g owicami termostatycznymi, to pe -

na wydajno  nie jest potrzebna. Co wi cej, 

pompa pracuj ca zawsze z maksymaln  wy-

dajno ci  mo e by  przyczyn  ha asu dobie-

gaj cego z instalacji. Je li znaczna cz  za-

worów grzejnikowych zostanie przymkni ta, 

np. przez g owice termostatyczne, to woda t o-

czona pod zbyt du ym ci nieniem b dzie po-

wodowa  ha as, p yn c przez mocno przy-

mkni te zawory. Najwygodniej wi c je li 

automatyka pompy tak steruje jej obrotami, 

by w instalacji zawsze by o utrzymywane sta-

e ci nienie, nie dopuszczaj c do jego wzrostu, 

gdy cz  zaworów jest przymkni ta. 

Regulacja obrotów ma jeszcze jeden aspekt 

– pozwala oszcz dza  energi  elektryczn .

Warto wybiera  pompy wysokiej jako ci, po-

chodz ce od uznanych producentów. S  to 

przecie  urz dzenia pracuj ce przez bar-

dzo d ugi czas w do  trudnych warunkach, 

a musz  by  bezawaryjne i powinny by

energooszcz dne. 

Zawory grzejnikowe

Bardzo cz sto przyczyn  z ej pracy instala-

cji – przegrzania jednych pomieszcze , a nie-

dogrzania innych, nie jest kocio  ani grzejni-

ki, lecz z a regulacja hydrauliczna instalacji. 

Powszechnie stosowane obecnie zawory 

wspó pracuj ce z g owicami termostatyczny-

mi umo liwiaj  zmian  intensywno ci grza-

nia poprzez obrót g owicy, ale powinna by

w nich odpowiednio dobrana tzw. nastawa 

wst pna reguluj ca przep yw w instalacji, tak 

by ka dy grzejnik, dzi ki odpowiedniej ilo ci

p yn cej przeze  wody, móg  osi gn  zak a-

dan  moc ciepln . Je li jeden grzejnik (zwy-

kle po o ony najbli ej kot a) jest bardzo gor -

cy nawet przy niemal zamkni tym zaworze, 

a inny (zwykle po o ony z dala od kot a) za-

ledwie letni, nawet gdy zawór jest ca kowicie 

otwarty, to znaczy, e instalator nie wykona

nale ycie swej pracy i najpewniej pozostawi

nastawy wst pne wszystkich zaworów w po-

zycji pe nego otwarcia. Dobra regulacja nie 

jest niestety spraw atw , bo warunki pra-

cy grzejników zmieniaj  si  w sposób dyna-

miczny. Gdy zawory przy niektórych z nich 

si  zamykaj , a przy innych otwieraj , zmie-

nia si  ci nienie w instalacji, a co za tym idzie 

przep yw wody przez grzejnik, cho  stopie

otwarcia zaworu wci  jest ten sam. 

Regulacj  hydrauliczn  instalacji mog  zna-

komicie u atwi  zawory mini–kombi. Mo na

w nich ustawi  po dane ci nienie wody 

przep ywaj cej przez grzejnik, niezale nie 

od zmian zachodz cych w reszcie instalacji. 

Przep yw b dzie wi c utrzymywany zawsze 

na zadanym poziomie.

R czne sterowanie wszystkimi g owica-

mi termostatycznymi jest niewygodne, dlate-

go zwykle ich mo liwo ci w du ej mierze s

niewykorzystane. Alternatyw  jest wykorzy-

stanie automatycznych si owników steruj -

cych prac  zaworów. Si owniki komunikuj

si  z centralk , dzi ki czemu mo na ustawi

na niej np. nocne obni enie temperatury, albo 

wychodz c z domu jednym przyciskiem przy-

mkn  wszystkie zawory grzejnikowe. W re-

montowanych domach najatrakcyjniejsze s

systemy bezprzewodowe z bateryjnie zasila-

nymi si ownikami, bo nie trzeba uk ada ad-

nych przewodów.

Uwaga! W instalacjach grawitacyjnych nie 

mo na stosowa  zwyk ych zaworów termosta-

tycznych z g owicami, bo te powoduj  nawet 

ponad 30-krotnie wi ksze opory przep ywu 

ni  stare regulowane tylko r cznie zawory. 

W instalacjach bez pompy mo na natomiast 

stosowa  specjalne zawory o zwi kszonej 

przepustowo ci, przeznaczone do instalacji 

grawitacyjnych (przep yw w nich wynosi 

2,5–4,7 m3/h zale nie od rednicy zaworu).

Naczynie wzbiorcze

Instalacja centralnego ogrzewania mo e by

zabezpieczona za pomoc  otwartego (maj ce-

go swobodne po czenie z atmosfer ) lub za-

mkni tego, inaczej przeponowego naczynia 

wzbiorczego (w którym elastyczna przepona 

rozdziela wod  od tzw. poduszki gazowej). 

Generalnie kot y gazowe i olejowe, a tak e

grzejniki stalowe s  przeznaczone do pracy 

tylko w uk adach zamkni tych. Do niedaw-

na wszystkie kot y na paliwa sta e musia y

by  zabezpieczone za pomoc  otwartego na-

czynia wzbiorczego. Po zmianie przepisów 

w 2009 r. dopuszcza si  ich prac  w uk adach 

zamkni tych, ale musz  by  zabezpieczo-

ne urz dzeniem do odbioru nadmiaru ciep a

w razie przegrzania. W kot ach stosowanych 

w domach jednorodzinnych takim urz dze-

niem jest zwykle w ownica umieszczona 

w przestrzeni wodnej kot a, przez któr  w ra-

zie nadmiernego wzrostu temperatury kot a

przep ywa zimna woda wodoci gowa, odpro-

wadzana nast pnie do kanalizacji. Tego roz-

wi zania nie mo na wi c stosowa  np. w do-

Otwarty obieg kot a na paliwo sta e mo na odseparowa  od grzejników wymiennikiem ciep a. Pracuj
one wówczas w obiegu zamkni tym i mog  by  dowolnego typu

 Dzia anie wszystkich zaworów grzejnikowych mo na zmienia  na jednym panelu steruj cym – zawory 
wystarczy wyposa y  w si owniki. Instalacja jest bezprzewodowa, wi c nie wymaga kucia cian

zamknięte
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mach z w asn  studni  i zestawem hydroforowym, bo brak pr du 

uniemo liwi by zadzia anie zabezpieczenia. 

O ile instalacj  pracuj c  dot d w uk adzie otwartym mo na sto-

sunkowo atwo przerobi  na zamkni t , to operacja w drug  stro-

n  mo e by  do  k opotliwa, cho by dlatego, e otwarte naczynie 

wzbiorcze musi znale  si  powy ej najwy ej zamontowanego grzej-

nika, a z kot em musi czy  je rura o du ej rednicy (min. 25 mm 

rednicy wewn trznej). 

Kot ownia i komin

Kot ownia. Ró ne rodzaje kot ów wymagaj  kot owni spe niaj cych 

odmienne wymagania, co do umiejscowienia, kubatury i sposobu 

wentylacji kot owni. Nie wolno tego lekcewa y , gdy  chodzi o bez-

piecze stwo.

Kot y na paliwo sta e wymagaj :

wydzielonej kot owni;

pod oga kot owni musi by  niepalna;

w pod odze musi znajdowa  si  wpust kanalizacyjny;

wentylacja kot owni musi by  grawitacyjna:

– otwór nawiewny musi mie  powierzchni  co najmniej 200 cm2;

– w kanale nawiewnym nie wolno montowa  przepustnic;

– kana  nawiewny powinien zasysa  powietrze wolne od kurzu 

i innych zanieczyszcze , w zasadzie nale y zastosowa  si  wi c do 

przepisów dotycz cych czerpni powietrza wentylacyjnego i umie ci

go min. 2 m nad ziemi ;

– kana  wywiewny musi mie  co najmniej 14 × 14 cm, powinien 

by  wykonany z niepalnego materia u i wyprowadzony ponad dach.

Kot y na gaz ziemny o mocy do 30 kW podlegaj  nast puj cym 

regu om:

kocio  mo e by  zainstalowany nie tylko w wydzielonej kot owni, 

ale tak e w kuchni, azience lub innym pomieszczeniu nieprzeznaczo-

nym na sta y pobyt ludzi;

kubatura pomieszczenia nie mo e by  mniejsza ni :

– 8 m3, je li kocio  ma otwart  komor  spalania (pobiera powie-

trze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany);

– 6,5 m3, je li kocio  ma komor  zamkni t  (pobiera powietrze 

bezpo rednio z zewn trz, a nie z pomieszczenia, gdzie zosta  zain-

stalowany); 

pomieszczenie nie mo e by  ni sze ni  2,2 m lub 1,9 m, je li dom 

wybudowano przed 2002 r., przepisy nie okre laj  przy tym, jak 

traktowa  pomieszczenia na poddaszach (pod skosami dachu);

je li moc kot a z zamkni t  komor  spalania nie przekracza 21 kW 

i dom jest wolnostoj cy, to przewody doprowadzaj ce powietrze oraz 

odprowadzaj ce spaliny mo na wyprowadzi  bezpo rednio przez 

cian  budynku. W pozosta ych sytuacjach konieczne jest pod cze-

nie do komina;

kocio  z otwart  komor  spalania wymaga wydajnej wentylacji 

pomieszczenia. Pole przekroju kana u nawiewnego musi mie  co 

najmniej 200 cm2, a otwór wywiewny powinien mie  wymiary co 

najmniej 14 × 14 cm i musi by  umieszczony mo liwie blisko sufitu 

(gaz ziemny, jako l ejszy od powietrza, w razie wycieku gromadzi 

si  pod sufitem). W pomieszczeniu z takim kot em nie wolno stoso-

wa  mechanicznej wentylacji wyci gowej, np. okapu kuchennego 

z wentylatorem). 

w przypadku kot a z zamkni t  komor  spalania wentylacja 

mo e by  dowolnego rodzaju. 

Kot y na gaz p ynny musz  spe nia  bardzo podobne warunki, 

a ró nice wynikaj  z tego, e gaz p ynny jest ci szy od powietrza: R
E
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kot ownia nie mo e znajdowa  si  poni ej 

poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w razie 

wycieku gromadzi by si  w niej gaz;

z tych samych powodów w kot owni nie 

mo e by  wpustów pod ogowych do kanali-

zacji, studzienek itp.

zaleca si  wykonanie otworów wentylacyj-

nych nisko nad pod og , przez nie zostanie usu-

ni ty gaz w razie nieszczelno ci w instalacji.

Kot y olejowe musz  spe ni  bardzo podob-

ne warunki, co kot y na gaz ziemny, z t  ró -

nic , e: 

kot ownia musi mie  kubatur  co najmniej 

8 m3;

kocio  wymaga pod czenia do komina 

wyprowadzonego ponad dach;
Zbiornik oleju opa owego umieszczony w kot owni

murowana ciana grubo ci min. 12 cm, wy sza 

od zbiornika o co najmniej 30 cm i szersza o 60 cm

kana  wywiewny
kana  nawiewny

kocio

(oddalony 

od zbiornika 

o min. 1 m)

zbiornik 

oleju

wanna 

wychwytuj ca

olej w razie 

wycieku

Przygotowanie c.w.u. 

Remont instalacji centralnego ogrzewania 

to tak e okazja, by dokona  zmian w sposobie 

przygotowania ciep ej wody u ytkowej.

Zwykle przygotowuje j  kocio . Pod tym 

wzgl dem kot y dziel  si  na:

dwufunkcyjne, które podgrzewaj  wod

przep ywowo, tylko w czasie korzystania z niej. 

Zalet  tego rozwi zania jest oszcz dno  miej-

sca (nie zajmuje go zasobnik ciep ej wody), 

wad  natomiast to, e instalacja nie mo e by

rozleg a, bo trzeba by d ugo czeka  nim woda, 

która ju  ostyg a w rurach, z nich wyp ynie;

jednofunkcyjne, które podgrzewaj  wod

zgromadzon  w zasobniku. Pojemno  za-

sobnika musi by  dobrana do zu ycia gor cej 

wody w ci gu doby (standard to 50 l/osob ), 

je li za  zastosujemy pomp  cyrkulacyjn , to 

instalacja mo e by  rozleg a, a woda w rurach 

zawsze b dzie ciep a;

dwufunkcyjne z niewielkim zasobnikiem,

które cz  cechy obu powy szych rozwi za .

Pozwalaj  na zastosowanie cyrkulacji, zasob-

nik zajmuje niewiele miejsca, a w razie du ego 

zapotrzebowania, po wyczerpaniu zasobnika, 

kocio  przygotowuje wod  przep ywowo. 

Jednofunkcyjne s  za-

wsze kot y na paliwo sta e, 

za  kot y gazowe, olejowe 

i elektryczne s  produko-

wane jako modele jedno- 

albo dwufunkcyjne.

Rzadziej stosowane s

elektryczne podgrze-

wacze wody, najcz ciej, 

gdy ród em ciep a jest ko-

cio  na paliwo sta e, a nie 

chcemy w nim pali  latem 

tylko na potrzeby c.w.u. 

Podgrzewacze zasobnikowe 

dzia aj  analogicznie jak kot y jedno-

funkcyjne, przep ywowe za  jak kot y dwu-

funkcyjne.

Uwaga! Moc jednego urz dzenia przep y-

wowego mo e przekracza  nawet 20 kW. 

Korzystanie z elektrycznych podgrzewaczy 

przep ywowych mo e wi c wymaga  bardzo 

du ego przydzia u mocy, co nie wsz dzie jest 

mo liwe.

 W domu z kot em na paliwo 
sta e warto zamontowa  tak-
e elektryczny podgrzewacz 

wody. B dzie wykorzystywa-
ny g ównie latem, by nie trze-
ba by o pali  w kotle

wymagania odno nie wenty-

lacji s  analogiczne jak dla ko-

t ów na gaz ziemny, uzale nione 

od tego, czy kocio  ma otwart ,

czy zamkni t  komor  spalania.

Zbiornik oleju opa owego 

o obj to ci do 1 m3 mo na umie-

ci  w kot owni, je li zostan

spe nione wymagania podane 

na rysunku.

Komin. Komin musi by  do-

stosowany do rodzaju paliwa, 

przede wszystkim odporny na 

powstaj ce spaliny lub dym. 

Ponadto jego rednica i wysoko

musz  zapewnia  odpowied-

ni ci g kominowy – jego war-

to  jest podana w dokumentacji 

kot a. Komin cz sto wymaga adapta-

cji, gdy zmieniamy rodzaj paliwa – trady-

cyjny komin murowany nie jest odporny 

na dzia anie kondensatu powstaj cego przy 

spalaniu gazu i oleju. W taki komin najcz -

ciej wsuwa si  wk ad ze specjalnej ceramiki 

lub stali szlachetnej. Jeszcze bardziej k opotli-

wa bywa wymiana kot a z gazowego lub olejo-

wego na kocio  na paliwo sta e – konieczne jest 

zwykle postawienie nowego komina, np. ze-

wn trznego. 

plpl W i 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 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

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

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

 34 352 47 77  www.logiterm.pl
METALERG  71 313 57 14  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
ZAK AD KOTLARSKO– LUSARSKI RYSZARD WOJCIECHOWSKI 

32 293 11 20 www.kotly.slawkow.pl
Z BIEC  41 276 74 00  www.zebiec.com.pl
ZPH STANIS AW KRZACZEK  

81 880 60 18  www.krzaczek.eu

fo
t.

 G
a

lm
e

t


