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Sk¹d braæ ciep³o
Domy jednorodzinne na ogó³ nie s¹

pod³¹czane do sieci grzewczej. Tak wiêc
gdzieœ w piwnicy stoi stary kocio³ c.o.
Statystycznie rzecz ujmuj¹c – wêglowy
lub gazowy.

I w jednym, i w drugim marnuje siê
mnóstwo paliwa. W wêglowym – bo daw-
ne konstrukcje same z siebie mia³y nisk¹
sprawnoœæ. Gazowy pod tym wzglêdem
by³ nieco lepszy, choæ daleko mu do no-
woczesnych urz¹dzeñ wysokosprawnych.
Ale i swoich katalogowych mo¿liwoœci za-
pewne nie wykorzystuje on w pe³ni: pal-
nik siê zu¿y³, wymiennik ciep³a pozara-
sta³ kamieniem, a w dodatku prymitywna
regulacja natê¿enia spalania przyczynia
siê do tego, ¿e spora czêœæ energii przepa-

da bezu¿ytecznie, a nawet gorzej: idzie na
ogrzanie powietrza nad domem, co dodat-
kowo szkodzi œrodowisku.

Jeœli mamy dostêp do gazu ziemnego,
pamiêtajmy, ¿e jest to paliwo wygodne
i tanie – nie tylko obecnie, ale tak¿e z do-
brymi widokami na przysz³oœæ. Pytanie:
jak je wykorzystaæ mo¿liwie w pe³ni? Od-
powiedŸ prosta: wymieniaj¹c stary ko-
cio³ na nowoczesny.

Najwy¿sz¹ sprawnoœæ, czyli maksy-
malne wykorzystanie paliwa, osi¹gaj¹ ko-
t³y zwane kondensacyjnymi 1. Wykorzy-
stano w nich fakt, ¿e jednym z produktów
spalania gazu ziemnego s¹ spore iloœci
wody. Ulatuj¹c w postaci pary z gor¹cymi
spalinami, zabiera ona ze sob¹ jedn¹ dzie-
si¹t¹ energii. Jeœli jednak te spaliny odpo-

wiednio sch³odziæ, skrapla siê ona (kon-
densuje), oddaj¹c to ciep³o. W ten sposób
sprawnoœæ kot³ów, i bez tego wyœrubowa-
na (powy¿ej 90% wed³ug zasad sprzed ery
gazu), teraz wyraŸnie wzrasta. Zapoznaj¹c
siê z danymi kot³a, na który siê chcemy
zdecydowaæ, upewnijmy siê jednak, czy
zadeklarowana w nich sprawnoœæ 105%
nie oznacza przypadkiem mniej ni¿ 96%
urz¹dzenia konkurencyjnego.

Ogólnie bior¹c, nie warto siê nad-
miernie emocjonowaæ 1- czy 2-procento-
wymi ró¿nicami sprawnoœci. W porówna-
niu z naszym starym urz¹dzeniem to i tak
skok o kilkadziesi¹t procent. Ponadto
pe³n¹ sprawnoœæ teoretyczn¹ kocio³ osi¹-
ga, kiedy temperatura wody powracaj¹cej
z instalacji grzewczej nie przekracza 30°C.
Taka jest np. przy ogrzewaniu pod³ogo-
wym. Przy grzejnikowym trzeba by kalo-
ryferami zastawiæ niemal ca³y dom. Le-
piej siê zatem kierowaæ mark¹ producen-
ta oraz wyposa¿eniem kot³a: czy zawiera
pompê obiegow¹, przeponowe naczynie
wzbiorcze, zawór bezpieczeñstwa, czujnik
wyp³ywu spalin.

Zainstalowanie kot³a kondensacyjne-
go wymaga zmian w uk³adzie odprowa-
dzania spalin. Wiêkszoœæ ulega skrople-
niu ju¿ w obrêbie urz¹dzenia. Czêœæ jed-
nak – tym wiêksza, im cieplejsza jest wo-
da wracaj¹ca z grzejników – siê ulatnia.
Jej czêœæ z kolei kondensuje siê w przewo-
dzie kominowym. Powstaj¹ skropliny
kwaœne, na które nie s¹ odporne tradycyj-
ne materia³y budowlane (ceg³y, zaprawa).
Trzeba wiêc w tym przewodzie umieœciæ
wk³ad z materia³u kwasoodpornego: cera-
micznego (kamionki) lub stali. Zw³aszcza
w tym drugim przypadku wskazane jest
ponadto, by przestrzeñ miêdzy wk³adem
a kominem wype³niæ materia³em izoluj¹-
cym cieplnie, np. granulatem we³ny skal-
nej.

K³opotów i kosztów z tym zwi¹za-
nych czêœciowo unikniemy, jeœli zdecydu-
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jemy siê na kocio³ z zamkniêt¹ komor¹
spalania 2. Przy otwartej, powietrze, tak
jak w kotle tradycyjnym, dop³ywa z po-
mieszczenia. Spaliny do przewodu je od-
prowadzaj¹cego (wk³adu kominowego)
przechodz¹ samorzutnie lub pod dzia³a-
niem wentylatora. Przy komorze zam-
kniêtej powietrze jest zasysane z zewn¹trz
osobnym przewodem. Najczêœciej jest on
z przewodem spalinowym po³¹czony na
zasadzie „rura w rurze”. Inne rozwi¹zania
s¹ mniej korzystne.

Taki podwójny przewód mo¿na wy-
prowadziæ choæby przez œcianê domu –
pod warunkiem, ¿e moc kot³a nie prze-
kracza 21 kW. Zapotrzebowanie przeciêt-
nego, dobrze ocieplonego domu jednoro-
dzinnego okreœla siê zwykle na 23 kW.
Powstaje wiêc niewielki niedostatek mo-
cy. Odczujemy go tylko przez kilka do kil-
kunastu najzimniejszych dni w roku. Na
ten czas mo¿emy zadbaæ o wyrównanie
niedoboru w inny sposób, np. przez
ogrzewanie elektryczne. Drogie, ale w su-
mie siê op³aci.

Miejmy jeszcze na uwadze, ¿e przy
otwartej komorze spalania musimy do po-
mieszczenia, w którym pracuje kocio³,
doprowadziæ odpowiedni¹ iloœæ powie-
trza. Zimnego, oczywiœcie. Dogrzanie
wnêtrza poch³ania czêœæ energii uzyska-
nej ze spalania. Z komor¹ zamkniêt¹ nie
tylko tego unikamy, ale w dodatku przy
systemie „rura w rurze” uchodz¹ce spali-
ny wstêpnie ogrzewaj¹ nap³ywaj¹ce po-
wietrze.

W kotle kondensacyjnym przy nor-
malnej pracy powstaje dziennie do 20 l
kwaœnych skroplin. Tê iloœæ bezpiecznie
mo¿emy odprowadzaæ do kanalizacji
ogólnej czy do szamba, oczywiœcie po-
przez syfon; bez niego nie uniknêlibyœmy
wydobywania siê przykrych zapachów

z instalacji odp³ywowej. Pewien k³opot
powstaje, jeœli mamy przydomow¹
oczyszczalniê biologiczn¹. Zakwaszenie
œcieków mo¿e obni¿yæ albo w ogóle zaha-
mowaæ aktywnoœæ mikroorganizmów je
rozk³adaj¹cych. W takim przypadku trze-
ba jeszcze na drodze skroplin zainstalo-
waæ neutralizator. Wchodzi on zwykle
w sk³ad oferty wytwórcy kot³a.

Pozostaje jeszcze wybór: kocio³ stoj¹-
cy czy wisz¹cy. Jeœli nasz dom nie jest
rozleg³y –  raczej wisz¹cy. Jest zwykle nie-
wielki, elegancki, do umieszczenia choæ-
by miêdzy szafkami kuchennymi albo
wrêcz w pokoju dziennym – jeœli zdecy-
dowaliœmy siê na komorê zamkniêt¹ i od-
prowadzenie spalin przez œcianê. Na sto-
j¹cy warto siê zdecydowaæ, gdy nie ¿al
nam miejsca w piwnicy, a chcemy wyko-
rzystaæ przewód kominowy s³u¿¹cy nam
dotychczas.

Wydatek na kocio³ kondensacyjny
oraz to, czego on wymaga, jest spory.
Zmniejszenie zu¿ycia gazu powoduje jed-
nak, ¿e te nak³ady zwracaj¹ siê ju¿ po kil-
ku latach – tym szybciej, im wiêcej zu¿y-
wamy energii.

Co jednak pocz¹æ, gdy w pobli¿u nie
ma sieci gazu ziemnego? Mo¿liwoœci
nadal pozostaje sporo. Najprostsza to zde-
cydowaæ siê na paliwo zbli¿one charakte-
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rem: gaz p³ynny lub nieco dalszy olej opa-
³owy. „Kondensacyjny” odzysk ciep³a jest
przy nich nieco ni¿szy ni¿ w przypadku
gazu ziemnego. Oba wymagaj¹ miejsca na
zbiorniki: olej raczej w domu, gaz na ze-
wn¹trz 3. Ale przecie¿, skoro nie mamy
gazu ziemnego, gdzieœ trzymaliœmy wê-
giel czy inne paliwo. Bilans wiêc wycho-
dzi z grubsza na zero.

W tej sytuacji mo¿na pozostaæ przy
wêglu. Ktoœ jednak mo¿e spytaæ: skoro
wêgiel, to po co nowy kocio³? Otó¿ z kil-
ku powodów.

Po pierwsze, nowoczesne konstrukcje
s¹ nieporównanie oszczêdniejsze ni¿ tra-
dycyjne. W tamtych sprawnoœæ rzadko
przekracza³a 60%. W nowych siêga ona
90%. Czyli na paliwo wydamy o jedn¹
trzeci¹ mniej. Po drugie, z regu³y s¹ przy-
stosowane do spalania tañszych gatunków
wêgla. Po trzecie, wysoka sprawnoœæ przy-
nosi korzyœci dodatkowe: mniej zanie-
czyszczeñ wprowadzanych do atmosfery,
mniej popio³u do usuwania; a wiêc obs³u-
ga mniej uci¹¿liwa. Uci¹¿liwoœæ tê
zmniejsza dodatkowo mo¿liwoœæ mecha-
nicznego dostarczania wêgla. Czêsto za-
sobnik na paliwo wystarczy nape³niæ raz
na kilka dni.

I wreszcie rzecz niebagatelna: przy
niektórych rozwi¹zaniach istnieje mo¿li-
woœæ regulacji intensywnoœci spalania
z precyzj¹ niewiele ustêpuj¹c¹ kot³om ga-
zowym. To zaœ pozwala myœleæ o instalacji
naprawdê nowoczesnej. Na jaki wiêc ko-
cio³ siê nastawiæ?

Mo¿na wybraæ urz¹dzenie z tzw.
spalaniem dolnym 4. W tradycyjnym,
górnym, powietrze samorzutnie nap³y-
wa od do³u, przez ruszt. ¯ar czy p³omieñ
obejmuje ca³¹ warstwê paliwa. Dym
uchodzi w górê. Intensywnoœci¹ spala-
nia mo¿na sterowaæ tylko przez regulo-
wanie dop³ywu powietrza. To ma wady.
Miêdzy innymi tê, ¿e natychmiastowe
przerwanie grzania jest praktycznie nie-
mo¿liwe. Przy spalaniu dolnym stru-
mieñ powietrza z wentylatora jest z bo-
ku kierowany na doln¹ warstwê wêgla.
Im tego powietrza wiêcej, tym wiêksza
objêtoœæ paliwa jest objêta p³omieniem.
Co siê spali, to wypada przez ruszt. Tak-
¿e przez ruszt uchodz¹ spaliny. Góra ko-
mory spalania s³u¿y tylko do dok³adania
nowych porcji wêgla – na zimn¹ po-
wierzchniê poprzedniej; to wa¿ne. Wys-
tarczy wy³¹czyæ wentylator, by spalanie
praktycznie usta³o.

Sprawne i tanie w u¿ytkowaniu s¹ ko-
t³y na mia³ wêglowy. Powietrze do nich do-
starcza wentylator sterowany procesorem.

Najwy¿sz¹ sprawnoœci¹ odznaczaj¹ siê
kot³y retortowe 5. Rozdrobniony wêgiel
(groszek) jest transportowany do palnika
podajnikiem œlimakowym, powietrza do-
starcza wentylator. Sterowanie elektronicz-
ne obejmuje nie tylko nadmuch powietrza
i podawanie wêgla, ale tak¿e prêdkoœæ prze-
p³ywu wody grzejnej. Czêstotliwoœæ dok³a-
dania paliwa zale¿y tylko od wielkoœci za-
sobnika na wêgiel. Jak siê uprzeæ, jeden mo-
¿e wystarczyæ na ca³y sezon.

Z innych paliw warto rozwa¿yæ tzw.
pelety, na naszym rynku obecne od nie-
dawna. To wa³eczki œrednicy 6-8 mm,
d³ugoœci 1-3 cm, powsta³e przez spraso-
wanie (aglomerowanie) trocin, œcinków,
wiórów i innych odpadków powsta³ych
przy obróbce drewna, a tak¿e ziaren
zbó¿, ³odyg masy zielonej, siana. Spe-
cjalne kot³y do ich spalania 6 pracuj¹
podobnie jak retortowe na wêgiel gro-
szek. Na razie jeszcze s¹ doœæ drogie. Pa-
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liwo jednak jest chyba najtañsze z po-
wszechnie stosowanych i wszêdzie do-
stêpnych.

Instalacja
W starej instalacji strasz¹ przede

wszystkim rury: z topornie formowanej
stali, czêsto nieŸle podkorodowanej. Z re-
gu³y biegn¹ po wierzchu œcian. Ogranicza
to mo¿liwoœæ zagospodarowania wnêtrz.
Czego zaœ nie widzimy, to zanieczyszcze-
nie wody grzejnej produktami korozji.
Dalej: du¿e s¹ opory przep³ywu w rurach
chropowatych i pozarastanych rdz¹.

Wszystko to sk³ania, by rury wymie-
niæ na lepsze, z miedzi lub tworzywa
sztucznego. Doskona³a g³adkoœæ ich po-
wierzchni wewnêtrznej pozwala na zasto-
sowanie znacznie cieñszych przewodów.
Stalow¹ ga³¹zkê, czyli poziomy odcinek
przewodu, œrednicy zewnêtrznej 22 mm
(1/2 cala) mo¿na zast¹piæ rurk¹ miedzian¹
œrednicy 10 mm w instalacji dwururowej
lub 15 mm – w jednorurowej (o nich ni¿ej).

Przy odrobinie smyka³ki technicznej
i wiêkszej dawce starannoœci instalacjê
mo¿emy zmontowaæ sami. Rury i kszta³t-
ki (kolanka, ³uki, trójniki) miedziane ³¹-

czy siê na dwa sposoby: przez lutowanie
lub przy u¿yciu z³¹czek zaciskowych. Ten
pierwszy sposób jest nieco trudniejszy.
Trzeba siê ponadto wystrzegaæ przegrza-
nia miedzi. Lutowanie ma jednak tê zale-
tê, ¿e nie powstaj¹ spore zgrubienia, jak
przy u¿yciu z³¹czek. Elementy z tworzyw
sztucznych mo¿emy te¿ ³¹czyæ zaciskowo,
z tym samym zastrze¿eniem. Zgrubieñ
unikniemy, stosuj¹c zgrzewanie lub kleje-
nie. Pierwsze wymaga specjalnego sprzêtu
i umiejêtnoœci. Drugie natomiast pozosta-
je w mo¿liwoœciach przeciêtnego niefa-
chowca. Wchodzi jednak w grê tylko
w przypadku PVC, a œciœlej: jego pochod-
nej, CPVC. Do ³¹czenia u¿ywa siê specjal-
nych klejów, zwanych agresywnymi.

Przebieg instalacji mo¿na odtworzyæ
na podstawie starej. To jednak ma³o sen-
sowne: na bia³o malowane rury stalowe
zast¹piæ miedzianymi lub kremowymi
z CPVC. Przyjmijmy wiêc uk³ad stary tyl-
ko z grubsza. Zw³aszcza warto zachowaæ
elementy rozprowadzaj¹ce wodê grzejn¹
na poszczególne kondygnacje, czyli piony.
Oczywiœcie,  warto nowe przewody puœciæ
dyskretniej. Jednym ze sposobów jest
ukrycie w¹skich rurek w dostosowanych

do tego listwach przypod³ogowych. Wi-
doczne, ale ju¿ raczej nie przeszkadzaj¹ce,
by³yby tylko krótkie odcinki wejœciowe
i przy pod³¹czeniach do grzejników.

Przy formowaniu trasy przewodów
musimy braæ pod uwagê, ¿e i miedŸ,
i tworzywa sztuczne rozszerzaj¹ siê ciepl-
nie znacznie bardziej ni¿ stal, a wiêc i ru-
ry wyd³u¿aj¹ siê (lub skracaj¹) znacznie
bardziej. Dlatego przy ³ukach czy kolan-
kach musimy zostawiæ miejsce, ¿eby siê
mog³y bez przeszkód odkszta³caæ (ucze-
nie: by nastêpowa³a samokompensacja).
Unikajmy prostych rozga³êzieñ typu T.
Przewód odchodz¹cy niech ma przynaj-
mniej jedn¹ zmianê kierunku (np. trochê
w bok i dopiero do góry), a jeszcze lepiej
dwie (np. kawa³ek do góry, potem kawa-
³ek w bok i znów do góry; to korzystniej-
sze, bo instalacja mo¿e nie odstawaæ od
œciany) 7. Na d³u¿szych odcinkach, na
których rury biegn¹ przy œcianie lub przy
stropie (np. w piwnicy, od kot³a do pio-
nu), miêdzy uchwytami sta³ymi musimy
umieœciæ dodatkowe przesuwne. Zagêsz-
czenie punktów podparcia jest te¿ ko-
nieczne dlatego, ¿e i miedŸ, i tworzywa
nie s¹ tak sztywne jak stal, a tu jeszcze
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w dodatku dajemy przewody cieñsze,
a wiêc podatniejsze na uginanie.

Na odcinek instalacji miedzianej,
biegn¹cy przez pomieszczenie, którego
nie ogrzewamy i ogrzewaæ nie chcemy,
powinniœmy u¿yæ rur w otulinie izolacyj-
nej. S¹ do kupienia. To znacznie ³atwiej-
sze, ni¿ izolowanie rur samemu.

Zazwyczaj na jednej kondygnacji,
a czêsto nawet w jednym pokoju mamy
kilka grzejników. Tradycyjnie do ka¿dego
z nich prowadzi³y dwa przewody: zasila-
j¹cy i powrotny. Mówimy o instalacji
dwururowej. Mo¿na jednak po³¹czyæ te
grzejniki szeregowo, jeden za drugim; to
instalacja jednorurowa 8. Gdyby jednak
po prostu odp³yw z jednego grzejnika po-
traktowaæ jako zasilanie drugiego, pierw-
szy w szeregu grza³by najmocniej, ostatni
prawie wcale. Potrzebne s¹ wiêc specjalne
zestawy przy³¹czeniowe, dziel¹ce wodê
na dwa strumienie: jeden zasila grzejnik,
przy którym jest zestaw, drugi miesza siê
z wod¹ opuszczaj¹c¹ ten grzejnik i wêdru-
je do nastêpnego. Odpowiednio reguluj¹c
zestawy roz³o¿ymy ciep³o na wszystkie
grzejniki.

W naszej starej instalacji przep³yw
wody nastêpuje prawdopodobnie samo-
rzutnie, pod wp³ywem tzw. konwekcji:
l¿ejsza woda ogrzana w kotle wêdruje
w górê, sch³odzona zimna opada z powro-
tem. Mówimy o obiegu grawitacyjnym,
samorzutnym. Znacznie sprawniejszy jest
obieg wymuszony, napêdzany pomp¹. Je-
¿eli wymieniliœmy kocio³ na nowoczeœ-
niejszy, prawdopodobnie pompa obiego-
wa (cyrkulacyjna) jest w niego wbudowa-
na. Jeœli nie, warto j¹ kupiæ osobno. Na
ogó³ instaluje siê j¹ na wyjœciu z kot³a,
czyli na zasilaniu instalacji. Woda jest
wówczas w ni¹ t³oczona. Mo¿na jednak
te¿ umieœciæ pompê na przewodzie po-
wrotnym. Woda jest z instalacji zasysana.
Przez pompê p³ynie ch³odna, z korzyœci¹
dla mechanizmów i uszczelek.

Nasza instalacja mo¿e wymagaæ jesz-
cze jednej przeróbki. Jest zapewne typu
otwartego: na strychu znajduje siê tzw.
naczynie wzbiorcze. Woda bowiem jest
raz cieplejsza, raz ch³odniejsza. Ma zatem
objêtoœæ raz wiêksz¹, raz mniejsz¹. To
normalny skutek rozszerzalnoœci ciepl-
nej. Rury i grzejniki tak siê nie rozszerza-
j¹. Gdzie ma siê wiêc podziaæ nadmiar
wody po rozszerzeniu lub jak wyrównaæ
niedobór po skurczeniu? W³aœnie po to
jest owo naczynie wzbiorcze. Nadmiar

wody jest do niego wypychany, niedobór
z niego wyrównywany. Proste, ale ma wa-
dy. Najpowa¿niejsz¹ jest sta³e stykanie siê
wody z powietrzem, a wiêc i rozpuszcza-
nie w niej tlenu. St¹d krok do przyœpie-
szenia korozji elementów metalowych.
Ponadto na zimno rozpuszczalnoœæ po-
wietrza jest wiêksza, na gor¹co wiêc siê
ono wydobywa z wody. Jego pêcherze za-
k³ócaj¹ przep³yw wody grzejnej.

Prawie ka¿dy nowoczesny kocio³ ga-
zowy czy olejowy jest ju¿ fabrycznie wy-
posa¿ony w naczynie wzbiorcze, ale typu
przeponowego. Przedziela je szczelna
membrana. Po jednej jej stronie przep³y-
wa woda grzejna, po drugiej jest zamkniê-
te powietrze. Woda „puchnie“ – powie-
trze zostaje œciœniête. Woda siê kurczy –
powietrze siê rozprê¿a i nadmiar wody
wciska do instalacji.

Instalacja zatem mo¿e byæ typu zam-
kniêtego: zero kontaktu wody z powie-
trzem. Niemniej niewielkie jego iloœci
mog¹ siê do wody dostaæ, np. przy pra-
cach serwisowych. Dlatego warto j¹ za-
opatrzyæ w odpowietrzniki, najlepiej
automatyczne, w najwy¿szych punktach

ka¿dego pionu (w naszym wypadku mo-
¿e byæ tylko jeden).

Grzejniki
Mamy najprawdopodobniej ¿eber-

kowe ¿eliwne, w jêzyku technicznym:
cz³onowe. Kiedyœ je masowo wyrzuca-
no. Obecnie jednak powoli znów staj¹
siê modne. Co prawda, ze wszystkimi
ulepszeniami, jakie wnios³o unowoczeœ-
nienie techniki odlewniczej. Ale i na-
szych nie spisujmy od razu na straty.
Z pewnoœci¹ czeka nas dok³adne ich
przep³ukanie. Jakimœ p³ynem kwaœnym,
np. octem technicznym, usuniemy ka-
mieñ, potem zaœ ³ugiem luŸn¹ rdzê. S¹
preparaty rdzê czêœciowo usuwaj¹ce,
czêœciowo wi¹¿¹ce i chroni¹ce wnêtrze
grzejnika przed zarastaniem. Instalato-
rzy ich nie lubi¹, bo stal nimi potrakto-
wan¹ trudno spawaæ, jeœli to w ogóle
mo¿liwe; tak przynajmniej twierdz¹.
Nam jednak, jeœli wymieniliœmy prze-
wody na miedziane lub z tworzywa, to
nie przeszkadza.

7 Rozga³êzienie przewodów z tworzywa, od lewej: niew³aœciwe, dobre, ale niedogodne, najkorzyst-
niejsze

8 Zasada instalacji jednorurowej
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Przeciw pozostawieniu grzejników
¿eliwnych przemawiaj¹ dwa argumenty.

Po pierwsze, ich moc zosta³a dobrana
do wody gor¹cej (parametry 90/70°C).
Przy ch³odniejszej jest ni¿sza. Jeœli zmie-
niliœmy kocio³ na kondensacyjny, stanie-
my przed k³opotliwym wyborem: albo
kierowaæ do instalacji wodê ch³odniejsz¹
(typowe parametry to 50/40), a wtedy
grzejniki oka¿¹ siê za ma³e i mieszkanie
bêdzie niedogrzane, albo puœcimy ukrop,
ale wtedy nie wykorzystamy zachwycaj¹-
cej sprawnoœci kot³a.

Po drugie, jeœli zechcemy automatycz-
nie regulowaæ natê¿enie ogrzewania przez
sterowanie prac¹ kot³a (a warto, o czym ni-
¿ej), niekorzystnie u³o¿y siê stosunek po-
jemnoœci grzejników do reszty instalacji.
Ca³¹ iloœæ wody, jaka w niej kr¹¿y, nazywa
siê z³adem. Najkorzystniejszy jest uk³ad,
w którym grzejniki mieszcz¹ jego po³owê.
Nie wiêcej i nie mniej. Wymieniaj¹c rury na
znacznie cieñsze wydatnie zmniejszyliœmy
tê czêœæ „pozagrzejnikow¹”.

Niemniej akurat wymiana grzejników
to coœ, co z najmniejsz¹ strat¹ mo¿emy
od³o¿yæ na potem, kiedy ju¿ nasze finan-
se wróc¹ do równowagi po wydatkach na
kocio³ i resztê instalacji. A kiedy ju¿ doj-
rzejemy do tej wymiany, co wybraæ?

Grzejniki ró¿ni¹ siê rozmaitymi ce-
chami. Miêdzy innymi – pojemnoœci¹
wodn¹. Z ni¹ siê zaœ wi¹¿¹ opory przep³y-
wu. Powinniœmy unikaæ ³¹czenia grzejni-
ków wydatnie siê pod tym wzglêdem ró¿-
ni¹cych. Jeœli wiêc chcemy nasze ¿eliwne
wymieniaæ stopniowo, to najlepiej dobie-
raæ albo równie¿ ¿eliwne nowej generacji,
albo rurowe. Te drugie kojarz¹ siê raczej
z ³azienk¹. Istniej¹ jednak ich wersje za-

równo nies³ychanie dekoracyjne (i rów-
nie drogie), jak i skromniejsze, wygl¹dem
przypominaj¹ce tradycyjne ¿eberkowe,
tyle ¿e bez charakterystycznych ostrych
krawêdzi. Obecnie, oprócz ¿eliwnych,
produkowane s¹ te¿ grzejniki cz³onowe
z aluminium i stali 9.

Przy wymianie ca³kowitej (³¹cznie
z przejœciem na instalacjê zamkniêt¹)
warto zdecydowaæ siê na stalowe grzejni-
ki p³ytowe. Ich niewielka pojemnoœæ
wodna daje ³atwoœæ precyzyjnego stero-
wania, du¿y wybór mocy i wymiarów po-
zwala na dopasowanie do niemal ka¿dego
miejsca w mieszkaniu. Dyskretna estety-
ka nie powoduje ra¿¹cych kontrastów
z wystrojem wnêtrza.

Je¿eli pozostajemy przy instalacji
otwartej, koniecznej w przypadku kot³ów
na paliwa sta³e (jak napisaliœmy, trudno
nimi sterowaæ tak niezawodnie, by np.
unikn¹æ przegrzania), lepiej zdecydowaæ
siê na grzejniki aluminiowe, niewra¿liwe
na obecnoœæ tlenu w wodzie.

Armatura
Nasza dotychczasowa armatura spro-

wadza³a siê praktycznie do starych zaworów
przy grzejnikach. Strach je by³o ruszyæ, bo
zaczyna³y ciec. Teraz mo¿emy zainstalowaæ
urz¹dzenia, pozwalaj¹ce w pe³ni wykorzy-
staæ zalety zmodernizowanej instalacji.

Obowi¹zkowym elementem armatury
s¹ zawory termostatyczne -. T¹ nazw¹
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9 Cz³onowy grzejnik rurowy ze stali
(fot. Instal-Projekt)

czujnik
zawór

b

- Zespó³ termostatyczny: a – budowa,
b – przyk³ad g³owicy (fot. IMI International)

a

g³owica
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obejmuje siê zazwyczaj dwa elementy: za-
wór i g³owicê nim steruj¹c¹. Otwiera ona
zawór szerzej, jeœli temperatura w po-
mieszczeniu jest ni¿sza ni¿ nastawiona na
niej, przymyka, jeœli jest wy¿sza. Sam za-
wór mo¿e byæ z nastaw¹ wstêpn¹ lub bez
niej Ta nastawa s³u¿y do tego, by zrówno-
wa¿yæ przep³yw w poszczególnych grzej-
nikach. Bez niej najbli¿szy by³by uprzy-
wilejowany w stosunku do pozosta³ych.
Niegdyœ takie równowa¿enie przep³ywu
uzyskiwano przez tzw. kryzowanie.

W ma³ej instalacji, takiej jak w domu
jednorodzinnym, mo¿na u¿ywaæ zaworu

termostatycznego bez nastawy wstêpnej,
a odpowiedniej regulacji dokonywaæ na
powrotnym zaworze regulacyjno-odci-
naj¹cym. To nowy element armatury,
dawniej niespotykany. Dodatkow¹ korzy-
œci¹, jak¹ daje jego stosowanie, jest mo¿li-
woœæ odcinania zarówno dop³ywu do
grzejnika, jak odp³ywu z niego. Mo¿na
wiêc grzejnik zdemontowaæ (np. ¿eby wy-
mieniæ na inny, pomalowaæ œcianê za
nim) bez spuszczania ca³ego z³adu, co by-
³o zmor¹ instalacji tradycyjnych.

W instalacjach du¿ych nastawy
wstêpne dobiera projektant. Ma³¹, w do-
mu jednorodzinnym, mo¿na zrównowa-
¿yæ metod¹ prób i b³êdów.

Opisany wy¿ej zestaw przy³¹czeniowy
do instalacji jednorurowej stanowi jakby
po³¹czenie zaworu zasilaj¹cego i powrot-
nego. Podobne mo¿na zak³adaæ w instala-
cji dwururowej. Jeœli grzejnik musi byæ

zasilany u góry, tam za³o¿ymy zawór ter-
mostatyczny, a od zestawu poprowadzi do
niego pionowa rurka. Obecnie coraz czê-
œciej jest ona ukryta b¹dŸ w obudowie,
b¹dŸ w samym grzejniku.

Zawory termostatyczne reguluj¹ prze-
p³yw na poszczególnych grzejnikach.
Z punktu widzenia pracy kot³a lepszy jest
termostat pokojowy, umieszczony w po-
mieszczeniu niejako wzorcowym – naj-
czêœciej w pokoju dziennym. Dostosowu-
je on moc urz¹dzenia do aktualnych po-
trzeb. Jeszcze lepiej tê funkcjê spe³nia
w po³¹czeniu z automatyk¹ pogodow¹,

której czujnik jest umieszczony na ze-
wn¹trz domu. Jednak¿e jest ona droga
i warto siê zastanowiæ, czy przed³u¿enie
¿ywotnoœci kot³a zwróci koszt jej zakupu.

Woda u¿ytkowa
Skupiliœmy siê na instalacji grzew-

czej. Ale przecie¿ w domu potrzebujemy
te¿ ciep³ej wody u¿ytkowej. Zapotrzebo-
wanie na ni¹ mo¿emy zaspokoiæ, decydu-
j¹c siê na kocio³ zwany dwufunkcyjnym:
zasilaj¹cy obieg grzewczy i instalacjê cie-
p³ej wody. Inne rozwi¹zanie to kocio³
jednofunkcyjny z zasobnikiem ciep³ej
wody. W wielu przypadkach jednak do-
godny jest osobny przep³ywowy podgrze-
wacz wody, potocznie zwany term¹.

Jest to urz¹dzenie wygodne i ekono-
miczne. Ciep³¹ wodê dostarcza praktycz-
nie natychmiast i tylko wtedy, kiedy jest
potrzebna. Nie ma wiêc strat ciep³a, nie-

uniknionych przy korzystaniu z najle-
piej nawet izolowanego zasobnika. Nie
wystêpuje, zdarzaj¹cy siê przy kot³ach
dwufunkcyjnych, konflikt miêdzy po-
trzebami ogrzewania i wytwarzania cie-
p³ej wody.

Przep³ywowy podgrzewacz wody
mo¿e obs³ugiwaæ jeden punkt czerpalny
(np. bateriê umywalkow¹) lub ca³y dom.
W tym drugim przypadku umieœæmy go
mo¿liwie centralnie. Niedobrze, jeœli od-
cinek rury miêdzy nim a kranem jest
d³ugi. W³¹czenie ogrzewania bowiem
nastêpuje dopiero po odkrêceniu wody.
Najpierw wiêc jakiœ czas p³ynie zimna
woda z tego odcinka. Ogrzewanie ustaje
po zakrêceniu wody. Ta, która zosta³a
w rurze, bêdzie bezu¿ytecznie styg³a;
znów strata energii – tym wiêksza, im ru-
ra d³u¿sza.

Podgrzewacze elektryczne to urz¹-
dzenia niewielkie. Do mocy oko³o 6 kW
zasila siê je pr¹dem jednofazowym, o na-
piêciu 230V. Przy wiêkszej konieczna jest
instalacja trójfazowa. Podgrzewacze mo¿-
na instalowaæ na dop³ywie ciep³ej wody
do baterii, ale s¹ te¿ modele z w³asn¹ wy-
lewk¹.

Podgrzewacze gazowe !a maj¹ u¿y-
teczn¹ (tak¹, z której korzystamy) moc
grzewcz¹ zwykle miêdzy 17 a 24 kW. Po-
bierana jest o kilkanaœcie procent wy¿-
sza. Wp³ywaj¹ na to g³ównie straty ko-
minowe.

W zimie, kiedy temperatura wody
czêsto nie przekracza 5°C, do temperatury
oczekiwanej trzeba j¹ podgrzaæ o 35%.
Przy mocach podanych wy¿ej oznacza
wydajnoœæ od 7 do 10 l/min. To wystarcza
do nape³nienia wanny lub wziêcia prysz-
nica albo jednoczesnego korzystania
z dwóch baterii mniejszych, np. umywal-
kowej i zlewozmywakowej. Tak wiêc kie-
dy ktoœ bierze prysznic, nie nale¿y zaczy-
naæ zmywania naczyñ. Najnowsze urz¹-
dzenia s¹ wyposa¿one w uk³ad automaty-
ki, który ³agodzi te niedogodnoœci. Jeœli
jednak chcemy w ciep³¹ wodê zaopatrzyæ
dwie ³azienki, musimy zainstalowaæ dwa
podgrzewacze.

Odchodzi siê od ma³ych palników dy-
¿urnych, tzw. œwieczek, zapalaj¹cych gaz
z chwil¹ odkrêcenia kranu. Obecnie u¿y-
wa siê elektrod zap³onowych. Mog¹ byæ
zasilane z sieci lub z baterii. Pojawi³y siê
te¿ podgrzewacze z ma³¹ pr¹dniczk¹.
W ruch wprawia j¹ turbinka, poruszana
przep³ywaj¹c¹ wod¹ !b.                        �
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! Gazowy przep³ywowy podgrzewacz wody: a – wygl¹d, b – zespó³ zap³onu uruchamianego prze-
p³ywem wody (fot. Junkers)
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