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Kompleksowa wymiana instalacji 

c.o.? Owszem, je li zmieniamy 

rodzaj paliwa, a rury i grzejniki s

w z ym stanie lub mamy instalacj

wykonan  niefachowo, przez co 

ogrzewanie nie zapewnia komfortu 

i jest nieekonomiczne.

Na modernizacj  instalacji grzewczej decydujemy si  g ównie 

z trzech powodów – gdy zale y nam na tym, by:

   zmniejszy  koszty ogrzewania,

   poprawi  estetyk  pomieszcze ,

   zapewni  sobie lepszy komfort u ytkowania.

Kompleksowa modernizacja jest niezb dna wtedy, gdy kocio  od-

mawia pos usze stwa, a przecieki z rur lub grzejników uniemo li-

wiaj  normalne funkcjonowanie instalacji. Trzeba wtedy wymieni

kocio  z osprz tem, u o y  nowe rury i zamontowa  nowe grzejniki. 

Nie w ka dym domu, w którym dzia anie instalacji budzi 

zastrze enia, konieczna jest kompleksowa wymiana wszystkich 

jej elementów – cz sto po dany efekt przynosi tylko cz ciowa 

modernizacja.
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Na czym mo na oszcz dzi
Zdecydowane obni enie kosztów ogrzewa-

nia mo na uzyska  przez:

   poprawienie izolacyjno ci cieplnej domu,

   zastosowanie ta szego paliwa do ogrzewania.

Generalny remont domu jest okazj  do 

przeprowadzenia termorenowacji po czonej 

z modernizacj  instalacji grzewczej.

Zmiana rodzaju paliwa do ogrzewania 

zale y przede wszystkim od jego dost p-

no ci – nie wsz dzie jest dost p do sieci 

gazowej, czasem zdarzaj  si  te  trudno ci 

z ustawieniem zbiornika na gaz p ynny. 

Trzeba równie  uwzgl dni  wymagania 

stawiane pomieszczeniom, w których 

b dzie umieszczony kocio , gdy  nie zawsze 

mo na w domu wydzieli  kot owni  lub 

zaplanowa  miejsce do sk adowania paliwa. 

Oczywi cie je li pozostajemy przy dotych-

czas u ywanym paliwie, modernizacja spro-

wadzi si  do wymiany kot a i ewentualnie 

zwi zanego z nim osprz tu; mo na wtedy li-

czy  na obni enie kosztów ogrzewania o 15 

do 20%, zale nie od ró nicy sprawno ci 

energetycznej nowego i starego urz dzenia. 

Zanim zdecydujemy si  na zmian

paliwa, warto porówna  koszty jednost-

kowe pozyskania energii z ró nych paliw 

zamieszczone w poni szej tabeli. Warto ci 

te trzeba traktowa  orientacyjnie, gdy  ceny 

poszczególnych no ników energii s  obec-

nie cz sto zmieniane. Trzeba te  pami ta

o tym, e sprawno  kot ów kondensacyj-

nych czy wyposa onych w rozbudowan

automatyk  steruj c  mo e by  o 10–15% 

wy sza.

Korzystaj c z tego zestawienia, mo emy 

w przybli eniu okre li , o ile zmieniaj  si

koszty ogrzewania, gdy przestawimy je na 

inny rodzaj paliwa.

Jak si  zmieni  koszty? W domu ogrze-

wanym kot em na paliwo sta e zu ywa 

si  rocznie 3 tony w gla. Stary kocio  ma 

sprawno  oko o 50 %, zatem zapotrzebo-

wanie domu na ciep o wynosi 10500 kWh 

(7 kWh/kg × 0,5 × 3000 kg). Koszty w gla 

wynosz  1470 z .

Ogrzewanie tego samego domu gazem 

z sieci b dzie kosztowa o: 10500 kWh × 0,18 

z /kWh = 1890 z , czyli troch  wi cej, ale 

za to znikn  wszelkie niewygody zwi zane 

z opalaniem w glem. W praktyce wydatki 

b d  jednak jeszcze wi ksze, bo gdy stanie 

si  to proste i nie b dzie wymaga adnego 

wysi ku, b dziemy utrzymywa  podwy -

szony komfort cieplny w pomieszczeniach 

i utrzymywa  sta  temperatur  w ci gu 

doby. Kiedy dom ogrzewa si  w glem, bywa 

cz sto niedogrzany – zw aszcza nad ranem, 

gdy w giel w kotle si  wypali. Przyczynia 

si  to do oszcz dno ci paliwa – nawet je li 

nie jest ona intencj  mieszka ców. Przez 

zastosowanie kot a gazowego o wy szej 

sprawno ci – np. kondensacyjnego – oraz za-

instalowanie programatora mo na obni y

zu ycie gazu, a wi c i obni y  wydatki.

Ogrzewanie tego samego domu gazem 

p ynnym zwi kszy ponaddwukrotnie wy-

datki na ogrzewanie. Z podobnym wzrostem 

kosztów ogrzewania musimy si  liczy ,

je li zdecydujemy si  na ogrzewanie olejem 

opa owym.

Kocio  gazowy zamiast 
w glowego
Taka zamiana zwi kszy wygod  u ytkowa-

nia i umo liwi przeznaczenie dotychczaso-

wej kot owni do innych celów, kocio  gazo-

wy mo na bowiem zamontowa  w kuchni 

Porównanie parametrów paliw stosowanych do ogrzewania domów

Paliwo

rednia warto

opa owa

[kWh/jedn.]

Sprawno  spalania

[%]
Cena jednostki

Koszt

[z /kWh] 

gaz ziemny 10 85 1,5 z /m3 0,18

gaz p ynny 7 85 2,0 z /l 0,34

olej opa owy 11 80 2,9 z /l 0,33

w giel 7 60 0,6z /kg 0,14

koks 8 60 0,8 z /kg 0,17

drewno 4 55 0,3z /kg 0,14

pelety 4,5 60 0,6 z /kg 0,22

pr d elektryczny 
( rednia z I i II taryfy)

1 100 0,38 z /kWh 0,38

ciep o gruntu 
(do zasilania pompy ciep a)

1 350% * 0,38 z /kWh 0,11
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* Poj cie sprawno ci spalania ma w tym przypadku sens umowny. W istocie chodzi o tzw. wspó czynnik COP, który zwykle wynosi od 3 do 5 (300–500%)
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p ynnym trzeba b dzie zainstalowa  na 

dzia ce zbiornik – na powierzchni terenu 

lub zag biony w gruncie. Formalno ci 

zwi zane z jego zainstalowaniem oraz 

dzier aw  zbiornika za atwia si  z firm

dostarczaj ca gaz, z któr  podpisujemy 

umow .

Kocio  olejowy zamiast 
w glowego
Korzy ci wynikaj ce z takiej zamiany to 

przede wszystkim wygoda w obs udze 

ogrzewania i mniejsze zanieczyszczenie 

rodowiska, ale koszty ogrzewania znacznie 

si  podnios .

Co wynika ze zmiany kot a. Kocio  olejo-

wy wymaga takiego samego przystosowania 

komina jak kocio  gazowy, ale nie mo na go 

ustawi  w dowolnym miejscu, wymaga on 

bowiem oddzielnego pomieszczenia, dlatego 

najcz ciej montujemy go w miejscu starego 

kot a w glowego. G ównym problemem, 

jaki mo e utrudnia  tak  zamian , jest 

znalezienie miejsca na zbiornik olejowy, bo 

zmie ci si  tylko w dostatecznie du ej ko-

t owni. Zbiornik trzeba zabezpieczy  przed 

wyp ywem oleju w razie nieszczelno ci: 

w tym celu buduje si  tzw. wann  lub mon-

tuje zbiorniki dwu cienne. Z braku miejsca 

w budynku zbiorniki na olej umieszcza si

na zewn trz w odpowiednio zabezpieczo-

nym wykopie.

Przystosowanie instalacji grzewczej. Nie 

musimy jej „zamyka ”, ale jest to wskazane 

ze wzgl du na jej trwa o .

Kocio  na w giel zamiast 
ogrzewania elektrycznego
Ogrzewanie domu pr dem elektrycznym 

jest wygodne, ale najdro sze, i to okazuje 

si  czasem wystarczaj cym powodem do 

zmiany ród a energii.

lub azience. Przej cie z w gla na paliwo 

gazowe zmniejsza te  zanieczyszczenie 

rodowiska.

Co wynika ze zmiany kot a. Kot y gazo-

we kondensacyjne odprowadzaj  spaliny 

o niskiej temperaturze, co sprzyja wykra-

planiu si  zawartej w nich pary wodnej, 

dlatego kana  spalinowy musi by  wyposa-

ony we wk ad zapobiegaj cy niszcz cemu 

oddzia ywaniu tzw. kondensatu, który po-

wstaje w wyniku rozpuszczania si  spalin 

w skroplinach pary. W tym celu – zale nie 

od lokalizacji nowego kot a – wstawiamy 

wk ad ze stali kwasoodpornej w uprzednio 

u ytkowany komin lub w ten sam sposób 

dostosowujemy kana  spalinowy w innym 

pomieszczeniu. Je li w wybranym na kocio

miejscu nie mo na go pod czy  do istniej -

cego komina, mamy dwie mo liwo ci:

1) wykonanie nowego komina z elemen-

tów prefabrykowanych,

2) zakup kot a z zamkni t  komor

spalania i wyprowadzenie rury powietrzno-

-spalinowej przez cian  domu; ten wariant 

– wed ug przepisów – mo emy zastosowa

tylko wtedy, gdy kocio  ma moc nominaln

nie wi ksz  ni  21 kW.

Przystosowanie instalacji grzewczej.

Dotychczasowy kocio  pracowa  w obiegu 

otwartym z bezci nieniowym naczyniem 

wzbiorczym, tymczasem nowoczesne kot y

powinny wspó pracowa  z instalacj  typu 

zamkni tego. Wprawdzie mo liwa jest 

wspó praca nowego kot a ze starym syste-

mem ogrzewania, jednak wtedy nale y si

liczy  z przyspieszon  korozj  elementów 

instalacji oraz mo liwo ci  awarii w wy-

niku przedostawania si  zanieczyszcze

do automatyki nowego kot a. Zamkni cie 

instalacji mo na przeprowadzi  dwojako:

a) przez zamontowanie wymiennika 

ciep a oddzielaj cego obieg kot owy od 

grzejnikowego,

b) przez zamontowanie odpowietrzników 

na grzejnikach i ci nieniowego naczynia 

wzbiorczego.

Sposób b) warto zastosowa  jedynie 

wtedy, gdy decydujemy si  na nowe grzej-

niki, a istniej ce rury s  w dobrym stanie 

i zostan  dok adnie przep ukane przed 

zamontowaniem kot a i grzejników.

Niezale nie od rodzaju gazu – ziemny czy 

te  p ynny – kot y maj  tak  sam  budow

i dotycz  ich te same wymagania co do od-

prowadzania spalin i wspó pracy z instala-

cj , a ró ni  si  jedynie dyszami palników 

gazowych. Równie  wewn trzna instalacja 

gazowa jest taka sama. Do zasilania gazem 

Co wynika ze zmiany kot a. Trzeba 

znale  miejsce na utworzenie kot owni 

i magazynowanie opa u oraz zapewni

odprowadzenie spalin do komina, wykorzy-

stuj c istniej ce kana y lub stawiaj c nowy 

komin z elementów prefabrykowanych.

Przystosowanie instalacji. Znacznie 

mniej k opotliwa b dzie zmiana sposobu 

ogrzewania w domu, w którym jest instala-

cja wodna, a ród em ciep a jest kocio  elek-

tryczny. Wystarczy wtedy przez wymiennik 

ciep a w czy  równoleg e do biegu grzew-

czego kocio  w glowy oraz zamontowa

uk ad zaworów umo liwiaj cych niezale n

prac  jednego lub drugiego ród a ciep a.

Kot a elektrycznego nie warto demonto-

wa , gdy  mo e on s u y  jako ogrzewanie 

tzw. dy urne podczas d u szej nieobecno ci 

domowników.

Nowszy kocio  gazowy plus 
kominek z p aszczem wodnym

Rozwi zanie takie pozwala na uzyskanie 

do  znacznych oszcz dno ci na kosztach 

ogrzewania, zw aszcza gdy mamy dost p do 

taniego drewna opa owego. 

Co wynika ze zmiany kot a. Dzi ki 

wi kszej sprawno ci nowoczesnego kot a – 

fot. Viessmann

fot. Kot ospaw

fot. Elektrometfot. Elterm

fot. Buderus

fot. CTM Poloniafot. K. Ol dzka
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zw aszcza kondensacyjnego – obni ymy zu ycie gazu. Kominek 

z p aszczem wodnym umo liwi korzystanie z taniej energii.

Przystosowanie instalacji. Wspó praca kot a gazowego 

i kominka z p aszczem wodnym wymaga zamontowania 

wymiennika ciep a, gdy  kominek musi pracowa  w otwartym 

obiegu, a kocio  gazowy – w obiegu zamkni tym. Konieczne 

wi c b dzie zamontowanie dwóch pomp cyrkulacyjnych, 

a tak e zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem 

temperatury. 

Wk ad kominkowy powinien by  wyposa ony w bezpiecznik 

wodny, którego funkcj  pe ni zawór termostatyczny otwiera-

j cy dop yw wody wodoci gowej, gdy przekroczona zostanie 

bezpieczna temperatura pracy. Problemy, jakie mog  wynika

z opisanych zmian polegaj  na tym, e trzeba doprowadzi  do 

kominka rury grzewcze, rury wodoci gowe i zapewni  odp yw 

wody do kanalizacji, a tak e znale  miejsce na elementy 

wspó pracuj ce z wk adem kominkowym. 

Pompa ciep a zamiast ogrzewania 
gazowego lub olejowego
Mo liwo  wykonania takiej modernizacji zale y od wydajno ci 

cieplnej zainstalowanych grzejników pod ogowych. Pompa 

ciep a pracuje najbardziej efektywnie wtedy, gdy temperatura 

wody grzewczej mo e by  niska (ok. 35°C), a wi c znacznie 

mniejsza, ni  przyjmuje si  w projektowaniu instalacji z tra-

dycyjnymi ród ami ciep a. Dlatego do wspó pracy z pomp

nadaje si  najbardziej ogrzewanie powierzchniowe (pod ogowe, 

cienne), w którym niska temperatura wody grzewczej rekom-

pensowana jest du  powierzchni  przekazywania ciep a. Taka 

modernizacja wymaga wi c sprawdzenia efektywno ci pracy 

pompy w istniej cej instalacji i mo e by  brana pod uwag , je li 

dom jest dobrze ocieplony, dzi ki czemu instalacja gromadzi 

znaczny zapas mocy grzewczej w stosunku do potrzeb.

Przystosowanie instalacji. Mo na zainstalowa  dodatkowe 

ogrzewanie cienne, ale podwy sza to istotnie i tak wysokie 

koszty zamontowania pompy ciep a.

Zdecydowan  zalet  takiej zmiany s  nieporównywalnie 

niskie koszty eksploatacyjne.

Wymiana grzejników
Grzejniki pe ni  funkcj  „przeka nika” ciep a i w zasadzie 

bezpo rednio nie wp ywaj  na sprawno  instalacji grzewczej. 

Jedynie niew a ciwie dobrane lub le wyregulowane oraz 

fot. DeDietrich

fot. Junkers Robert Bosch
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znacznie zanieczyszczone oddaj  zmniej-

szon  ilo  ciep a, co mo e powodowa

niedogrzewanie pomieszczenia. Je li zatem 

grzejniki s  sprawne, nie przeciekaj  i za-

pewniaj  zadowalaj c  temperatur , to nie 

ma potrzeby ich wymienia .

 Wymiana grzejników lub zwi kszenie 

ich powierzchni grzewczej mog  natomiast 

okaza  si  konieczne wtedy, gdy w kot owni 

zamontujemy kocio  o ni szych ni  po-

przednio parametrach pracy. Moc emitowa-

na przez grzejnik zale y bowiem od pozio-

mu temperatury wody w instalacji, a stare 

obiegi by y dostosowane do parametrów 

90/70, czyli osi ga y nominaln  moc wtedy, 

gdy temperatura wody zasilaj cej wynosi a

90°C, a powrotnej 70°C. Je li zamontujemy 

kocio  kondensacyjny (który pracuje opty-

malnie przy parametrach 50/40), to tylko 

w niewielkim stopniu b dzie wykorzystana 

jego wysoka sprawno , gdy  przez wi ksz

cz  sezonu grzewczego b dzie on praco-

wa  z parametrami uniemo liwiaj cymi 

odzyskanie ciep a kondensacji. Oczywi cie 

problemu nie b dzie, gdy:

   zamontowane grzejniki maj  znaczn

nadwy k  mocy w stosunku do potrzeb, 

   równocze nie z wymian ród a ciep a

ocieplimy dom – zapotrzebowanie na ciep o

znacznie wtedy spadnie.

Je li z ró nych wzgl dów zdecydujemy 

si  jednak na za o enie nowych grzejników, 

musimy bra  pod uwag  ich mo liwo

zamontowania w istniej cej instalacji. 

Je li decydujemy si  na wymian  samych 

grzejników bez wymiany rur, to lepsze b d

grzejniki aluminiowe – zw aszcza w insta-

lacjach typu otwartego. Maj  one bowiem 

rozstaw ko cówek przy czeniowych taki 

sam jak stare eberkowe grzejniki eliwne 

lub blaszane, a du e przekroje wewn trz 

grzejnika zabezpieczaj  przed ewentualnym 

zamuleniem przez osady kr ce w starej 

instalacji. 

Je eli oprócz wymiany grzejników planu-

jemy wymian  rur (zw aszcza je li maj  by

prowadzone w pod odze), warto w miejsce 

starych grzejników zamontowa  estetyczne 

grzejniki p ytowe.

Nowe rury
Je li rury w instalacji c.o. s  poprawnie 

u o one i nie s  zaro ni te kamieniem, 

nie maj  istotnego wp ywu na sprawno

i koszty ogrzewania. Niepotrzebne straty 

energii mog  powodowa  jedynie te ich od-

cinki, które u o ono bez izolacji termicznej 

w nieogrzewanych piwnicach, na strychach 

czy te  w cianach zewn trznych. Straty te 

s  tym wi ksze, im wi ksza jest rednica 

rur; w starych obiegach grawitacyjnych 

mo e ona dochodzi  do 2 cali (ponad 5 cm). 

Prostym sposobem na zmniejszenie strat 

ciep a w instalacji jest na o enie otulin 

izolacyjnych na rury przebiegaj ce przez 

nieogrzewane pomieszczenia. Podobnie 

ociepli  nale y naczynie wzbiorcze w in-

stalacjach otwartych, je li jest umieszczone 

na nieogrzewanym strychu.

Je eli rury wymagaj  wymiany, to ich 

rodzaj i system rozprowadzania trzeba 

dobra  do konkretnych warunków i mo li-

wo ci wykonawczych. Poprowadzenie rur 

w miejscu starych jest uzasadnione jedynie 

wówczas, gdy pozostawione b d  te same 

grzejniki. Do tego typu instalacji najlepiej 

nadaj  si  sztywne rury polipropylenowe 

czone metod  zgrzewania.

Gdy zale y nam szczególnie na estetyce 

pomieszczenia, a mamy w planie wymie-

nia  grzejniki, warto poprowadzi  rury przy 

pod odze, wzd u cian i zakry  je ozdobn

listw  maskuj c .

W domu, w którym planowany jest 

kapitalny remont, warto now  instalacj

poprowadzi  w systemie rozdzielaczowym. 

Rury prowadzone s  wtedy pod pod og  lub 

w bruzdach cian, a ka dy grzejnik zasilany 

jest oddzielnymi rurami pod czonymi do 

rozdzielacza. 

PRZYDATNE ADRESY

BUDERUS 061 816 71 01 www.buderus.pl
CTM POLONIA 042 719 40 44 www.ctmpolonia.pl
DE DIETRICH 071 345 00 58 www.dedietrich.com.pl
ELEKTROMET 077 471 08 10 www.elektromet.com.pl
ELTERM 056 686 93 05 www.elterm.pl
EWFE POLONIA 058 342 12 61 www.ewfe.com.pl

FERROLI 032 473 31 00 www.ferroli.com.pl 
IMMERRGAS 042 684 52 74 www.immergas.com.pl
JUNKERS ROBERT BOSCH

 022 715 46 20 www.junkers.pl
KLIMOSZ 032 475 21 77 www.klimosz.pl
KOT OSPAW 062 741 80 41 www.kotlospaw.pl

METALERG 071 313 46 43 www.metalerg.pl
MORA 061 855 23 50 www.mora.com.pl
OGNIWO 013 447 10 39 www.ogniwobiecz.com.pl
PER-EKO 041 274 53 53 www.per-eko.pl
SCHEER 046 863 12 99 www.scheer.com.pl
VIESSMANN 071 360 71 00 www.viessmann.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje wymiana kot a?

*   taka wymiana ma sens wtedy, kiedy postanowili my zmieni  usytuowanie kot a, np. przenie  go z kot owni do azienki

** przy za o eniu, e instalacja ma mo liwo  zamkni cia; przy instalacji otwartej nale y doliczy  koszt wymiennika i pompy ok. 600–800 z  oraz robocizny 200– 300 z

wymiana kot a olejowego na gazowy 
tradycyjny
kocio  gazowy: 3400-9000 z
robocizna: 400-700 z
razem: 3800-9700 z

wymiana kot a olejowego na gazowy 
z zamkni t  komor  spalania
kocio  z zamkni t  komor  spalania: 
4500-10 000 z
robocizna: 400-700 z
razem: 4900-10 700 z

wymiana kot a na paliwa sta e na ko-
cio  olejowy
kocio  olejowy: 4000-10 500 z
zbiornik (z osprz tem i monta em): 
ok. 2100 z
robocizna: 400-700 z
razem: 6600-13 300 z

wymiana kot a gazowego tradycyjne-
go na gazowy kondensacyjny
kocio  gazowy kondensacyjny: 
5200-13 000 z
robocizna: 400-700 z
razem: 5600-13 700 z

wymiana kot a gazowego z za-
mkni t  komor  spalania na ga-
zowy kondensacyjny
kocio  gazowy kondensacyjny:
5500-12 500 z
robocizna: 400-700 z
razem: 5900-13 200 z

wymiana kot a na paliwa sta e na 
gazowy kondensacyjny**
kocio  gazowy kondensacyjny:
5500-12 500 z
wk ad kominowy (ze stali nie-
rdzewnej): 500-1200 z
robocizna: 600-900 z
razem: 6600-14 600 z

wymiana kot a na paliwo sta e
na gazowy z zamkni t  komor
spalania**
kocio  z zamkni t  komor  spala-
nia: 4800-10 000 z
wk ad kominowy (ze stali nie-
rdzewnej): 500-1200 z
robocizna: 600-900 z
razem: 5900-12 100 z

wymiana kot a na paliwo sta e na 
kocio  gazowy tradycyjny**
kocio  gazowy: 3400-9000 z
wk ad kominowy (ze stali nie-
rdzewnej): 500-1200 z
robocizna: 600-900 z
razem: 4500-11 100 z

wymiana kot a olejowego na ga-
zowy kondensacyjny
kocio  gazowy kondensacyjny:
5200-13 000 z
robocizna: 400-700 z
razem: 5600-13 700 z

wymiana kot a gazowego tradycyj-
nego na gazowy z zamkni t  komo-
r  spalania*
kocio  z zamkni t  komor  spala-
nia: 4500-10 000 z
robocizna: 400-700 z
razem: 4900-10 700 z

– ceny brut to – 


