MODERNIZACJA
Na modernizacjê
instalacji grzewczej
decydujemy siê g³ównie
z trzech powodów:
chcemy zmniejszyæ
koszty ogrzewania,
dogrzaæ pomieszczenia
lub poprawiæ ich estetykê.
Oczywiœcie, remont
bêdzie niezbêdny, gdy
kocio³ odmawia
pos³uszeñstwa,
a przecieki z rur czy
grzejników uniemo¿liwiaj¹
normalne funkcjonowanie
instalacji.
Cezary Jankowski

Ile mo¿na oszczêdziæ
Chêæ ograniczenia wydatków na
ogrzewanie jest najczêstszym powodem
podjêcia decyzji o zmodernizowaniu
ogrzewania. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e
nawet najsprawniej dzia³aj¹ca instalacja
nie obni¿y znacz¹co kosztów ogrzewania,
jeœli dom ma du¿e straty ciep³a przez œciany, okna, dach. W praktyce, przy w miarê
sprawnie funkcjonuj¹cej i prawid³owo
wykonanej instalacji, jej unowoczeœnienie pozwoli na oszczêdnoœci rzêdu 1015% i tylko w wyj¹tkowych przypadkach
mo¿na liczyæ na wiêksze obni¿enie kosztów ogrzewania. Decyduj¹ce znaczenie
ma przy tym sprawnoœæ kot³a. Stary, wyeksploatowany kocio³, z zanieczyszczonym wymiennikiem, mo¿e osi¹gaæ niekiedy po³owê sprawnoœci nowoczesnych
kot³ów. Odrêbnym problemem bêdzie
wybór rodzaju paliwa, bo i tutaj kryj¹ siê
powa¿ne oszczêdnoœci. Jednak nie wszêdzie dostêpny jest wzglêdnie tani i wygodny w u¿ytkowaniu gaz ziemny, a kot³y
na paliwa sta³e wymagaj¹ doœæ k³opotliwej obs³ugi oraz miejsca na sk³adowanie
opa³u. Mo¿na równie¿ przymierzyæ siê do
wykorzystania niekonwencjonalnych Ÿróde³ ciep³a, np. pompy ciep³a, ale taka inwestycja powinna byæ rozwa¿ana przy
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kompleksowym remoncie ca³ego domu,
a nie tylko samej instalacji grzewczej.

Jaki kocio³
Optymalnym paliwem do ogrzewania
domu jest gaz ziemny, a nowoczesne kot³y
gazowe zapewniaj¹ wysok¹ sprawnoœæ pozyskiwania ciep³a. Tam, gdzie jest on niedostêpny, wykorzystuje siê paliwa sta³e
(wêgiel, koks, drewno), olej opa³owy lub
gaz p³ynny. Rzadko mieszkañcy, przyzwyczajeni do wygody korzystania z gazu lub
oleju opa³owego, przy remoncie decyduj¹
siê na zamontowanie kot³a na paliwo sta³e.
Du¿o czêœciej zdarzaj¹ siê sytuacje odwrotne - u¿ytkownicy kot³ów wêglowych szukaj¹ mniej „uci¹¿liwego” opa³u. Zainstalowanie nowoczesnego kot³a gazowego czy
olejowego w miejsce opalanego wêglem
wymaga zamontowania w przewodzie kominowym wk³adu ze stali kwasoodpornej,
który zabezpieczy jego œcianki przed agre-

 Przy zamianie kot³a c.o. z wêglowego na
gazowy czy olejowy konieczne jest umieszczenie w przewodzie kominowym wk³adu ze stali
kwasoodpornej

sywnym oddzia³ywaniem skroplin . Poza tym, w przeciwieñstwie
do starej, nowa instalacja bêdzie typu zamkniêtego. Oznacza to, ¿e konieczne jest od³¹czenie otwartego naczynia wzbiorczego i zast¹pienie
go naczyniem zamkniêtym, utrzymuj¹cym wymagane ciœnienie w instalacji. Pozostawienie instalacji otwartej mo¿e uniemo¿liwiæ uruchomienie niektórych modeli kot³ów, a kontakt wody grzewczej z powietrzem powoduje przyspieszenie korozji wymiennika w kotle oraz
pozosta³ych elementów instalacji. Przed za³o¿eniem nowego kot³a ca³¹ instalacjê trzeba bezwzglêdnie przep³ukaæ, usuwaj¹c nagromadzone
w niej zanieczyszczenia. U¿ytkowane przez wiele lat grzejniki ¿eliwne - jeœli nie bêd¹ wymieniane - warto zdemontowaæ i usun¹æ znajduj¹cy siê w nich kamieñ ³ugiem sodowym. Oczywiœcie, gdy nowy kocio³ zasilany bêdzie gazem p³ynnym lub olejem opa³owym, trzeba
przewidzieæ miejsce na umieszczenie zbiorników. Olej opa³owy mo¿na przechowywaæ w dwuœciennych zbiornikach znajduj¹cych siê w
piwnicy lub pod ziemi¹, na zewn¹trz domu. Natomiast zbiornik z gazem p³ynnym umieszcza siê na zewn¹trz, a jego monta¿em zajmuje
siê firma dzier¿awi¹ca zbiornik i zaopatruj¹ca w gaz.
Wymiana starego kot³a wêglowego na nowy wi¹¿e siê z zainstalowaniem w obiegu grzewczym pompy cyrkulacyjnej  - jeœli poprzednio jej nie by³o. Poprawia to efektywnoœæ ogrzewania i zapewnia równomierny dop³yw ciep³a do poszczególnych grzejników. Warto wybraæ kocio³ z tzw. spalaniem dolnym, co zapewnia wiêksz¹ jego
sprawnoœæ i stabiln¹ moc grzewcz¹ przez d³u¿szy czas. Regulacja mocy grzewczej nie jest tak efektywna, jak w kot³ach gazowych, ale istotne poprawienie skutecznoœci sterowania moc¹ kot³a zapewniaj¹ wentylatory nadmuchowe instalowane w niekórych modelach kot³ów.
Zainstalowanie kot³a na drewno, wyposa¿onego w system zgazowania paliwa z uk³adem sterowania procesem spalania mo¿e byæ
alternatywnym rozwi¹zaniem. Kocio³ taki wymaga jednak u¿ywania
drewna suchego - o wilgotnoœci poni¿ej 30%.

Czy wymieniaæ grzejniki
Grzejniki pe³ni¹ funkcjê „przekaŸnika” ciep³a i w zasadzie bezpoœrednio nie wp³ywaj¹ na sprawnoœæ instalacji grzewczej. Jedynie
przy niew³aœciwym ich doborze lub regulacji, albo znacznemu zanieczyszczeniu zmniejsza siê iloœæ oddawanego ciep³a, co mo¿e powodowaæ niedogrzanie pomieszczenia. Jeœli zatem grzejniki s¹ sprawne,
nie przeciekaj¹ i zapewniaj¹ zadowalaj¹c¹ temperaturê, to nie ma potrzeby ich wymiany, chyba ¿e ze wzglêdów estetycznych zechcemy
zawiesiæ nowe. Koniecznoœæ wymiany grzejników lub zwiêkszenia
ich powierzchni grzewczej mo¿e pojawiæ siê, gdy w kot³owni zamontujemy kocio³ o ni¿szych
ni¿ poprzednio parametrach pracy. Moc emitowana przez grzejnik zale¿y
bowiem od poziomu temperatury wody w instalacji, a stare obiegi by³y dostosowane do parametrów
90/70, czyli osi¹ga³y nominaln¹ moc przy temperaturze wody zasilaj¹cej
90°C i powrotnej 70°C. Jeœli zamontujemy kocio³
Zastosowanie pompy cyrkulacyjnej
kondesacyjny (optymalnie
zwiêksza efektywnoœæ ogrzewania
pracuj¹cy przy parame(fot. Richard Halm Polska)
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trach 50/40), to tylko w niewielkim stopniu bêdzie wykorzystana jego wysoka
sprawnoœæ, gdy¿ przez wiêksz¹ czêœæ sezonu grzewczego bêdzie on pracowa³ przy
parametrach uniemo¿liwiaj¹cych odzyskanie ciep³a ze spalin. Oczywiœcie, problemu nie bêdzie, gdy zamontowane
grzejniki maj¹ znaczn¹ nadwy¿kê mocy
w stosunku do potrzeb lub ocieplimy dom
- spadnie wtedy znacznie zapotrzebowanie
na ciep³o. Gdy z ró¿nych wzglêdów zdecydujemy siê jednak na za³o¿enie nowych
grzejników, musimy braæ pod uwagê nie
tylko ich moc i wygl¹d, ale równie¿ mo¿liwoœæ zamontowania w istniej¹cej instalacji. Poniewa¿ najczêœciej wymieniane s¹
grzejniki ¿eliwne lub podobne do nich
„blaszaki” z pod³¹czeniem bocznym o
standardowym rozstawie przy³¹czy 50 cm,
w ich miejsce bez problemu mo¿na za³o¿yæ segmentowe grzejniki aluminiowe,
zw³aszcza w instalacjach typu otwartego
wspó³pracuj¹cych z kot³em na paliwo sta³e !. Natomiast popularne grzejniki p³ytowe wymagaæ bêd¹ pewnych przeróbek
na pod³¹czeniu, a w otwartych instalacjach nale¿y liczyæ siê ze zmniejszeniem
ich trwa³oœci.

Mo¿e nowe rury
Rury w instalacji c.o. - podobnie jak
grzejniki - nie maj¹ wp³ywu na sprawnoœæ
ogrzewania, pod warunkiem, ¿e nie powoduj¹ nadmiernych strat ciep³a. Prowadzone bez ocieplenia przez strychy lub piwnice, albo w nieocieplonej œcianie zewnêtrznej przyczyniaj¹ siê do utraty energii
cieplnej w obiegu grzewczym, co zmniej-

! Podczas wymiany tradycyjne grzejniki ¿eliwne lub stalowe mo¿na zast¹piæ aluminiowymi (fot. Eurotherm Polska)
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" Termostat pokojowy pozwala precyzyjnie regulowaæ temperaturê w pomieszczeniu
(fot. Danfoss)

sza efektywnoœæ ogrzewania. Straty te s¹
tym wiêksze, im wiêksza jest œrednica rur,
która w starych obiegach grawitacyjnych
mo¿e dochodziæ do 2 cali. W takich sytuacjach wskazane jest u³o¿enie nowej instalacji poprowadzonej w sposób niepowoduj¹cy ucieczki ciep³a na zewn¹trz. Nowe rury najwygodniej bêdzie poprowadziæ przy
pod³odze, wzd³u¿ œcian, zakrywaj¹c je
ozdobn¹ listw¹ maskuj¹c¹. Ze wzglêdu na
koniecznoœæ prowadzenia takiej instalacji
z wieloma za³amaniami, najlepiej do tego
celu nadaj¹ siê rury miedziane, które nie
zajmuj¹ du¿o miejsca i za pomoc¹ lutowanych kszta³tek ³atwo dopasowaæ ich przebieg do licznych zakrêtów. Mo¿na te¿ bêdzie pod³¹czyæ do nich grzejniki z zasilaniem dolnym, co sprawi, ¿e rury bêd¹ prawie niewidoczne. Natomiast dostêpne odcinki starej instalacji nale¿y wyci¹æ, a ich
przejœcia przez œciany pokryæ tynkiem.

Po¿yteczne usprawnienia
Zwiêkszenie efektywnoœci ogrzewania
wcale nie musi wi¹zaæ siê z powa¿nymi
pracami modernizacyjnymi. Niekiedy wystarcz¹ drobne usprawnienia, które pozwol¹ ogrzaæ dom wygodniej i taniej. Potencjalne mo¿liwoœci tkwi¹ przede wszystkim
w sposobie sterowania ogrzewaniem oraz w
ograniczeniu strat ciep³a w samej instalacji.
Ka¿dy kocio³ grzewczy - o ile pozwala na to
jego konstrukcja - powinien umo¿liwiaæ
samoczynne regulowanie dop³ywu ciep³a
zale¿nie od zapotrzebowania na nie. Tak¹
regulacjê umo¿liwia zamontowanie termostatu pokojowego, który w zale¿noœci od
temperatury w wybranym pomieszczeniu
w³¹cza lub wy³¹cza kocio³, b¹dŸ p³ynnie
steruje jego moc¹ ". Termostaty pokojowe
mog¹ wspó³pracowaæ ze wszystkimi nowoczesnymi kot³ami gazowymi i olejowymi,

a tak¿e z niektórymi na paliwo sta³e. Mog¹
byæ po³¹czone z programatorem, dziêki
któremu mo¿na okresowo obni¿yæ temperaturê w pomieszczeniach w porze nocnej
lub podczas nieobecnoœci domowników.
Natomiast bezcelowe bêdzie w wiêkszoœci instalacji zamontowanie regulatora
pogodowego, który dostosowuje wydajnoœæ grzewcz¹ kot³a do temperatury zewnêtrznej. W praktyce tak¹ regulacjê mo¿na za³o¿yæ jedynie w instalacji z ogrzewaniem pod³ogowym, gdzie bardzo du¿a bezw³adnoœæ cieplna pod³ogi wymaga regulowania zmian wydajnoœci ogrzewania z pewnym wyprzedzeniem. Niejednoznaczne s¹
równie¿ korzyœci wynikaj¹ce z zamontowania termostatów przygrzejnikowych. W
otwartych pomieszczeniach nastêpuje naturalne wyrównanie temperatury, a jej
wzrost lub obni¿enie mo¿na uzyskaæ dziêki zmianie nastawienia termostatu pokojowego. Warto je natomiast zamontowaæ
w pomieszczeniach zamkniêtych, gdzie
chcemy utrzymywaæ temperaturê ni¿sz¹
ni¿ w pozostalej czêœci domu. Prostym sposobem na zmniejszenie strat ciep³a w instalacji bêdzie na³o¿enie otulin izolacyjnych
na rury przebiegaj¹ce przez nieogrzewane
pomieszczenia. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o ociepleniu naczynia wzbiorczego
w instalacjach otwartych, umieszczonego
najczêœciej na strychu.
I

Ceny
Kocio³ gazowy dwufuncyjny, moc 24 kW
2500-4500 z³/szt.
Wk³ad kominowy ze stali kwasoodpornej
40-60 z³/m.b.
Pompa cyrkulacyjna
300-350 z³/szt.
Grzejnik panelowy
o mocy 1000 W
200-250 z³/szt.
Grzejnik aluminiowy
o mocy 1000 W
220-260 z³/szt.
Termostat pokojowy
120-240 z³/szt.
Zawory termostatyczne
45-60 z³/szt.
Rury instalacji grzewczej
3-6 z³/m.b.
Otuliny izolacyjne
1-2 z³/m.b.
Przeciêtne koszty efektywnie
pozyskanej energii z ró¿nych paliw
Gaz ziemny
0,13 z³/kWh
Wêgiel kamienny
0,12 z³/kWh
Drewno
0,10 z³/kWh
Gaz p³ynny
0,25 z³/kWh
Olej opa³owy
0,21 z³/kWh
Energia elektryczna
0,35 z³/kWh

