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W domu ciep³o zu¿ywane jest w dwóch celach: na ogrzewanie pomieszczeñ (ok. 80-90%)

i na podgrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej – c.w.u. (ok. 10-20%). Na wybór Ÿród³a ener-

gii (paliwa) najwiêkszy wp³yw maj¹ dwa kryteria – dostêpnoœæ oraz koszty eksploatacyj-

ne i inwestycyjne. Je¿eli w pobli¿u naszego domu przebiega sieæ gazowa, zwykle decydu-

jemy siê na gaz ziemny, gdy¿ jest to wci¹¿ jedno z najtañszych i najwygodniejszych Ÿró-

de³ energii. 

Gdy nie ma mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do sieci gazowej lub przy³¹cze by³oby bardzo

drogie, pozostaj¹ inne rozwi¹zania. Jednym z nich s¹ paliwa p³ynne: gaz p³ynny i olej

opa³owy – instalacje nimi zasilane nie wymagaj¹ na co dzieñ praktycznie ¿adnej obs³ugi.

Najwiêksz¹ ich wad¹ jest koniecznoœæ magazynowania i uzupe³niania zapasu paliwa kil-

ka razy w roku. 

Jeœli kogoœ nie staæ na korzystanie z paliw p³ynnych (s¹ dro¿sze od gazu ziemnego, a ist-

nieje ryzyko, ¿e bêd¹ jeszcze dro¿sze), mo¿e zdecydowaæ siê na paliwa sta³e. Niestety, nie

tylko trzeba wygospodarowaæ miejsce na ich sk³adowanie, ale tak¿e przygotowaæ siê na

codzienn¹ (lub prawie codzienn¹) obs³ugê

kot³a.

Bardzo wygodne jest ogrzewanie energi¹

elektryczn¹ – nale¿y jedynie uzyskaæ wiêk-

szy przydzia³ mocy do istniej¹cych w domu

przy³¹czy energetycznych. Zalet¹ ogrzewa-

nia elektrycznego jest niska cena inwestycyj-

na, wad¹ – wysokie koszty eksploatacyjne.

Jakie wybraæ Ÿród³o energii?

Przez ponad 6 miesiêcy

w roku potrzebujemy

ciep³a, które ogrzeje nasz

dom. Przez ca³y rok 

– ciep³a, które podgrzeje

wodê w kranach. 

Sk¹d je wzi¹æ, jak

rozprowadziæ, ¿eby

w domu by³o ciep³o

i przytulnie, a koszty

ogrzewania nie by³y zbyt

du¿e… to jest pytanie,

przed którym staje ka¿dy

buduj¹cy swój

w³asny dom.

Grzanie wa¿ne nies   ³

Wydatki na ogrzewanie domu stanowi¹ 70-

80% ca³kowitych kosztów jego u¿ytkowania.

Decyduj¹cy wp³yw na ich wysokoœæ maj¹

przede wszystkim ciep³ochronnoœæ samego

budynku oraz rodzaj wykorzystywanego pa-

liwa, natomiast w du¿o mniejszym stopniu

zale¿¹ od zastosowanego systemu grzewcze-

go. Czêsto jednak ni¿szy koszt u¿ywanego

paliwa wi¹¿e siê z k³opotliw¹ obs³ug¹ insta-

lacji grzewczej, a znalezienie optymalnego

rozwi¹zania zale¿y przede wszystkim od

oczekiwañ mieszkañców: taniej lecz mniej

wygodnie lub komfortowo za wy¿sz¹ cenê.cena [z³/kWh]Ÿród³o energii

Przybli¿one koszty pozyskania

efektywnej energii cieplnej

z ró¿nych Ÿróde³

gaz ziemny 0,14

gaz p³ynny             0,23

olej opa³owy         0,20 

wêgiel kamienny   0,12

koks                     0,13

drewno                0,11 

pelety                    0,12

pr¹d elektryczny        0,35

Czym kierowaæ siê

przy wyborze systemu ogrzewania?
Zu¿ycie energii potrzebnej do ogrzewa-

nia zale¿y wy³¹cznie od ciep³ochronnoœci

budynku. Natomiast koszty ogrzewania

zale¿¹ przede wszystkim od rodzaju wy-

korzystywanego paliwa – jeœli ten sam

dom bêdziemy ogrzewaæ pr¹dem elek-

trycznym, to koszty ogrzewania bêd¹ 2-3

razy wy¿sze ni¿ przy wykorzystaniu gazu

czy wêgla. Koszty ogrzewania mo¿na

orientacyjnie okreœliæ pos³uguj¹c siê

wskaŸnikowym zapotrzebowaniem na

ciep³o, który w zale¿noœci od regionu

Polski i ciep³ochronnoœci domu wynosi

80-120 kWh/m2 rocznie. Najbardziej mia-

rodajny bêdzie oczywiœcie pomiar zu¿ytej

energii cieplnej bezpoœrednio ze wskazañ

ciep³omierza lub poœrednio – przez obli-

czenie iloœci zu¿ytego paliwa – gazu, ole-

ju, wêgla czy pr¹du elektrycznego.

Jak okreœliæ, ile
kosztuje ogrzewanie?

Zu¿ycie eenergii nna

ogrzewanie zzale¿y ood cciep³ochronnoœci bbudynku

?
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Jak obni¿yæ koszty ogrzewania?
Aby oszczêdziæ na kosztach ogrzewania

musimy zadbaæ, aby nasz system grzewczy

by³ odpowiednio sprawny. Inaczej mówi¹c,

musi on zapewniæ uzyskanie optymalnych

parametrów u¿ytkowania i ³atwo dostoso-

wywaæ siê do zmiennych warunków otocze-

nia. Odpowiedzialne za to s¹ urz¹dzenia

steruj¹ce instalacj¹ (zazwyczaj znajduj¹ce

siê w standardowym wyposa¿eniu kot³a). 

Koszty ogrzewania obni¿ymy te¿ stosuj¹c

regulacjê temperatury w ogrzewanych po-

mieszczeniach.

s   ³ychanie

Na kkoszty oogrzewania

ma wwp³yw rrodzaj

zastosowanej aautomatyki

(fot. TTHERMOVAL)

Trudno przewidzieæ, jak bêd¹ w przysz³oœci

kszta³towa³y siê ceny oleju oraz gazu, i na-

wet d³ugoterminowe prognozy ekonomicz-

ne nie zawsze sprawdzaj¹ siê w praktyce.

Dlatego analizê kosztów ogrzewania tymi

paliwami mo¿na dok³adnie przeprowadziæ

jedynie przy aktualnych cenach, uwzglêd-

niaj¹c wartoœci opa³owe oraz sprawnoœæ

urz¹dzeñ grzewczych. 

Pod wzglêdem kalorycznoœci oba paliwa

maj¹ zbli¿one wartoœci opa³owe – deklaro-

wana przez dostawców wartoœæ opa³owa ga-

zu wynosi 10 kWh/m3, a wartoœæ opa³ow¹

oleju przyjmuje siê na poziomie

10,5 kWh/litr. Metr szeœcienny gazu ³¹cznie

z op³atami abonamentowymi to ok. 1,40-

1,45 z³/m3, zale¿nie od miesiêcznego zu¿y-

cia. Sprawnoœæ eksploatacyjna kot³ów olejo-

wych i gazowych mo¿e byæ ró¿na, zale¿nie

od typu, sposobu regulacji, stopnia zu¿ycia

– na ogó³ kszta³tuje siê w granicach

80-90%. Jednak sprawnoœæ kot³ów olejo-

wych jest najczêœciej o ok. 5% ni¿sza ni¿

gazowych. Wynika to g³ównie ze strat roz-

ruchowych, gdy¿ kocio³ olejowy pracuje

w trochê inny sposób ni¿ gazowy. Wiêksz¹

sprawnoœæ bêd¹ mia³y te¿ gazowe kot³y

kondensacyjne – szacunkowo ok. 95%

(przy wspó³pracy ze zwyk³¹ instalacj¹

grzewcz¹). Uwzglêdniaj¹c te wartoœci, koszt

pozyskania l kWh energii grzewczej

w przypadku opalania gazem wyniesie

0,15-0,17 z³/kWh, a przy spalaniu oleju

0,26-0,28 z³/kWh. Z prostego przeliczenia

wynika wiêc, ¿e wydatki na instalacjê gazo-

w¹ mog¹ zwróciæ siê ju¿ po 4 latach. 

Doprowadzenie gazu do budynku stwarza

te¿ mo¿liwoœæ wykorzystania tego paliwa

do innych celów ni¿ ogrzewanie domu. Za-

pewnia bowiem wygodny sposób na przy-

gotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej przez ca-

³y rok (w kotle dwufunkcyjnym lub z za-

sobnika) oraz zasilanie kuchenki, taniej ni¿

pr¹dem lub gazem p³ynnym z butli.

Czy bêdzie op³acalna w przysz³oœci
wymiana kot³a olejowego na gazowy?

Gaz pprzyda ssiê ww ddomu nnie ttylko ddo oogrzewania,

a iinstalacja sszybko ssiê zzwróci ((fot. FFirma KKEN)

Czy warto ogrzewaæ
dom pr¹dem? 

Z punktu widzenia ekologii wykorzystanie

energii elektrycznej do ogrzewania mo¿na na-

zwaæ marnotrawstwem. Tylko 30-35% energii

pierwotnej, pochodz¹cej np. z wêgla, trafia do

gniazdka elektrycznego – sk¹d mo¿e byæ nie-

mal w 100 procentach przetworzone na ciep³o.

Zatem sprawnoœæ ogólna jest 2-3 razy ni¿sza

ni¿ w przypadku bezpoœredniego spalania ga-

zu lub wêgla w kot³owni domowej. Jednak ze

wzglêdu na niskie nak³ady inwestycyjne i wy-

godê obs³ugi instalacji ogrzewania elektrycz-

nego, rozwi¹zanie takie jest niekiedy stosowa-

ne. Powinien o tym decydowaæ rachunek eko-

nomiczny porównuj¹cy nak³ady inwestycyjne

na instalacjê centralnego ogrzewania wodnego

i doprowadzenie gazu, z ró¿nic¹ w rocznym

koszcie ogrzewania domu. Przyk³adowo w do-

mu o powierzchni 150 m2 o rocznym zapo-

trzebowaniu na ciep³o ok. 100 kWh/m2 koszt

ogrzewania pr¹dem wyniesie ok. 5000 z³,

a przy ogrzewaniu gazowym ok. 2200 z³. Ró¿-

nica w kosztach inwestycyjnych wyniesie

mniej wiêcej 7000-8000 z³ – zatem ogrzewanie

gazowe bêdzie przynosiæ oszczêdnoœci po 3-4

latach. Przy porównywaniu trzeba tak¿e

uwzglêdniæ koszty pod³¹czenia, które mog¹

byæ bardzo zró¿nicowane w zale¿noœci od wa-

runków lokalnych. W sprzyjaj¹cej sytuacji po-

winny siê zmieœciæ w kwocie 5000 z³. Dopro-

wadzenie gazu zwiêksza natomiast wartoœæ do-

mu i w razie jego sprzeda¿y, poniesione wy-

datki zwróc¹ siê z nawi¹zk¹. Jeszcze krótszy

bêdzie okres zwrotu nak³adów, przeznaczo-

nych na ogrzewanie z kot³em wêglowym, po-

niewa¿ eliminuj¹ one wydatki za przy³¹czenie.

Jednak ten system ogrzewania nie daje pe³ne-

go komfortu obs³ugi. Przy ogrzewaniu olejo-

wym decyduj¹ce znaczenie ma cena oleju opa-

³owego, która ulega znacznym wahaniom.

Przy za³o¿eniu, ¿e nie kosztuje on wiêcej ni¿

2,5 z³/litr, zwrot nak³adów nast¹pi po mniej

wiêcej 7-8 latach. Podsumowuj¹c, ogrzewanie

elektryczne mo¿e byæ brane pod uwagê w do-

mach o niskim zapotrzebowaniu na ciep³o

(ma³a powierzchnia, bardzo wysoka ciep³o-

chronnoœæ, u¿ytkowanie okresowe np. domek

rekreacyjny), ale zawsze bêdzie to najdro¿szy

eksploatacyjnie system ogrzewania.

Grzejniki eelektryczne mmog¹ bbyæ nnie ttylko wwygodnym, aale

tak¿e ddekoracyjnym ssystemem ggrzewczym ((fot. BBrabork)
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Wykonanie dok³adnego projektu instalacji

grzewczej w domu jednorodzinnym zazwy-

czaj nie jest konieczne. W przypadku pro-

stych uk³adów grzewczych wystarczy okre-

œliæ zapotrzebowanie na ciep³o w ka¿dym

z pomieszczeñ oraz dobraæ grzejniki. Czêsto

gotowe projekty architektoniczne zawieraj¹

czêœæ instalacyjn¹, a informacje tam zawarte

w zupe³noœci wystarcz¹ do prawid³owego wy-

konania instalacji. 

Dok³adniejszy projekt bêdzie potrzebny wte-

dy, gdy wykonujemy instalacje z ogrzewa-

niem pod³ogowym i pomp¹ ciep³a. Koniecz-

ne bêd¹ wtedy wyliczenia dotycz¹ce: rozpla-

nowania u³o¿enia rur grzewczych, emisji cie-

p³a przez ró¿ne pokrycia pod³ogowe oraz do-

boru elementów steruj¹cych. 

Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ogrzewanie pracuje

ze zmienn¹ wydajnoœci¹ – zale¿nie od warun-

ków zewnêtrznych, a projektowane jest na

najni¿sze temperatury.

Czy warto wykonaæ
projekt instalacji c.o.?

Instalacje niskotemperaturowe to takie,

w których nominalna temperatura wody za-

silaj¹cej jest ni¿sza ni¿ 50°C. Powy¿ej tej

wartoœci instalacje traktowane s¹ jako stan-

dardowe, czyli wysokotemperaturowe. 

Niska temperatura zasilania zwi¹zana jest

przede wszystkim z rodzajem Ÿród³a ciep³a.

W praktyce dotyczy to dwóch rozwi¹zañ – in-

stalacji z kot³em kondensacyjnym oraz z pom-

p¹ ciep³a. Uzyskuj¹ one bowiem najwy¿sz¹

sprawnoœæ przy niskich temperaturach, co

w przypadku pomp ciep³a istotnie wp³ywa na

koszty eksploatacji. Jednak obni¿enie tempe-

ratury wody zasilaj¹cej wi¹¿e siê z konieczno-

œci¹ zwiêkszenia powierzchni grzejników lub

zainstalowania ogrzewania pod³ogowego, co

nie zawsze jest mo¿liwe (brak miejsca do za-

montowania dodatkowych grzejników, ograni-

czona powierzchnia pod³ogi, na której mo¿na

u³o¿yæ ogrzewanie). Do obliczeñ przyjmuje siê

m.in. wy¿sz¹ temperaturê zewnêtrzn¹, np.

-5°C lub -10°C zamiast -20°C, gdy¿ tak du¿e

spadki temperatury z regu³y trwaj¹ krótko,

a zmniejszenie sprawnoœci urz¹dzeñ grzew-

czych nie spowoduje wzrostu kosztów ogrze-

wania.

Przy ogrzewaniu kot³em na paliwa sta³e tem-

peratura wody zasilaj¹cej nie powinna byæ

ni¿sza ni¿ 70°C. Wynika to z koniecznoœci za-

bezpieczenia kot³a przed odk³adaniem siê sa-

dzy na wymienniku ciep³a, co prowadzi do

istotnego obni¿enia jego sprawnoœci. Instala-

cje takie liczone s¹ najczêœciej na wysokie pa-

rametry pracy 90/70°C. 

Kot³y gazowe i olejowe mog¹ pracowaæ w sze-

rokim zakresie temperatur.

Wspó³pracuj¹ce z nimi in-

stalacje projektowa-

ne s¹ na parame-

try 70/50°C.

Jaki wybraæ system grzewczy: nisko- czy wysokotemperaturowy?

ogrzewanie

pod³ogowe

kolektor poziomy

pompa ciep³a

Pompa cciep³a, jjako ssystem oogrzewania

niskotemperaturowego, nnajefektywniej wwspó³pracuje

z ogrzewaniem ppod³ogowym

Ró¿nice w kosztach ogrzewania gazem p³yn-

nym i olejem zale¿¹ od aktualnych cen paliw

i podlegaj¹ wahaniom w obie strony (jedne

dro¿ej¹, drugie taniej¹ i na odwrót). Przeciêt-

nie jednak ogrzewanie gazowe jest dro¿sze od

olejowego o 5-10%. 

Taniej ogrzewaæ:
gazem p³ynnym czy
olejem opa³owym? Pod³¹czenie gazu ziemnego z sieci biegn¹cej w ulicy oraz wykonanie wewnêtrznej

instalacji nie powinno kosztowaæ wiêcej ni¿ 5000 z³. Przy d³u¿szych przy³¹czach

koszty wzrosn¹ o ok. 50 z³ za ka¿dy metr d³ugoœci przy³¹cza.

Ile kosztuje pod³¹czenie do sieci
gazowniczej?

Przy³¹cze gazowe jest to odcinek odga³êzienia od sieci gazowej ³¹cz¹cy budynek z t¹

sieci¹. Musi byæ ono wykonane zgodnie z projektem instalacji, zatwierdzonym przez

zak³ad gazowniczy. O warunki techniczne na wykonanie przy³¹cza warto wyst¹piæ

jeszcze przed postawieniem fundamentów. Unikniemy wówczas póŸniejszych praco-

ch³onnych robót, zwi¹zanych z wprowadzaniem przewodów do budynku oraz zaosz-

czêdzimy na kosztach uzgodnieñ dokumentacji. 

Przy³¹cze gazowe wykonywane jest jako podziemne. Rura gazowa doprowadzana

jest do budynku na g³êbokoœci ok. l m, ale do wnêtrza wchodzi przez œcianê ponad

poziomem terenu. Poniewa¿ przy³¹czenie do budynku mo¿e nast¹piæ dopiero po

uzyskaniu opinii kominiarskiej (kominy musz¹ wiêc byæ wybudowane), instalacjê

gazow¹ mo¿na za³o¿yæ nie wczeœniej, ni¿ na etapie stanu surowego zamkniêtego.

Kiedy wykonaæ przy³¹cze do gazu?

Domowe pprzy³¹cze zz zzabezpieczeniem ddo wwyci¹gania ii kompensacj¹ oosiow¹

domowy regulator ciœnienia ze

zintegrowanym czynnikiem przep³ywu

g³ówne urz¹dzenie odcinaj¹ce

z czêœci¹ izoluj¹c¹

przewód zasilaj¹cy

czujnik

przep³ywu

przy³¹cze

domowe gazu

licznik
gazu

kolano dla przemieszczeñ

osiowych
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Wybór materia³u i sposobu prowadzenia rur instalacyjnych urasta niekiedy do

rangi ¿yciowej decyzji. W praktyce, w typowych instalacjach domowych, nie ma

to wiêkszego znaczenia dla funkcjonowania instalacji pod warunkiem, ¿e zosta-

nie fachowo zamontowana i bêd¹ u¿yte materia³y dobrej jakoœci. Równie¿ kosz-

ty wykonania s¹ bardzo podobne, a instalatorzy zachwalaj¹ konkretne rozwi¹za-

nia g³ównie ze wzglêdu na w³asne przyzwyczajenia i wygodê monta¿u.

Jakie rury stosowaæ
w domowych instalacjach?

W instalacjach wykorzystuje siê dwa

rodzaje rur. 

Rury polipropylenowe – wystêpuj¹ w kilku

rodzajach: z pow³ok¹ antydyfuzyjn¹ lub

z warstw¹ stabilizuj¹c¹. Poniewa¿ tworzywo

to bardzo wyd³u¿a siê przy wzroœcie tempe-

ratury, rury zwyk³e stosowane s¹ tylko w in-

stalacjach wody zimnej, natomiast rury sta-

bilizowane nadaj¹ siê do instalacji c.o. i cie-

p³ej wody. Ich pow³oka antydyfuzyjna zapo-

biega przenikaniu tlenu do wody kr¹¿¹cej

w instalacji i w rezultacie hamuje procesy

korozyjne stalowych czêœci (np. grzejni-

ków). Rury ³¹czy siê za pomoc¹ zgrzewa-

nych kszta³tek i z³¹czek. Rury polipropyle-

nowe uk³ada siê prostymi odcinkami w ka-

na³ach instalacyjnych za ekranami. Gdy

prowadzone s¹ pod tynkiem – bruzda nie

mo¿e byæ wype³niona zapraw¹. 

Rury polietylenowe o uniwersalnym zasto-

sowaniu (woda zimna, ciep³a i c.o.) produ-

kowane s¹ jako warstwowe z polietylenu

sieciowanego PE-X oraz z wk³adk¹ alumi-

niow¹ (oznaczenie PE-X/Al/PE-X). Rury te

s¹ elastyczne, wiêc mo¿na je wyginaæ – mi-

nimalny promieñ giêcia jest równy piêcio-

krotnej œrednicy rury. Ich rozszerzalnoœæ

cieplna zbli¿ona jest do miedzi, dziêki cze-

mu mo¿liwe jest uk³adanie doœæ d³ugich

odcinków bez koniecznoœci kompensowa-

nia wyd³u¿eñ. Kszta³tki i z³¹czki ³¹czy siê

z rurami metod¹ zaciskania lub zapraso-

wania. Rury polietylenowe mo¿na uk³adaæ

w dowolny sposób (w przypadku prowadze-

nia pod tynkiem lub pod³og¹ wymagaj¹ na-

³o¿enia karbowanej rury ochronnej). 

Do iinstalacji ggrzewczych cczêsto sstosuje ssiê rrury

wielowarstwowe ((fot. CCoprax)

Z jakich tworzyw 
produkowane s¹ rury do c.o.?

Ze wzglêdu na s³ab¹ odpornoœæ na korozjê,

rury stalowe montuje siê dziœ doœæ rzadko.

Poza tym ich instalacja jest procesem pra-

coch³onnym. Jednak, na niektórych odcin-

kach instalacji mog¹ okazaæ siê niezbêdne,

gdy¿ s¹ odporne na wysokie temperatury

i bardzo wytrzyma³e na uszkodzenia me-

chaniczne. W praktyce rury stalowe mon-

tuje siê g³ównie w kot³owniach z kot³em

na paliwo sta³e, poniewa¿ w razie prze-

grzania nie ulegn¹ rozszczelnieniu. Rów-

nie¿ wewnêtrzne instalacje gazowe montu-

je siê z rur stalowych, które ³¹czy siê przez

spawanie lub za pomoc¹ z³¹czek gwinto-

wanych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w instala-

cjach grzewczych nale¿y u¿ywaæ rur czar-

nych, a nie ocynkowanych, gdy¿ pow³oka

cynkowa przy temperaturze wody powy¿ej

60°C szybko ulega zniszczeniu.

Czy nadal stosuje
siê rury stalowe?

Tworzywa sztuczne, z których wytwarzane s¹ rury, s¹ obojêtne

chemicznie, nie wchodz¹ w reakcjê z wod¹ i zawartymi w niej

zwi¹zkami. Wiêkszoœæ jest tak¿e odporna na dzia³anie wielu

kwasów oraz zasad. Maj¹ g³adk¹ powierzchniê wewnêtrzn¹, jest

ona nawet kilkaset razy g³adsza ni¿ wewnêtrzna powierzchnia

rur stalowych). Zmniejsza to opory przep³ywu, a na œciankach

nie tworzy siê osad. 

Rury z tworzyw do c.o. s¹ elastyczne, dziêki czemu ³atwo jest je

wyginaæ i dopasowywaæ do kszta³tu instalacji. Zmniejsza siê

wtedy liczba potrzebnych ³¹czników i maleje koszt instalacji. 

Jednak rury z tworzyw sztucznych maj¹ te¿ wady. Nie nale¿y ich

wystawiaæ na bezpoœrednie dzia³anie promieniowania s³oneczne-

go, gdy¿ nie s¹ odporne na promieniowanie UV. Nie sprzyja im

niska temperatura – obydwa ograniczenia s¹ wa¿ne dla odpo-

wiedniego przechowywania materia³u. 

Tworzywa maj¹ doœæ nisk¹ temperaturê topnienia, dlatego nie

nale¿y przekraczaæ maksymalnej temperatury czynnika robocze-

go, podanej przez producenta. Mo¿e to spowodowaæ zniszczenie

rury. Trwa³oœæ instalacji z tworzyw sztucznych zale¿y od tempe-

ratury i ciœnienia przesy³anej wody. Im wy¿sza jest temperatura

wody grzewczej, tym proces starzenia materia³u postêpuje 

szybciej.

Jakie s¹ zalety i wady tworzyw sztucznych?
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Co przemawia
za miedzi¹?
Rury miedziane stosowane s¹ w instala-

cjach c.o. ze wzglêdu na ³atwoœæ wykony-

wania podejœæ do grzejników, odpornoœæ

na temperaturê i niewielk¹ œrednicê.

Z rur twardych najczêœciej montowane

jest orurowanie w obrêbie kot³owni oraz

instalacje uk³adane pod listwami przypo-

d³ogowymi w modernizowanych domach.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e rury miedzia-

ne mog¹ ulegaæ przyspieszonej korozji,

gdy jakoœæ wody jest dla nich niekorzyst-

na. Rury produkowane s¹ w dwóch od-

mianach: twardej – dostarczanej w sztan-

gach oraz miêkkiej – w zwojach. Oba ro-

dzaje rur mo¿na ze sob¹ ³¹czyæ w jednej

instalacji, wykorzystuj¹c z³¹czki lutowane

lub zaciskowe.

Rury miêkkie wykorzystuje siê g³ównie

do wykonywania d³ugich odcinków insta-

lacji, k³adzionej pod pod³og¹, do pod³¹-

czania grzejników lub do instalacji wod-

nych, prowadzonych w posadzce. Mo¿na

je kszta³towaæ metod¹ giêcia, co umo¿li-

wia ³atwe dopasowanie do planowanej tra-

sy przebiegu. Kszta³tki i z³¹czki ³¹czy siê

z rurami miêkkimi poprzez lutowanie,

a niektóre przy³¹cza gwintowane równie¿

z³¹czkami zaciskowymi.

Rury twarde, dostêpne w odcinkach do

6 m, odporne s¹ na wszelkie odkszta³cenia

i ka¿de zmiany kierunku uzyskuje siê za

pomoc¹ kolanek oraz ³uków. £¹czy siê je

metod¹ spawania. 

Instalacje wwewnêtrzne zz mmiedzi pprowadzone ppo wwierzchu

œcian ((fot. aarchiwum BBD)

Jak prowadziæ rury do c.o.?

Piony instalacyjne mog¹ byæ prowadzone w bruzdach œciennych lub w kanale in-

stalacyjnym, przykrytym ekranem. Lepszym rozwi¹zaniem jest umieszczenie pio-

nów za ekranem, gdy¿ w razie awarii mamy ³atwy dostêp do instalacji oraz mo¿li-

woœæ jej rozbudowania w ka¿dej chwili. Ekran mo¿na wykonaæ z p³yt gipsowo-kar-

tonowych i wykoñczyæ

jak resztê œciany lub

przykryæ pion instalacyj-

ny boazeri¹, ewentualnie

obudowaæ szafk¹.

Jak prowadzi siê piony instalacyjne?

Prowadzenie rrur ww sszlichcie ppod³ogowej

Rury w instalacji c.o. mog¹ byæ prowadzone po wierzchu œciany, w bruzdach

œciennych lub pod jastrychem pod³ogowym. Uk³adanie rur na wierzchu œciany

stosuje siê g³ównie w pomieszczeniu kot³owni lub piwnicy. Mocowane s¹ one

uchwytami o odpowiedniej œrednicy w rozstawieniu, zalecanym przez producenta

rur. Rury prowadzone w bruzdach musz¹ byæ chronione przed kontaktem z za-

praw¹, dlatego uk³ada siê je w rurce os³onowej tzw. peszlu. Równie¿ rury k³adzio-

ne pod jastrychem pod³ogowym musz¹ byæ os³oniête rurk¹ ochronn¹. Przy ich

uk³adaniu nale¿y unikaæ przechodzenia rur przez otwór drzwiowy – przy monta-

¿u np. progu ³atwo mo¿na doprowadziæ do ich przewiercenia. Nie powinny byæ

te¿ k³adzione w linii prostej – lepiej prowadziæ je ³agodnymi ³ukami – zapewni to

samokompensacjê ciepln¹. Odcinki tak uk³adanych rur nie powinny mieæ z³¹czek

– nale¿y uk³adaæ je w jednym kawa³ku na trasie rozdzielacz-grzejnik. W pod³o-

gach z izolacj¹ ciepln¹ rury grzewcze prowadzi siê na pierwszej warstwie izolacji

i przykrywa paskami styropianu od góry. Wygodniej prowadziæ je wtedy wzd³u¿

œcian, aby zmniejszyæ ryzyko ich uszkodzenia podczas wykonywania wylewki

pod³ogowej.

Tak pprowadzi ssiê rrury ww bbruzdach

œciennych. NNa rrysunku ppokazany

jest tte¿ pprzepust pprzez sstrop

szlichta pod³ogowa

izolacja cieplna,

kompensacyjna i dŸwiêkowa

przepust

przez strop

izolacja rur

p³yta izolacyjna

bruzda œcienna

jastrych
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W systemie tym z rozdzielaczy umiesz-

czonych na wszystkich kondygnacjach

indywidualnie doprowadza siê rury (zasi-

laj¹c¹ i powrotn¹) do ka¿dego grzejnika.

W takim uk³adzie wykorzystywane s¹ ru-

ry elastyczne, które bez ¿adnych z³¹czek

czy kszta³tek powinny ³¹czyæ rozdzielacz

z grzejnikiem. Rury prowadzone s¹ jak

najkrótsz¹ drog¹ pod jastrychem pod³o-

gowym lub w kanale instalacyjnym. Przy

du¿ej liczbie grzejników d³ugoœæ potrzeb-

nych rur znacznie wzrasta, a wielosekcyj-

ny rozdzielacz zajmuje sporo miejsca.

Przy uk³adaniu rur w tym systemie,

w pod³odze na gruncie lub nad nieogrze-

wanym pomieszczeniem, trzeba zadbaæ

o bardzo dobr¹ ich izolacjê ciepln¹.

W przeciwnym razie wyst¹pi¹ zwiêkszo-

ne straty ciep³a. 

System rozdzielaczowy jest wygodny dla

instalatorów, poniewa¿ jest ma³o po³¹-

czeñ, co skraca czas trwania robót,

a w razie awarii któregoœ odcinka pozwa-

la na funkcjonowanie pozosta³ej czêœci

instalacji. Zalecany jest szczególnie w sy-

tuacjach, gdy poszczególne grzejniki s¹

znacznie od siebie oddalone. Oczywiœcie,

przy odpowiednim doborze przekrojów

rur do poszczególnych sekcji rozdziela-

cza mo¿na pod³¹czyæ nawet kilka grzejni-

ków znajduj¹cych siê blisko siebie, montuj¹c

rozga³êzienia w postaci trójników.

Na czym polega
rozdzielaczowy
system prowadzenia
rur grzewczych?

Jak uk³ada siê rury pod pod³og¹? 
Monta¿ pod pod³og¹ umo¿liwia ³atwe doprowadzenie rur w ka¿de miejsce domu.

Trasa ich przebiegu mo¿e byæ prawie dowolna – wa¿ne, aby nie by³y nara¿one na

uszkodzenia mechaniczne. Instalacja musi byæ wykonana oraz sprawdzona przed

zabetonowaniem podk³adu pod³ogowego. Wczeœniej nale¿y tak¿e dok³adnie okre-

œliæ miejsca pod³¹czenia poszczególnych urz¹dzeñ – póŸniejsze zmiany mog¹

okazaæ siê trudne do przeprowadzenia. 

Nale¿y unikaæ prowadzenia rur pod otworami drzwiowymi, gdy¿ przy pracach

wykoñczeniowych mo¿e dojœæ do ich uszkodzenia (np. na skutek przewiercenia

podczas monta¿u progów). Lepiej wprowadziæ je przez dziurê, wykut¹ w œcianie

oddzielaj¹cej pomieszczenia. 

W pod³odze uk³ada siê rury elastyczne z miedzi lub polietylenowe. Nie powinny

one byæ ³¹czone pod pod³og¹, gdy¿ zawsze istnieje niebezpieczeñstwo „awarii”

po³¹czeñ. Trzeba pamiêtaæ tak¿e o os³onach z rury karbowanej (tzw. peszel),

a w przypadku rur c.w.u.

i grzewczych równie¿ w otuli-

nie cieplnej. 

Instalacja w pod³odze na grun-

cie powinna le¿eæ na p³ytach

izoluj¹cych, a nie – jak to siê

czêsto zdarza – bezpoœrednio

na betonowym podk³adzie.

Najlepiej, jeœli p³yty izolacyjne

uk³adane bêd¹ dwuwarstwowo.

Po u³o¿eniu pierwszej warstwy

montuje siê rury, nastêpnie

uk³ada drug¹ warstwê izolacji,

a powsta³y „kana³” przykrywa

cieñszym styropianem, po czym

ca³oœæ zalewa betonem.

System taki mo¿e byæ stosowany w instalacjach grzewczych, jednak ze wzglêdu

na skomplikowan¹ regulacjê i wysokie koszty zaworów mieszaj¹cych jest ma³o

popularny. Do ka¿dego grzejnika, doprowadzona jest tylko jedna rura zasilaj¹ca

(bez rury powrotnej), która ³¹czy kilka grzejników, tworz¹c zamkniêt¹ pêtlê

z wyprowadzeniem do centralnej rury powrotnej. Grzejniki s¹ wiêc po³¹czone

szeregowo, a iloœæ ciep³ej wody, przep³ywaj¹cej przez ka¿dy z nich, reguluje

grzejnikowy zawór mieszaj¹cy.

Na czym polega jednorurowy
system prowadzenia rur?

Uk³ad rrur ppod ppod³og¹

Ogrzewanie ppod³ogowe ii ggrzejniki ppod³¹czone ddo

wspólnego rrozdzielacza

System jjednorurowy

jastrych    wykoñczenie pod³ogi     izolacja

otulina

na rurze

rura

szlic
hta pod³ogowa

zawór odprowadzaj¹cy

grzejnik

grzejniki                         ogrzewanie pod³ogowe

rury zasilaj¹ce     rozdzielacz                          grzejniki

zawór termostat
powrót

zasilanie
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Jak zabezpieczyæ przejœcia rur przez
stropy i œciany?
Przejœcia rur instalacyjnych przez przegrody budowlane (stropy, œciany) musz¹

umo¿liwiaæ ruchy termiczne instalacji, nie mo¿na wiêc zabetonowaæ ich „na

sztywno”. Najczêœciej jako

uszczelnienie przejœæ wykorzy-

stuje siê piankê poliuretanow¹

lub stawia przelotki z rury plasti-

kowej o wiêkszej œrednicy,

a szczelinê wokó³ niej wype³nia

siê silikonem.

U³o¿enie rur wykonuje siê przez wy-

wiercenie otworów w drewnianych s³u-

pach noœnych lub wykorzystuje siê go-

towe wyciêcia w profilach metalowych.

Tak prowadzone rury nie wymagaj¹ do-

datkowego zamocowania, gdy¿ elemen-

ty œciany zapewniaj¹ nale¿yte podpar-

cie. W miejscach, gdzie bêd¹ instalowa-

ne ciê¿kie przybory sanitarne (umywal-

ka, sedes wisz¹cy, bidet), konieczne 

bêdzie zamocowanie odpowiedniego

stela¿a.

Jak  wykonaæ monta¿ instalacji
w domach o konstrukcji szkieletowej?

W domach jednorodzinnych, ze wzglê-

du na stosunkowo niewielkie d³ugoœci

odcinków prostych instalacji c.o.

i c.w.u., z regu³y nie ma koniecznoœci

montowania specjalnych elementów

kompensuj¹cych wyd³u¿enie rur pod

wp³ywem temperatury. Wystarczaj¹c¹

kompensacjê zapewniaj¹ bowiem zmia-

ny kierunku ich uk³adania wynikaj¹ce

ze za³o¿onej trasy przebiegu. Trzeba

przy tym pamiêtaæ o odpowiednim roz-

stawieniu uchwytów mocuj¹cych sta-

³ych i przesuwnych oraz zapewnieniu

w miejscach zagiêcia dostatecznej odle-

g³oœci rur od sta³ych elementów domu.

Jeœli jednak konieczna bêdzie dodatko-

wa kompensacja wyd³u¿enia rur – rolê

kompensatora mo¿e pe³niæ odcinek in-

stalacji, ukszta³towany w literê U. 

Najwiêksz¹ wyd³u¿alnoœæ ciepln¹ maj¹

rury z tworzywa sztucznego bez wk³a-

dek stabilizuj¹cych, ale wykorzystywa-

ne s¹ one g³ównie do zimnej wody,

gdzie przyrosty ich d³ugoœci s¹ niewiel-

kie. 

Przy bardzo d³ugich i prostych odcin-

kach niezbêdne mo¿e byæ zamontowa-

nie kompensatorów. 

Przyrosty d³ugoœci rur, stosowanych

w instalacjach domowych mog¹ osi¹gaæ,

przy maksymalnej dopuszczalnej tem-

peraturze wody, ok. 2 cm na odcinku

10 m.

Czy trzeba kompensowaæ rury?

Przejœcie pprzez œœcianê ww rrurze oochronnej

Izolacje cieplne rur w instalacjach domo-

wych zak³adane s¹ przede wszystkim na

przewodach, przez które p³ynie ciep³a

woda, a wiêc na rurach c.o. i c.w.u.

Zmniejszamy w ten sposób tzw. straty

przesy³owe ciep³a, choæ przy prowadze-

niu rur wewn¹trz ocieplonego domu s¹

one niewielkie nawet bez ocieplenia –

przenikaj¹ce ciep³o i tak pozostaje w do-

mu, a rury pe³ni¹ funkcjê dodatkowego

„grzejnika”. Natomiast w instalacjach

c.w.u. ochrona cieplna zapobiega szyb-

kiemu wych³adzaniu siê wody, gdy z niej

nie korzystamy, dziêki czemu nie trzeba

d³ugo czekaæ na uzyskanie w³aœciwej

temperatury wody wyp³ywaj¹cej z kranu. 

W instalacjach c.w.u. z cyrkulacj¹ izola-

cja cieplna zmniejsza zu¿ycie energii,

potrzebnej do podtrzymania temperatury

wody w obiegu. Oczywiœcie wszystkie

odcinki rur przebiegaj¹ce przez nie-

ogrzewane pomieszczenia, a tak¿e uk³a-

dane w bruzdach œcian jednowarstwo-

wych powinny byæ ocieplane. 

Do izolacji wykorzystuje siê otuliny ze

spienionego polietylenu o œrednicy do-

stosowanej do przekroju rury. Wzd³u¿ne

rozciêcia otulin umo¿liwiaj¹ za³o¿enie

ich na rury po zmontowaniu instalacji,

a nastêpnie sklejenie taœm¹ samoprzylep-

n¹. Niezale¿nie od funkcji izolacyjnej,

otuliny te mog¹ pe³niæ rolê os³on umo¿-

liwiaj¹cych wyd³u¿anie siê rur, a tak¿e

chroni¹ przed bezpoœrednim kontaktem

z zapraw¹ czy betonem. Izolacje cieplne

montowane s¹ równie¿ na rurach zimnej

wody, biegn¹cych w pomieszczeniach,

gdzie mog¹ byæ nara¿one na zamarzniê-

cie lub wykraplanie siê pary wodnej na

ich powierzchni.

Kiedy i czym warto
izolowaæ rury?

fot. TThermaflex

Najprostszym ssposobem kkompensacji rrur jjest

wykorzystanie zza³amañ nna ttrasie rruroci¹gu ((a).

Je¿eli tto nnie wwystarczy mmo¿na zzastosowaæ

kompensator UU-kkszta³towy ((b)

a)

b)

podpora przesuwna

podpora sta³a
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Po co wykonujemy próbê szczelnoœci
instalacji c.o.?
Próbê szczelnoœci instalacji c.o. przeprowadza siê przed zakryciem bruzd instalacyj-

nych lub wylaniem przykrywaj¹cego rury jastrychu. Próba taka pozwala na wykrycie

ewentualnych nieszczelnoœci na po³¹czeniach. Do jej przeprowadzenia konieczne bê-

dzie zamontowanie ³¹czników w miejsce przewidziane do pod³¹czenia grzejników –

umo¿liwi to cyrkulacjê wody w obiegu. Próbê przeprowadza siê przy u¿yciu rêcznej

pompki i manometru. Instalacja podczas pomiaru, powinna byæ nape³niona wod¹ i od-

powietrzona. Ciœnienie próbne ustala siê na poziomie 1,5 raza wy¿szym od przewidzia-

nego ciœnienia roboczego (najczêœciej 5-6 bar). W zasadzie próba powinna byæ przepro-

wadzona dwukrotnie – w instalacji na zimno oraz przy przewidywanej temperaturze

pracy instalacji. Przy braku mo¿liwoœci pod³¹czenia instalacji do kot³a, do wykonania

próby „na gor¹co” mo¿na wykorzystaæ elektryczny podgrzewacz wody.

Pompa obiegowa w instalacji c.o. wymu-

sza cyrkulacjê w obiegu grzewczym

i umo¿liwia równomierne doprowadzenie

wody zasilaj¹cej do wszystkich grzejni-

ków. Jej charakterystyka powinna byæ do-

brana do oporów przep³ywu instalacji

i mocy kot³a grzewczego. Wiêkszoœæ

pomp obiegowych, produkowana jest jako

dwu- lub trzystopniowe, co u³atwia dobór

ich wydajnoœci do konkretnej instalacji

bez koniecznoœci wymiany pompy. Ze

wzglêdu na ni¿sz¹ temperaturê przet³acza-

nej wody pompy obiegowe instaluje siê na

powrocie wody z instalacji grzewczej.

Wp³ywa to na zwiêkszenie ich trwa³oœci,

a tak¿e umo¿liwia przejêcie ciep³a, wy-

dzielanego przez napêdzaj¹cy je silnik

elektryczny.

Jak dobraæ pompê
obiegow¹ w instalacji
pompowej?

W instalacjach typu zamkniêtego panuje

zawsze pewne ciœnienie wstêpne wody 

(1-2 bary), zatem ca³y obieg musi byæ

szczelny. Jednak utrzymanie absolutnej

szczelnoœci podczas eksploatacji jest prak-

tycznie niemo¿liwe i zawsze gdzieœ poja-

wiaj¹ siê mikroprzecieki powoduj¹ce po-

wolny ubytek wody. Na jej miejsce wcho-

dzi powietrze i po pewnym czasie tworz¹

siê w instalacji korki powietrzne utrudnia-

j¹ce cyrkulacjê wody grzewczej. Mówimy

wtedy, ¿e instalacja uleg³a zapowietrzeniu. 

Dlatego taka instalacja musi mieæ mo¿li-

woœæ odpowietrzania. Odpowietrzacze

mog¹ byæ automatyczne – te montuje siê

na zakoñczeniu pionów instalacyjnych

i w naczyniach wzbiorczych – lub urucha-

miane rêcznie, które zak³ada siê na ka¿-

dym grzejniku. W instalacjach typu

otwartego, odpowietrzenie nastêpuje sa-

moczynnie, pod warunkiem, ¿e poziome

odcinki bêd¹ u³o¿one ze spadkiem w kie-

runku przeciwnym do pionu. Jednak sta³y

kontakt wody z tlenem, zawartym w po-

wietrzu oraz koniecznoœæ czêstego uzupe³-

niania wody sprawiaj¹, ¿e w instalacjach

typu otwartego tworz¹ siê warunki do

przyspieszonej korozji elementów metalo-

wych instalacji. 

Uwaga – nie wolno spuszczaæ wody

z obiegu grzewczego bez uzasadnionego

powodu. Praktykowane niekiedy spusz-

czanie wody na sezon letni znacznie skra-

ca ¿ywotnoœæ instalacji i przyczynia siê do

wyst¹pienia przecieków po jej nape³nie-

niu.

Dlaczego tlen szkodzi instalacji?

Instalacje grzewcze musz¹ byæ wyposa¿one w naczynie wzbiorcze, któ-

re umo¿liwia przejêcie zwiêkszonej objêtoœci wody podczas jej podgrze-

wania. W przypadku braku takiej mo¿liwoœci, ciœnienie w instalacji

nadmiernie wzroœnie, co mo¿e doprowadziæ do jej rozszczelnienia lub

zadzia³ania zaworu bezpieczeñstwa.

W instalacjach c.o. stosowane s¹ dwa typy naczyñ wzbiorczych –

otwarte i przeponowe. Naczynia otwarte montowane s¹ w instalacjach

zasilanych z kot³a na paliwo sta³e, co zabezpiecza przed niekontrolowa-

nym wzrostem ciœnienia w przypadku przegrzania – zagotowania siê

wody. Montowane s¹ zawsze w najwy¿szym punkcie obiegu grzewcze-

go i po³¹czone bezpoœrednio z kot³em tzw. rur¹ wznoœn¹. Para wodna

odprowadzana jest wtedy rur¹ przelewow¹ do kanalizacji. Naczynia

przeponowe mo¿na montowaæ jedynie przy zasilaniu instalacji z kot³a

gazowego lub olejowego, gdzie wewnêtrzna automatyka nie dopuœci do

przegrzania wody. Instalacje wyposa¿one w takie naczynie nazywamy

instalacjami zamkniêtymi (ciœnieniowymi).

Naczynie ciœnieniowe sk³ada siê z dwóch komór – wodnej i powietrz-

nej, przedzielonych elastyczn¹ przepon¹. Przy wzroœcie objêtoœci wody,

podczas jej podgrzewania, nastêpuje sprê¿enie powietrza, a ciœnienie

wody w instalacji nieco wzrasta. Dobór wielkoœci naczynia wzbiorczego

zale¿y przede wszystkim od pojemnoœci wodnej instalacji. Przyjmuje

siê, ¿e jego objêtoœæ powinna wynosiæ ok. 4% objêtoœci wody znajduj¹-

cej siê w grzejnikach, rurach i kotle. W przypadku naczyñ ciœnienio-

wych trzeba te¿ braæ pod uwagê ciœnienie statyczne instalacji – czyli

wysokoœæ miêdzy najni¿szym, a najwy¿szym jej punktem. Niektóre 

kot³y maj¹ fabrycznie wbudowane

naczynia przeponowe i wystarczy

jedynie sprawdziæ, czy ich pojem-

noœæ bêdzie wystarczaj¹ca dla kon-

kretnej instalacji. Jeœli kocio³ nie

jest w nie wyposa¿ony, trzeba za-

montowaæ tzw. grupê bezpieczeñ-

stwa sk³adaj¹c¹ siê z naczynia prze-

ponowego, zaworu bezpieczeñstwa

i manometru.

Jaka jest rola naczynia wzbiorczego w instalacji c.o.?

Budowa pprzeponowego nnaczynia wwzbiorczego

Pompa oobiegowa jjest nniezbêdnym

elementem ww pprawie kka¿dej

instalacji ggrzewczej ((fot. GGrundfos)

króciec

przy³¹czeniowy

naczynia

zawór do nape³niania gazem

przestrzeñ

gazowa

przestrzeñ

wodna

membrana
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System sterowania instalacj¹ centralnego

ogrzewania musi uwzglêdniaæ rodzaj ko-

t³a, bezw³adnoœæ ciepln¹ domu i samej in-

stalacji, zró¿nicowanie temperatur w po-

szczególnych pomieszczeniach, tryb ¿ycia

mieszkañców. Urz¹dzenia steruj¹ce pracu-

j¹ce w takim systemie mo¿na podzieliæ na

dwie zasadnicze grupy – termostaty i pro-

gramatory. Rol¹ termostatów jest utrzyma-

nie nastawionej temperatury wody grzej-

nej lub pomieszczenia. Ze wzglêdu na

miejsce ich zamontowania termostaty mo-

g¹ byæ kot³owe, pokojowe, pogodowe lub

grzejnikowe. Natomiast programatory po-

zwalaj¹ na zaprogramowanie ró¿nych try-

bów pracy instalacji zale¿nie od pory dnia

lub w cyklu tygodniowym. 

Montowanie wielu elementów automatyki

w jednej instalacji czêsto jest niczym nie-

uzasadnione i podwy¿sza koszty, a niekie-

dy mo¿e równie¿ wp³ywaæ na nieekono-

miczn¹ pracê systemu ogrzewania. Podsta-

wowy zestaw elementów automatyki za-

wiera termostat kot³owy, który najczêœciej

jest na wyposa¿eniu kot³a, termostat poko-

jowy oraz ewentualnie termostaty przy-

grzejnikowe. Montowanie termostatu po-

godowego bêdzie uzasadnione jedynie

w instalacjach o du¿ej bezw³adnoœci ciepl-

nej, g³ównie z ogrzewaniem pod³ogowym.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury

wody zale¿nie od warunków atmosferycz-

nych i umo¿liwia utrzymanie stabilnej

temperatury wewn¹trz pomieszczeñ. Rów-

nie¿ w domach o lekkiej konstrukcji

szkieletowej, a wiêc o ma³ej akumulacji

ciep³a przez œciany, termostat pogodowy

mo¿e okazaæ siê przydatny. Zasadnoœæ

montowania programatorów zale¿y przede

wszystkim od trybu ¿ycia mieszkañców.

W przypadku u¿ytkowania domu g³ównie

jako „sypialni”, gdy przez wiêksz¹ czêœæ

dnia nikt w nim nie przebywa pozwala na

okresowe obni¿anie temperatury. Mo¿li-

woœæ nastawienia ni¿szej temperatury na

noc to kwestia preferencji mieszkañców –

nie wszyscy lubi¹ marzn¹æ w nocy. Lep-

szym rozwi¹zaniem bêdzie obni¿anie tem-

peratury w pomieszczeniach nie u¿ytko-

wanych noc¹ — najczêœciej ca³ego parteru,

gdy sypialnie znajduj¹ siê na piêtrze. Wy-

maga to jednak rozdzielenia obwodów

ogrzewania i zamontowania oddzielnych

termostatów pokojowych. 

W jak¹ automatykê warto zainwestowaæ?

Teoretycznie okresowe obni¿anie tem-

peratury pomieszczeñ, gdy s¹ one nie-

u¿ytkowane powinno przynieœæ wy-

mierne oszczêdnoœci w zu¿yciu energii.

Jednak w praktyce zale¿noœæ ta wcale

nie jest tak oczywista, gdy¿ istotny

wp³yw ma tak¿e bezw³adnoœæ cieplna

budynku i w pewnych warunkach rów-

nie¿ instalacji grzewczej. Oczywiœcie

obni¿enie temperatury nie mo¿e wp³y-

waæ negatywnie na komfort przebywa-

nia ludzi, gdy¿ wtedy racjonalna

oszczêdnoœæ przerodzi siê w sk¹pstwo.

Najkorzystniejsze jest obni¿anie tempe-

ratury o 2-3°C, co nie prowadzi do nad-

miernego wyziêbienia pomieszczeñ

i w krótkim czasie mo¿na uzyskaæ nor-

maln¹ temperaturê w pomieszczeniu.

Wiêksze wych³odzenie pomieszczeñ

o du¿ej bezw³adnoœci cieplnej mo¿e

znacz¹co zmniejszyæ spodziewane

oszczêdnoœci na ogrzewaniu. Zimne

œciany wymagaj¹ bowiem d³ugotrwa³e-

go nagrzewania, a instalacja grzewcza

pracuje ze zwiêkszon¹ moc¹ w stosunku

do zapotrzebowania jakie wynika z wa-

runków zewnêtrznych. Wych³odzone

œciany daj¹ te¿ efekt „promieniowania

zimnem” (dopóki siê nie nagrzej¹) co nie

wp³ywa korzystnie na komfort cieplny.

Natomiast w domach o ma³ej bezw³adno-

œci cieplnej (szkieletowych) obni¿enie

temperatury nie powoduje takich proble-

mów – lekkie œciany szybko siê nagrze-

waj¹. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e taka

œciana nie akumuluje ciep³a obcego (np.

z nas³onecznienia, od urz¹dzeñ domo-

wych) co mo¿e prowadziæ do okresowych

przegrzañ pomieszczeñ.

W ddomach oo kkonstrukcji

szkieletowej sszybciej oogrzejemy ppomieszczenia

do oodpowiedniej ttemperatury ((fot. UUnibet)

Dlaczego nie warto zbytnio obni¿aæ
temperatury pomieszczeñ?

Jakie czynniki
wp³ywaj¹ na pracê
systemu?

Optymalny dobór systemu sterowania in-

stalacj¹ grzewcz¹ wymaga uwzglêdnienia

m.in. rodzaju kot³a, wielkoœci i bezw³ad-

noœci cieplnej instalacji grzewczej, aku-

mulacyjnoœci cieplnej konstrukcji domu,

a tak¿e trybu ¿ycia mieszkañców. W no-

woczesnych instalacjach najczêœciej mon-

towane s¹ dwustopniowe systemy regula-

cyjne – jeden steruje prac¹ kot³a, drugi

pojedynczymi obiegami lub grzejnikami.

Sterowanie prac¹ kot³a odbywa siê za po-

moc¹ regulatorów pogodowych lub ter-

mostatów pokojowych. Drugi poziom re-

gulacji zapewniaj¹ g³owice termostatycz-

ne i zawory mieszaj¹ce.

Urz¹dzenie to jest w pewnym stopniu

zautomatyzowan¹ wersj¹ termostatu kot³o-

wego. Dostosowuje bowiem temperaturê

wody zasilaj¹cej do warunków pogodo-

wych. Czujnik umieszczony na œcianie ze-

wnêtrznej podaje informacje o temperatu-

rze, a uk³ad elektroniczny przetwarza je

i wp³ywa na pracê palnika gazowego lub

olejowego, b¹dŸ wentylatora – w kot³ach

na paliwa sta³e. Regulator pogodowy mo¿e

równie¿ wspó³pracowaæ z termostatem po-

kojowym i automatycznie dostosowywaæ

temperaturê wody zasilaj¹cej do wymaga-

nej w pomieszczeniach. 

Uk³ad sterowania regulatorem pogodo-

wym mo¿na rozszerzyæ o dodatkowe urz¹-

dzenia, które umo¿liwi¹ programowanie

ogrzewania w cyklu dziennym lub dobo-

wym.

Dok³adnoœæ takiego systemu zale¿y, w du-

¿ym stopniu, od bezw³adnoœci cieplnej bu-

dynku i instalacji grzewczej, rodzaju kot³a

oraz specyfiki u¿ytkowania domu. 

Regulatory pogodowe w instalacjach do-

mów jednorodzinnych maj¹ w zasadzie

ograniczone zastosowanie. Ich zadaniem

jest przede wszystkim utrzymywanie mocy

grzewczej na poziomie uzale¿nionym od

warunków zewnêtrznych, a przecie¿ do

ustawiania temperatury w poszczególnych

pomieszczeniach wystarcz¹ termostatyczne

g³owice przygrzejnikowe.

Do czego s³u¿y
regulator pogodowy?
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OGRZEWANIE –– KKOT£Y, PPODGRZEWACZE

Dlaczego w kotle
najwa¿niejszy jest termostat?
Termostat kot³owy umo¿liwia utrzymanie nastawionej temperatury wody zasilaj¹cej in-

stalacjê grzewcz¹. W kot³ach gazowych i olejowych steruje on prac¹ palnika, powoduj¹c

jego wy³¹czenie (gdy temperatura wzroœnie ponad nastawion¹ wartoœæ) i w³¹czenie (gdy

za bardzo spadnie). W kot³ach o modulowanej mocy grzewczej termostat wspó³pracuje

z elektronicznym uk³adem sterowania, który zmniejsza lub zwiêksza moc kot³a, zale¿nie

od wahañ temperatury wody zasilaj¹cej. W kot³ach na paliwo sta³e termostat mo¿e stero-

waæ jedynie dop³ywem powietrza i, zale¿nie od sposobu jego doprowadzenia do komory

spalania, reguluje otwarcie przepustnicy lub pracê wentylatora nadmuchowego. Regula-

cja temperatury w pomieszczeniach wymaga rêcznego przestawienia nastawionej warto-

œci na termostacie kot³owym. Trzeba przyznaæ, ¿e nie mo¿na tego zrobiæ zbyt dok³adnie

i czêsto dochodzi do niedogrzania lub przegrzania domu.

Przede wszystkim pozwalaj¹ bezpoœrednio

zmniejszaæ (lub zwiêkszaæ) zapotrzebowa-

nie na ciep³o, zgodnie z „zadan¹” tempe-

ratur¹ w pomieszczeniach. Termostaty, za-

le¿nie od typu kot³a, z jakim wspó³pracu-

j¹, dzia³aj¹ na zasadzie w³¹cz-wy³¹cz lub

przekazuj¹ zmienny sygna³ odpowiadaj¹cy

aktualnej temperaturze. S¹ najczêœciej in-

stalowanym elementem regulacyjnym ko-

t³a i doskonale steruj¹ prac¹ niewielkich

instalacji w domach jednorodzinnych.

Szczególnie nadaj¹ siê do wspó³pracy

z kot³ami wyposa¿onymi w palnik modu-

lowany, co pozwala na szybkie dostosowa-

nie mocy grzewczej do aktualnych warun-

ków. Reaguj¹ te¿ natychmiast na obce Ÿró-

d³a ciep³a (uruchomienie kominka, w³¹-

czenie intensywnego oœwietlenia, liczba

osób) i zmniejszaj¹ moc grzewcz¹ lub ca³-

kowicie wy³¹czaj¹ kocio³. 

Warto pamiêtaæ, aby przy zamontowanym

termostacie pokojowym, termostat kot³o-

wy ustawiaæ na najwy¿sz¹ temperaturê, co

pozwala na szybkie nagrzewanie pomiesz-

czeñ. Instalacji sterowanej termostatem

pokojowym nie trzeba wyposa¿aæ w przy-

grzejnikowe g³owice termostatyczne, o ile

nie chcemy utrzymywaæ ró¿nych tempera-

tur w poszczególnych pomieszczeniach.

Jeœli instalacja zostanie wyposa¿ona w ta-

kie g³owice, to nie mo¿na ich montowaæ

na grzejniku, który znajduje siê w tym sa-

mym pomieszczeniu co termostat pokojo-

wy. A termostat montuje siê w tzw. po-

mieszczeniu reprezentatywnym, w miej-

scu o ustabilizowanej temperaturze, z dala

od przeci¹gów i dodatkowych Ÿróde³ 

ciep³a.

Do czego s³u¿¹
termostaty pokojowe?

fot. EElectrobock
n Zu¿ycie energii mo¿e spaœæ nawet do 20%, poniewa¿ zawory te wykorzystuj¹ tzw. dar-

mowe ciep³o – zmniejszaj¹ dop³yw ciep³ej wody do grzejnika, gdy zaœwieci s³oñce, bê-

dzie w³¹czone oœwietlenie lub piekarnik. Urz¹dzenia te podczas pracy oddaj¹ pewn¹ iloœæ

ciep³a, a g³owica reaguje nawet na niewielki wzrost temperatury w pomieszczeniu; 

n pozwalaj¹ na ró¿nicowanie temperatury w pomieszczeniach

n umo¿liwiaj¹ ustawienie temperatury w zale¿noœci od pory dnia. Obni¿aj¹ temperaturê

np. w godzinach nocnych, w czasie, gdy wszyscy s¹ w pracy lub podczas urlopu.

Dlaczego warto stosowaæ zawory
termostatyczne?

Jak dzia³a g³owica termostatyczna? 
Termostatyczna g³owica przygrzejnikowa steruje moc¹ ciepln¹ grzejnika. Odbywa siê

to przez przymykanie lub otwieranie przep³ywu wody, zale¿nie od temperatury w po-

mieszczeniu. G³owica mo¿e byæ montowana bezpoœrednio na zaworze lub w pewnym

oddaleniu od niego (najczêœciej

wtedy, gdy grzejnik zamontowa-

ny jest w miejscu z utrudnion¹

cyrkulacj¹ powietrza, przez co

temperatura wokó³ niego nie od-

zwierciedla warunków cieplnych

w ca³ym pomieszczeniu). Dziêki

takim termostatom mo¿na nieza-

le¿nie regulowaæ temperaturê

w poszczególnych pomieszcze-

niach, jednak pod warunkiem, ¿e

dostarczana do instalacji moc

grzewcza zapewnia pokrycie strat

cieplnych domu.

fot. CComap

n Wa¿ne jest wzajemne dopasowanie zaworu do typu instalacji – inne stosuje siê

w instalacji grawitacyjnej, a inne w pompowej; 

n konieczne jest wzajemne dopasowanie grzejnika z tzw. wk³adk¹ zaworow¹ i g³owicy –

producent grzejnika na ulotce podaje nazwê firmy, której g³owica do niego pasuje.

Na co zwróciæ uwagê kupuj¹c zawory
termostatyczne?

ogrzewanie czesc1.qxd  2007-06-20  16:04  Page 15


