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Elementy składowe instalacji grzewczej 

1) ŹRÓDŁO CIEPŁA – KOCIOŁ 

2) PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE 

3) ARMATURA I UZBROJENIE 

4) ODBIORNIKI CIEPŁA 

ELEMENTY SKŁADOWE INSTALCJI C.O 



4 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Źródła ciepła 
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- kosztów zakupu urządzenia (wraz z osprzętem), 

- kosztów eksploatacji instalacji, 

- dostępności w nowo wybranym miejscu zamieszkania  

  danego rodzaju paliwa (lub innych źródeł ciepła), 

- możliwości zabudowy w danym budynku, 

- uciążliwości dla środowiska  

- indywidualnych preferencji. 

Wybór rodzaju ogrzewania powinien być uzależniony od 

następujących czynników: 

Źródła ciepła 
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Wybór paliwa 

Rodzaje paliw uważane za najbardziej popularne w Polsce: 

 

- węgiel, 

- gaz, 

- drewno, 

- olej opałowy. 

 

Źródła ciepła 
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Źródła ciepła 
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 Źródło [ 3] 
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Wybór urządzenia 
 

Źródła ciepła 
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Zużycie ciepła 

Zużycie ciepła zależeć będzie od wielu czynników: 

- „ciepłolubności” mieszkańców  

- nawyków związanych z wietrzeniem mieszkań, 

- sposobu korzystania z ciepłej wody użytkowej, 

- zastawiania grzejników meblami lub ich zabudowywania, 

- jakości wykonania budynku, 

- jakości wykonania instalacji grzewczej, 

- ceny paliwa. 

Źródła ciepła 
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Zużycie paliwa 

 

Na zużycie paliwa wpływ mają następujące czynniki: 

 

- częstotliwości zlecania przeglądów urządzenia  

- sprawności urządzenia grzewczego oraz zakresu  

   modulacji (dopasowania mocy) palnika, 

- jakości paliwa. 

Źródła ciepła 
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Typowe parametry nowoczesnych instalacji niskotemperaturowego 

ogrzewania: 

grzejniki:  70/55°C 

                  75/60°C 

ogrzewanie podłogowe: 40/33°C 

W przypadku ogrzewania podłogowego należy jeszcze mieć na 

uwadze zalecenia producentów podłóg. 

Źródła ciepła 
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Kocioł jedno czy dwufunkcyjny 

Tu należy podkreślić, że podgrzewacze oferowane jako „rozszerzenie” kotła 

jednofunkcyjnego  są zasilane ciepłem (w postaci wody grzewczej 

pompowanej do wewnętrznej wężownicy podgrzewacza) właśnie z niego. 

Dlatego też, potrzebne jest tylko jedno doprowadzenie paliwa (np. gazu) 

oraz jedno odprowadzenie spalin. 

Nie jest też prawdą, że zestaw kocioł plus podgrzewacz jest bardziej 

energochłonny. 

Źródła ciepła 
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Z kotła dwufunkcyjnego nie można zrobić jednofunkcyjnego. 

Większość konstrukcji kotłów dwufunkcyjnych jest tak rozwiązana, że 

nie ma systemowego zestawu pozwalającego „przerobić” je na kotły 

jednofunkcyjne, do których można podłączyć podgrzewacz. 

Kocioł jedno czy dwufunkcyjny 

Źródła ciepła 
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Kocioł przepływowy dwufunkcyjny 
 

Kocioł przepływowy dwufunkcyjny 

jest kotłem wiszącym (termą), 

służącym zarówno do ogrzewania 

pomieszczeń, jak i podgrzewu 

ciepłej wody użytkowej.  

Woda ciepła podgrzewana jest w 

wymienniku przepływowym. 

 

Źródła ciepła 
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Kocioł jednofunkcyjny jest przepływowym kotłem wiszącym, służącym 

wyłącznie do ogrzewania. Można je dodatkowo łączyć z 

pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. do podgrzewu wody ciepłej. 

 

Kocioł przepływowy jednofunkcyjny 
 

Źródła ciepła 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 16 16 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 

Aspekty niezbędne przy wyborze kotła: 

•  Wymagana moc cieplna: 

- maksymalna, 

- przeciętna, 

- możliwość pracy priorytetowej  

  ( zmniejszenie dostawy mocy cieplnej dla jednych obiegów  

  i zwiększanie dla innych). 
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Aspekty niezbędne przy wyborze kotła: 

 

•  Warunki zabudowy 

- pomieszczenie kotłowni, 

- system odprowadzenia spalin. 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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Aspekty niezbędne przy wyborze kotła: 

•  Warunki transportu 

- rodzaj dostawy, 

- gabaryty, 

- ciężar. 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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Aspekty niezbędne przy wyborze kotła: 

• parametry, 

• system automatycznej regulacji, 

• możliwość rozbudowy, 

• możliwość zmiany paliwa. 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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Źródła ciepła 

Każdy kocioł posiada charakterystyczne wielkości techniczne: 

 

- powierzchnię ogrzewalną [m2], 

- moc znamionową, 

- natężenie powierzchni ogrzewalnej, 

- sprawność. 

DOBÓR KOTŁÓW 
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Dobierając kotły określa się powierzchnię ogrzewalną ze wzoru: 

A = 
Q (1+a) 

q 

A - powierzchnia ogrzewalna [m2], 

q -  natężenie powierzchni ogrzewalnej [kW/m2], 

a – dodatek na pokrycie ubocznych strat ciepła   

      urządzeń kotłowni i przewodów, 

Q – maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną [kW]. 

 

Źródła ciepła 
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DOBÓR KOTŁÓW 
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Znamionowa moc cieplna to moc podawana przez wytwórcę, uzyskiwana 

trwale przy spalaniu paliwa, na którą kocioł został skonstruowany. 

Wyrażona jest wzorem: 

Qn = mw cw ( tz - tp ) [kW] 

mw -  znamionowy strumień masy przepływającej wody [kg/s] 

Cw – średnie ciepło właściwe wody [kJ/kgK] 

tz – projektowana nominalna temperatura zasilania 

tp - projektowana nominalna temperatura powrotu 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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Liczbę kotłów oblicza się ze wzoru: 

n = 
Q (1+a) 

0,9 Qn 
[szt.] 

Q- maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplną [kW] 

Qn - znamionowa moc cieplna dobieranego kotła [kW] 

a – dodatek na pokrycie strat ciepła urządzeń kotłowni i przewodów                           

( kotły parowe a=0,1; kotły wodne a=0,15; jeśli przewody przebiegają 

przez poddasza nieogrzewane dodatek należy zwiększyć o 0,05) 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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Sprawność nominalna wyrażona jest wzorem: 

 

η  = 100 – sw – sot  [%] 
 

 

Sw – strata wylotowa związana z usuwaniem spalin, 

Sot – strata ciepła do otoczenia w granicach 0,2 –1,8%. 

 

 

DOBÓR KOTŁÓW 

Źródła ciepła 
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KRZYWA GRZEWCZA 

Krzywą grzewczą charakteryzują dwa parametry: 

 

- pochylenie, 

 

- poziom (przesunięcie). 

Źródła ciepła 
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KRZYWA GRZEWCZA 

Źródła ciepła 

Odprowadzanie spalin 26 01.04.2015 Gospodarka energetyczna 

www.eko-blog.pl 
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KRZYWA GRZEWCZA 

Źródła ciepła 
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Źródła ciepła 

KRZYWA GRZEWCZA 
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W przypadku każdego z tych parametrów, jego podwyższenie powoduje 

wzrost temperatury na zasilaniu (jeśli w pomieszczeniach panuje zbyt 

niska temperatura), a obniżenie – odwrotny skutek.  

 

Źródła ciepła 

KRZYWA GRZEWCZA 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 30 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Różnica polega na tym, że pochyleniem krzywej grzewczej należy 

„manipulować”, gdy temperatura pomieszczeń nie jest odpowiednia w 

okresach niskich temperatur (środek sezonu grzewczego), a 

przesunięciem – w okresach przejściowych, pamiętając jednocześnie, 

że wpływa ono również na okresy niskich temperatur.  

Dlatego też np. po podniesieniu wartości przesunięcia wiosną, jeśli 

zimą temperatury były satysfakcjonujące, należy obniżyć pochylenie, 

aby kolejnej zimy pomieszczenia nie były – z kolei- przegrzewane. 

Źródła ciepła 

KRZYWA GRZEWCZA 
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Źródła ciepła 

KRZYWA GRZEWCZA 
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www.eko-blog.pl 
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Wytyczne do projektowania kotłowni 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

- na paliwo stałe, 

- na paliwo gazowe, 

- na paliwo ciekłe. 

32 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 
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KOTŁOWNIA 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

Kotłownia to zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony 

jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących 

się w osobnym pomieszczeniu, ewentualnie zespole pomieszczeń 

budynku. 
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Podział kotłowni 

 według rodzaju paliwa, 

 według czynnika grzejnego, 

 według znamionowej mocy kotłowni, 

 ze względu na usytuowanie, 

 ze względu na zakres, rodzaj i sposób obsługi. 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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 opalane gazem :       

       - miejskim, 

 - ziemnym, 

 - płynnym (GPB), 

 opalane olejem opałowym o temp.zapłonu 55 C :  

  - lekkim, 

  - ciężkim, 

  wielopaliwowe na gaz i olej opałowy: 

- z wyodrębnionymi kotłami do spalania każdego z rodzajów paliw, 

- z kotłami zawierającymi palniki do spalania gazu lub oleju opałowego                        

( przestawnie). 

Podział kotłowni według rodzaju paliwa 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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 kotłownie wodne: 

- niskotemperaturowe (temp. czynnika <100  C ), 

- średniotemperaturowe ( temp. czynnika do 115  C ), 

- wysokotemperaturowe ( temp. czynnika >115  C ), 

 kotłownie parowe: 

- niskoprężne (o ciśnieniu wytwarzanej pary do 70 kPa nadciśnienia), 

- wysokoprężne (o ciśnieniu wytwarzanej pary powyżej 70 kPa   

nadciśnienia), 

 kotłownie dwuczynnikowe, w których w ramach jednego zespołu 

pomieszczeń występują kotły wodne i parowe jednocześnie. 

Podział kotłowni według czynnika grzewczego 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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  małej mocy 

  średniej mocy, 

  dużej mocy,  

Podział kotłowni według mocy 

Wytyczne do projektowania kotłowni 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 38 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

       kotłownie wolnostojące, 

 

      kotłownie wbudowane i przybudowane: 

- pomieszczenia kotłów w lokalach użytkowych, mieszkaniach, 

domkach jednorodzinnych, pełniące również inne funkcje, 

- kotłownie w pomieszczeniach wydzielonych przeznaczonych do 

tego celu (w piwnicach,przyziemiach). 

Podział kotłowni ze względu na usytuowanie 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Podział kotłowni ze względu na ilość obsługiwanych obiektów 

      kotłownie lokalne 

 - kotłownie zasilające jeden obiekt  grzewczy, 

 

      kotłownie osiedlowe  

 -  kotłownia zasilająca czynnikiem grzejnym więcej niż jeden obiekt. 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

PN-87/B-02411 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

Norma ta dotyczy kotłowni o mocy do 2000 kW 

 

-do 25 kW – kotły małej mocy  

-25kW - 2000kW 
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Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do  

25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach 

technicznych zlokalizowanych w piwnicy, na poziomie ogrzewanych 

pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach. 

 

 Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu 

technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się 

kocioł. 

Kotłownie o mocy do 25 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie o mocy do 25 kW 

 

Wentylacja nawiewna: 

- otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200 cm2 

 

Wentylacja wywiewna: 

- kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14 cm,  

z otworem wlotowym pod sufitem, wyprowadzony ponad   

dach. Kanał wywiewny i otwór wlotowy nie mogą mieć urządzeń do 

zamykania. 

 

Stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne. 

 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie o mocy do 25 kW 

 

Kanał dymowy: 

 

-  przekrój kanału dymowego powinien wynosić 20x20 cm, a wysokość    

   powinna zapewniać wymagany przez  producenta kotła ciąg. 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie o mocy do 25 kW 

 

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne 

 

- W pomieszczeniu kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy 

podłączony do kanalizacji  

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

Kotłownie o mocy do 25 kW 

 

Wysokość pomieszczenia kotłowni 

 

- powinna zapewnić możliwość czyszczenia kotłów, 

 

- wysokość pomieszczenia kotła może być równa wysokości  kondygnacji,  

  na której został zamontowany. 
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Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW 

do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach 

technicznych zlokalizowanych w piwnicy lub na poziomie terenu.  

Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone w oddzielnych 

pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok 

pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy 

paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. 

 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

46 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Lokalizacja kotłowni 

 

 

Kotłownia powinna być usytuowana centralnie w stosunku do 

ogrzewanych pomieszczeń, w piwnicy lub na parterze. 

 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Pomieszczenie przeznaczone na kotłownię musi spełniać określone warunki: 

 

- wysokość powinna wynosić co najmniej 2,5 m, 

- drzwi wejściowe powinny być stalowe lub drewniane obite blachą  stalową o 

szerokości min. 0,8m , otwierane na zewnątrz, bezklamkowe, otwierające się 

pod naciskiem, 

-podłoga oraz strop nad kotłownią muszą być ogniotrwałe, 

-kotłownia musi posiadać wentylację nawiewną i wywiewną, 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja 

 

W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu  

nie można stosować wentylacji mechanicznej 

 

 

Może się ona uszkodzić (na przykład na skutek dużego  

zapylenia kotłowni przy rozruchu kotła), a niesprawna może  

się stać przyczyną cofania się czadu do pomieszczeń mieszkalnych. 

 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja nawiewna 

Kanał wentylacji nawiewnej powinien mieć wymiar 50 % powierzchni 

przekroju komina nie mniej niż 20 x 20 cm.  

Kanał powinien znajdować się 1 m nad podłogą i powietrze 

doprowadzane powinno być na tył kotłów – najlepiej nad czopuch. 

W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować się urządzenie 

do regulacji przepływu powietrza, jednak takie aby nie pozwalało na 

zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5.  

Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja wywiewna 

 

Kanał powinien być murowany o przekroju min 25 % przekroju komina nie 

mniejszy jednak niż 14 x 14 cm. Otwór wlotowy nie może mieć żadnych 

urządzeń zamykających jego przekrój.  

Otwór wlotowy powinien znajdować się pod sufitem pomieszczenia, 

wyprowadzony na dach.  

Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego. 

 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Położenie komina: 

 

- komin należy umieszczać jak najbliżej kotłów, w najwyższej  

  części budynku przy ścianach wewnętrznych, 

- w przypadku kotłowni dobudowanej dopuszcza się kominy 

  przybudowane do ścian zewnętrznych, 

- zaleca się aby odległość najdalej położonego od kotła  komina,  

  przy ciągu grawitacyjnym, nie była większa niż  

  0,5 wysokości komina 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Oświetlenie: 

- kotłownia powinna mieć zapewnione oświetlenie naturalne, od   

  przodu kotła, przy czym powierzchnia okien nie powinna być  

  mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi, 

- co najmniej 50% powierzchni okien powinno być otwierane. 

 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wymagane jest aby w kotłowni znajdowały się: 

- zlew wodociągowy, 

- zawór czerpalny ze złączką do węża, 

- zestaw narzędzi do nawęglania i czyszczenia kotłów, 

- wykres regulacyjny instalacji c.o, 

- studzienka schładzająca nie połączona z kanalizacją,   

  o pojemności największej jednostki kotłowej max. 2 m3, 

- przepisy dotyczące kotła. 

Kotłownie o mocy od 25 kW do 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo stałe 
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Kotłownie na paliwo stałe 

Zapotrzebowanie na ciepło > 2000 kW 

Należy zaprojektować kotłownię wolnostojącą.  

  

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niż 1 

 

PN-B/02431-1 

 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Norma przedstawia zakres wymagań kotłowni o łącznej mocy: 

 

- do 60 kW  ( do 30 kW; 30 – 60 kW) 

- 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 

Kotły mogą być umieszczone w piwnicy lub na dowolnej kondygnacji 

budynku, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego przebywania 

ludzi. 

 

W budynkach wysokich dopuszcza się umieszczanie kotłów w piwnicy, na 

pierwszej bądź ostatniej kondygnacji 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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W pomieszczeniach w których znajdują się kotły , przylegająca ściana lub 

podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych. 

 

Oświetlenie w kotłowni powinno być naturalne (pośrednie lub 

bezpośrednie) i sztuczne. 

 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 
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Wentylacja 

Nawiew 

- stanowi niezamykany otwór wentylacyjny o powierzchni nie mniejszej niż 

200 cm2, którego dolna krawędź powinna znajdować się 30 cm ponad 

poziomem podłogi  

Wywiew 

- stanowi niezamykany otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni 200 cm2, 

umieszczony możliwie blisko stropu. 

 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

62 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Stosowanie wentylacji wyciągowej 

mechanicznej jest niedopuszczalne 
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Kanał spalinowy 

 

Przekrój i wysokość kanału należy obliczyć. 

W przypadku kotłów z palnikami inżektorowymi, najmniejszy wymiar lub 

średnica kanału spalinowego powinna wynosić min. 14 cm, a wysokość 

powinna zapewnić wymagany ciąg kominowy. 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy do 30 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

Wysokość kotłowni nie mniejsza niż 2,2 m 

 

W istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w 

pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy od 30 kW – 60 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Pomieszczenie powinno być specjalnie wydzielone i położone możliwie 

centralnie  w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń 

Zaleca się lokalizację pomieszczenia na najniższej lub najwyższej 

kondygnacji oraz aby pomieszczenie kotłowni miało co najmniej jedną 

ścianę zewnętrzną. 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy od 30 kW – 60 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja 

Nawiew 

-stanowi niezamykany otwór o powierzchni min. 300 cm2 umieszczony w 

ścianie zewnętrznej pomieszczenia, którego dolna krawędź powinna być 

umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi, 

Wywiew   

-stanowi niezamykany kanał wentylacji wywiewnej o powierzchni nie 

mniejszej niż 200 cm2  umieszczony możliwie blisko stropu. 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy od 30 kW – 60 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kanał spalinowy 

Przekrój i wysokość kanału należy obliczyć. 

 

W przypadku kotłów z palnikami inżektorowymi, najmniejszy 

wymiar lub średnica kanału spalinowego powinna wynosić min. 

18 cm, a wysokość powinna zapewnić wymagany ciąg 

kominowy. 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Wysokość kotłowni nie mniejsza niż 2,2m 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy od 30 kW – 60 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Zaleca się aby położenie kotłowni  było możliwie centralnie w stosunku do 

ogrzewanych pomieszczeń lub  w stosunku do budynków ogrzewanych 

przez wspólną kotłownię. 

Może się znajdować na najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku w 

pomieszczeniu specjalnie wydzielonym. 

 

W budynku o liczbie kondygnacji większej niż 4, kotłownie należy 

lokalizować na najwyższej kondygnacji. 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja 

Kanały nawiewne 

 

Niezamykane , umieszczone w przegrodzie zewnętrznej, dolna krawędź 

nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi. 

Powierzchnia otworów nawiewnych i kanałów powinna wynosić                   

min. 5 cm2 na każdy kilowat mocy cieplnej kotłów  nie mniej niż 300cm2 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wentylacja 

Kanały wywiewne 

 

Kotłownia powinna mieć niezamykane kanały i otwory wywiewne, 

umieszczone możliwie blisko stropu.  

Powierzchnia otworów wywiewnych powinna być równa co najmniej 

połowie powierzchni otworów nawiewnych, lecz nie mniej niż 200 cm2 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wysokość kotłowni nie mniejsza niż 2,5 m 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Powierzchnia okien w pomieszczeniu kotłowni  powinna być nie 

mniejsza niż 1/15 w stosunku do powierzchni podłogi, przy czym                    

50 % powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania. 
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Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o mocy 60 kW – 2000 kW 

Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

Sygnalizator akustyczny 

 

W kotłowni powinien znajdować się sygnalizator akustyczny 

informujący użytkowników budynku o przekroczeniu założonego 

stężenia dopuszczalnego wynoszącego 10 % dolnej granicy 

wybuchowości mieszaniny powietrza z gazem. Zaleca się połączenie 

sygnalizatora z układem automatycznego odcięcia dopływu gazu do 

kotłowni. 
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Kotłownie na paliwo gazowe cięższe od powietrza 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotłów opalanych GPB (gazem propanowo-butanowym) nie wolno ustawiać 

w pomieszczeniach z podłogą położoną poniżej poziomu gruntu, a w 

otworach drzwi na zewnątrz nie powinno być progu. 

-   Dla kotłów opalanych GPB zaleca się instalowanie detektorów awaryjnego 

wypływu gazu do pomieszczenia, nawet dla mniejszych mocy kotła niż 60 

kW. 

-   Czujnik awaryjnego wypływu gazu powinien znajdować się na wysokości 

maksimum 15 cm na podłogą w miejscu prawdopodobnego gromadzenia się 

gazu. Odwodnienia podłóg kotłowni opalanych GPB powinny być 

prowadzone najkrótszą drogą do bezodpływowej studzienki, następnie 

pompowo do sieci kanalizacyjnej. Usytuowanie studzienki powinno być takie, 

aby zapewnić kontrolę ewentualnej obecności gazu. 

Wlot wentylacji wywiewnej powinien znajdować się w strefie przypodłogowej. 
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Kotłownie na paliwo ciekłe 

Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej  

do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach 

nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym również                                         

w pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach.  

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej                         

30 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych 

pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu         

w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej w budynku lub                         

w budynku wolnostojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

 

Kotłownie na paliwo ciekłe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej                  

2000 kW powinny być instalowane w budynku wolnostojącym                               

przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

 

Kotłownie na paliwo ciekłe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Maksymalne, łączne obciążenie cieplne, służące do określania wymaganej 

kubatury pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 

2000 kW, na olej opałowy, nie może być większe niż 4650 W/m3. 

 

Kotłownie na paliwo ciekłe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Wysokość pomieszczenia, w którym instaluje się kotły na olej opałowy 

nie może być mniejsza niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8 m3. 

 

Kotłownie na paliwo ciekłe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 

80 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 
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Kotłownie na paliwo ciekłe 

Wytyczne do projektowania kotłowni 
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Armatura i regulacja 

82 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Armatura i regulacja 
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Pompa zapewnia przepływ wody  

grzewczej w instalacji,  

a tym samym – transport ciepła.  

 

Armatura 
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Dobór pompy powinien zostać wykonany 

na podstawie takich parametrów jak: 

- wysokość podnoszenia (opory w instalacji) 

- potrzebny przepływ objętościowy, 

- rodzaj płynu, który będzie tłoczony (woda grzewcza, woda 

  użytkowa – cyrkulacja, roztwór glikolu – instalacja  

  kolektorów słonecznych). 

Armatura 

Pompa 
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Wykresy obrazujące pole pracy pompy (wyznaczone przez wysokość 

podnoszenia/tłoczenia i wydajność – przepływ) pozwalają na znalezienie 

na nich punktu, w którym przecinają się potrzebne wartości obu 

parametrów i stwierdzenie, czy pompa jest wystarczająco „duża” (punkt 

powinien mieścić się w polu pracy). 

 

 Rodzaj płynu, który będzie tłoczony, warunkuje wybór odpowiedniego typu 

pompy – wykonanej z odpowiednich materiałów. 

Armatura 

Pompa 
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Pompa 

Armatura 
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W przypadku konieczności zapewnienia odpowiedniej temperatury na 

zasilaniu obiegu grzewczego (grzejników czy „podłogówki”) konieczne 

jest zastosowanie  zaworu mieszającego. 

ARMATURA INSTALCJI C.O - MIESZACZ 

Armatura 
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Większość kotłów posiada pewne ograniczenie w postaci minimalnej 

temperatury, która musi być w nich utrzymywana, aby nie „pociły” się (aby 

nie wykraplała się ze spalin woda), co prowadziłoby do korozji.  

Wyjątek stanowią tu kotły kondensacyjne. 

Armatura 

ARMATURA INSTALCJI C.O - MIESZACZ 
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W przypadku większości gazowych kotłów z dolnym ograniczeniem 

temperatury mieści się ono w zakresie do 35 do 42°C. 

  

ARMATURA INSTALCJI C.O - MIESZACZ 

Armatura 

O ile, dla ogrzewania grzejnikowego, nie jest to zbyt wysoka 

temperatura w szczycie sezonu grzewczego (bardzo niskie temperatury 

zewnętrzne), o tyle w okresach przejściowych (wiosna, jesień) – może 

ona przewyższać temperaturę wymaganą  na zasilaniu instalacji i przy 

braku „mieszacza” („dodającego trochę”zimnej powracającej wody do 

ciepłej zasilającej grzejniki- powodować przegrzewanie pomieszczeń). 
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„Mieszacze” dzieli się między innymi na 

- Trójdrogowe 

- Czterodrogowe. 

 

Drugie z wymienionych zalecane są do instalacji zasilanej ciepłem 

przez kocioł żeliwny, gdyż podnoszą temperaturę wody powracającej do 

niego. 

Z tego samego powodu ich dobór w przypadku kotła kondensacyjnego 

jest z kolei błędem. 

ARMATURA INSTALCJI C.O - MIESZACZ 

Armatura 
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trójdrogowe czterodrogowe 

ARMATURA INSTALCJI C.O - MIESZACZ 

Armatura 
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Wpływ na pracę układu grzewczego ma automatyka, która steruje jego 

elementami:  

 

- kotłem (lub pompą ciepła), 

- pompami obiegowymi, 

- zaworami mieszającymi. 

AUTOMATYKA 
 

Automatyka i regulacja 
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Rodzaje regulatorów: 

- stałotemperaturowe 

- pogodowe 

 

 

 

Automatyka i regulacja 

AUTOMATYKA 
 

W regulatorze stałotemperaturowym ustawia się temperaturę wody w kotle, 

która jest jednocześnie temperaturą zasilania obiegu grzewczego 

(grzejników).Jeśli w pomieszczeniach jest zbyt zimno, temperaturę należy 

podwyższyć, zbyt ciepło – obniżyć. Automatykę taką polecić można do 

prostych instalacji grzejnikowych współpracujących z typowymi kotłami 

niskotemperaturowymi, tymi z dolnym ograniczeniem temperatury. 

 

Przy regulacji pogodowej warunkiem koniecznym staje się zamontowanie 

mieszacza. W przeciwnym razie, instalacja będzie pracowała pogodowo 

tylko w pewnych okresach. 
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AUTOMATYKA - REGULATORY 

Regulator pogodowy odczytuje temperaturę wskazywaną przez „podpięty” 

do niego czujnik zewnętrzny, uśrednia jej wartość np. z ostatnich kilku 

godzin, a następnie odnosi ją do krzywej grzewczej, z której wynika 

potrzebna w kotle lub na zasilaniu instalacji temperatura.  

Ten rodzaj regulacji jest, z pewnością, idealny w przypadku kotłów 

kondensacyjnych, które pracują z tym wyższą sprawnością, im niższa  jest 

temperatura wody powracającej do nich. 

Automatyka i regulacja 
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Warunki wprowadzenia regulacji 

- wykonana regulacja hydrauliczna,  zapewniająca proporcjonalny do mocy    

  odbiorników, rozpływ wody instalacyjnej, 

- moc cieplna grzejnika dobrana do  obliczeniowych strat ciepła  

   pomieszczenia. 

Automatyka i regulacja 
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Podstawowym zadaniem regulacji jest : 

 

- produkcja ciepła ściśle według potrzeb i jego dystrybucja  

różnicowana w skali poziomów temperatur i okresów dostaw. 

Automatyka i regulacja 
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Rodzaje regulacji 

Regulacja wstępna składa się z czynności niezbędnych do: 

 

- dostosowania wydajności każdego grzejnika do  

  odpowiedniego zapotrzebowania na moc cieplną, 

- osiągnięcia zgodnych z projektem wartości  

  przepływu strumienia masy nośnika ciepła we   

  wszystkich działkach.  

 

 

 

Regulacja wstępna 

Regulacja eksploatacyjna polega na dostosowaniu mocy cieplnej 

urządzenia do chwilowego zapotrzebowania, wynikającego z warunków 

zewnętrznych, niezbędnego do uzyskania wewnątrz ogrzewanych 

pomieszczeń stałej temperatury powietrza zgodnej z normą. 

Regulacja eksploatacyjna 

Automatyka i regulacja 
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Regulacja eksploatacyjna 

Regulacja eksploatacyjna stosowana w instalacjach i urządzeniach 

grzewczych może być: 

- centralna - jeśli odbywa się w źródle ciepła,  

- strefowa - jeśli jej miejscem jest np. gałąź  instalacji budynku złożona  

   z kilku pionów lub pion zasilający kilka grzejników, 

- lokalna - jeśli dotyczy poszczególnych budynków w sieci osiedlowej  

  lub pojedynczych grzejników  instalacji domowej.  

Automatyka i regulacja 

Rodzaje regulacji 
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Ze względu na rodzaj korygowanej wielkości regulacja eksploatacyjna 

może być: 

 

- jakościowa,  

- ilościowa,   

- mieszana –jakościowo-ilościowa,  

- wykonywana przerwami.  

 

Regulacja eksploatacyjna 

Automatyka i regulacja 

Rodzaje regulacji 
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Polega na zmianie temperatury nośnika ciepła, wynikającej z chwilowego 

zapotrzebowania mocy cieplnej, z zachowaniem stałego strumienia 

jego masy 

 

                        m = const 

Regulacja eksploatacyjna - jakościowa 

Rodzaje regulacji 

Automatyka i regulacja 
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Polega na zmianie strumienia masy nośnika ciepła dopływającego do 

ogrzewania obiektu lub pomieszczenia z zachowaniem stałej 

temperatury zasilania  

                    

                 tz  =const 

Regulacja eksploatacyjna - ilościowa 

Rodzaje regulacji 

Automatyka i regulacja 
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Polega na połączeniu regulacji ilościowej  i jakościowej. Nośnik 

ciepła ma równocześnie zmienianą temperaturę zasilania i 

strumień masy 

 

Regulacja eksploatacyjna – mieszana 

m = var     oraz        tz  = var 

 

Rodzaje regulacji 

Automatyka i regulacja 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 103 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Regulatory wykorzystywane w lokalnej regulacji ilościowej 

- zawory grzejnikowe o podwójnej regulacji, 

 

- zawory o pojedynczej regulacji i kryzy, 

 

- zawory termostatyczne, 

 

- grzejnikowe regulatory przepływu, 

Automatyka i regulacja 
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Regulatory wykorzystywane w lokalnej regulacji ilościowej 

Zawory grzejnikowe o podwójnej regulacji mają wbudowany regulator 

przepływu. 

 

Regulator przepływu służy do wstępnej regulacji strumienia masy 

nośnika ciepła. 

 

Użytkownik może regulować przepływ nośnika ciepła, ustawiając 

odpowiednio grzybek względem gniazda zaworu. 

 

Automatyka i regulacja 
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Zawory termostatyczne 

 

Wszystkie nowo projektowane instalacje c.o. muszą być, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, wyposażone w regulatory dopływu 

ciepła, a w instalacjach modernizowanych wprowadza się je 

zamiast zaworów grzejnikowych z podwójną regulacją oraz 

zaworów z kryzami.    

 

 

Automatyka i regulacja 

Zawory termostatyczne służą do samoczynnej regulacji przepływu 

nośnika ciepła przez grzejnik w zależności od wartości temperatury 

powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. 
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Zamontowanie termostatów grzejnikowych pozwala na regulację 

temperatury w pomieszczeniach i obniżenie kosztów ogrzewania.  

 

Termostaty są sterowane temperaturowo i nie wymagają 

dodatkowego zasilania.  

 

 

 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Zawory termostatyczne składają się z dwóch zasadniczych 

części: 

 

- wkładki zaworowej (część wykonawcza),   

 

- głowicy (część czujnikowo-sterująca). 

 

 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 

107 
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Składa się ona z estetycznej obudowy z tworzywa sztucznego, na której 

obwodzie jest zaznaczona skala  

temperaturowa z cyframi rzymskimi 

lub arabskimi  (najczęściej 0 – 5)  

odpowiadająca temperaturze 6 –28OC 

Głowica termostatyczna 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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    Rodzaje głowic zaworów termostatycznych 

 

    Ze względu na wzajemne usytuowanie i sposób połączenia     

    czujnika, nastawnika i elementu wykonawczego wyróżniamy: 

• zawory z czujnikiem i zadajnikiem wbudowanymi w głowicę 

termostatyczną zamontowaną bezpośrednio na korpusie zaworu  

• zawory z czujnikiem zdalnie działającym, połączonym kapilarą                 

z głowicą termostatyczną,  

• zawory z głowicą zdalnie działającą, połączoną kapilarą z nasadką 

zaworową zawierającą jedynie element popychacza,  

• zawory z rozdzielonym zdalnym czujnikiem i zdalnym zadajnikiem  oraz 

ich odrębne połączenie z nasadką systemem przewodów kapilarnych. 

 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Termostat z wbudowanym czujnikiem 

Termostat z czujnikiem zdalnym 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Termostat z głowicą ze zdalną regulacją temperatury 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Wkładki zaworowe  

 

Produkuje się z nastawą wstępną lub bez. 

  

Regulacja wstępna służy do hydraulicznego wyregulowania instalacji 

i polega na trwałym zdławieniu przepływu ciepłej wody przez zawór. 

 

Zawory z nastawą wstępną są przeznaczone do instalacji typu zamkniętego.  

 

Zawory bez nastawy wstępnej, stosuje się np. w instalacjach grawitacyjnych 

(typu otwartego)  

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Rodzaje zaworów 

 

Ze względu na sposób zasilania grzejnika i sposób prowadzenia rur 

wyróżniamy zawory: 

 

• proste 

• kątowe  

   

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Zasady eksploatacji zaworów termostatycznych 

 

- podczas wietrzenia pomieszczeń zawór termostatu   

  należy przykręcić, 

 

- jeżeli temperatura w pomieszczeniach ma być różna,  

  należy zamykać pomiędzy nimi drzwi,  

 

- nie można ciągle zmieniać ustawienia pokrętła –  

  niewielka zmiana położenia głowicy powoduje 

  wzrost lub spadek temperatury. 

 

Zawory termostatyczne 

 

Automatyka i regulacja 
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Dobór odbiorników ciepła 

116 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Dobór grzejników 
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Dobór odbiorników ciepła 

Dobór grzejników polega na określeniu umownej mocy cieplnej Qg 

  

           Qg= (Qpom-Qpp-Qp) T u p o s  [W] 

 

Qg – umowna moc grzejnika, stanowiąca podstawę doboru jego       

wielkości [W] 

Qpom- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło konkretnego 

pomieszczenia [W], 

Qpp – moc cieplna niezaizolowanych pionów w rozpatrywanym 

pomieszczeniu, określana z uwzględnieniem schłodzenia czynnika [W], 

Qp – moc cieplna innych niż piony nieizolowanych przewodów  

projektowanej instalacji biegnących przez dane pomieszczenie [W]  
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T – współczynnik uwzględniający zastosowanie zaworu 

termostatycznego, 

u – współczynnik uwzględniający wpływ usytuowania grzejnika, 

p – współczynnik uwzględniający sposób podłączenia grzejnika z 

instalacją,  

o – współczynnik uwzględniający wpływ osłony grzejnika,  

s  – współczynnik uwzględniający wpływ chłodzenia wody ( dla 

ogrzewań parowych równy 1) 

Qg= (Qpom-Qpp-Qp) T u p o s  [W] 

Dobór odbiorników ciepła 
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Miejsce usytuowania grzejnika  

 

- grzejniki konwekcyjne przy ścianie zewnętrznej pod oknem - u=1,0 

- grzejnik umieszczony jest na innej ścianie przeciwległej  do okna - u=1,1 

- grzejnik umieszczony jest pod stropem - u=1,1 

- grzejnik znajduje się przy ścianie wewnętrznej  z dala od okien u=1,25. 

  

 

 

Dobór odbiorników ciepła 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 120 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

Osłony  

Schemat osłony 

 
L= 50mm 

 

L= 70mm 

 

L=100mm 

 

L=150mm 

 1 

 

- 

 
1,04 

 

1,03 

 
1,00 

 2 

 

- 

 
1,08 

 

1,05 

 

1,00 

 3 

 
1,3 

 

1,25 

 

1,20 

 

1,10 

 4 

 
1,4 

 

1,35 

 

1,25 

 

1,12 

 5 

 

1,35 

 

1,30 

 

1,20 

 

1,10 

 6 

 
1,05 

 

1,03 

 
1,00 

 

0,98 

 

Dobór odbiorników ciepła 
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Wartość liczbowa współczynników  s  

Liczba 

kondygnacji 

w budynku 

 

Kondygnacje licząc od poziomu zasilania 
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Dobór odbiorników ciepła 
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W przypadku pionów w izolacji cieplnej lub prowadzony w bruzdach 

ściennych, wewnętrznych, należy stosować współczynnik  

s  
‘ = 0,5 ( 1+s  ) 

  

 

Wartość liczbowa współczynników  s  

Dobór odbiorników ciepła 
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Dobór grzejników dla różnych temperatur pracy 

 

Współczynnik przeliczeniowy zależy od temperatury: 

- wody zasilającej i powrotnej, 

- powietrza w pomieszczeniu 

Dobór odbiorników ciepła 

123 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 
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Dobór odbiorników ciepła 
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Parametry pracy instalacji 

 

Są konieczne dla odczytania wymaganych wymiarów grzejników z tabel 

producenta. Wartości temperatury zasilania i powrotu oraz schłodzenia 

wody w instalacji można w przybliżeniu przyjmować według poniższych 

zasad: 

- Temperatura zasilania 

dla kotłów na paliwo stałe - 90°C 

dla kotłów gazowych i olejowych -75-80°C 

dla kotłów kondensacyjnych - 55°C 

- Ochłodzenie wody w grzejniku ΔT 

dla kotłów na paliwo stałe 20°C 

dla kotłów gazowych i olejowych 10-15°C 

dla kotłów kondensacyjnych 10°C 
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Dobór odbiorników ciepła 
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Dobór odbiorników ciepła 
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Dobór odbiorników ciepła 
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Dobór odbiorników ciepła 
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Przykład obliczeniowy 

 

W parterowym budynku jednorodzinnym dobrać grzejnik stalowy płytowy 

dla pomieszczenia kuchni o obliczonym zapotrzebowaniu na ciepło 

wynoszącym 850 W. 

Grzejnik wyposażyć w zawór z głowicą termostatyczną, wysokość pod 

parapet 70 cm, montaż grzejnika pod oknem. 

Obliczenia wykonać dla: 

a) wymiennikowni – parametry 90/70°C 

b) kotła gazowego niskotemperaturowego - parametry 75/65°C 

c) kotła kondensacyjnego - parametry 55/45°C 

d) dla pompy ciepła - 45/35°C 
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Dobór odbiorników ciepła 

a) wymiennikownia – parametry 90/70°C 

 

Temperatura obliczeniowa wewnętrzna ti =20°C 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło – Ø =850 W 

Wysokość pod parapet – 70 cm 

Budynek parterowy 

Grzejnik pod oknem 

Głowica termostatyczna 

Podłączenie dolne 

 

Qg= (Qpom-Qpp-Qp) T u p o s  [W] 
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Qg= (Qpom) 1,15 * 1,0 * 1,0  *1,0 * 1,0 [W] = 670*1,15=770 W 

Dobór odbiorników ciepła 

a) wymiennikownia – parametry 90/70 
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Przeliczenie na parametr 90/70  850 W/1,27 = 670 
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Dobór odbiorników ciepła 

a) wymiennikownia – parametry 90/70 

Dobrano grzejnik VK 22-400/700 
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b) kocioł gazowego niskotemperaturowego - parametry 75/65°C 

Dobór odbiorników ciepła 

Qg= (Qpom) 1,15 * 1,0 * 1,0  *1,0 * 1,0 [W] = 850*1,15 = 978W 
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Dobrano grzejnik VK21s-400/1100 
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Dobór odbiorników ciepła 

c) kocioł kondensacyjny - parametry 55/45°C 
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Przeliczenie na  
parametr 55/45   
 
850 W/0,51= 1667 W 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Qg= (Qpom)1,15*1,0*1,0 *1,0*1,0 [W] = 1667 *1,15 = 1917W 

Dobór odbiorników ciepła 

c) kocioł kondensacyjny - parametry 55/45°C 
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Dobrano grzejnik VK22-400/1600 
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Dobór odbiorników ciepła 

d) pompa ciepła - 45/35°C 

Przeliczenie na  
parametr 45/35   
 
850 W/0,30= 2833 W 
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Qg= (Qpom)1,15*1,0*1,0 *1,0*1,0 [W] = 2833 *1,15 = 3258W 

Dobór odbiorników ciepła 

d) pompa ciepła - 45/35°C 
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Dobrano grzejnik VK33-400/2000 
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Koszty ogrzewania budynków 
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www.minox.com.pl 

Koszty ogrzewania budynków 
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Koszty ogrzewania budynków 

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej 
stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu.  
 
Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie 
większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu. 
 

Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników, w pierwszym 

rzędzie od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju 

paliwa i sprawności systemu grzewczego.  

 

W zależności od wyboru paliwa czy nośnika energii, można porównać z 

dużym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh ciepła i tym samym 

ogrzewania budynku. 
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JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY OGRZEWANIA 

Należy pamiętać, by:  

 

- prawidłowo wietrzyć pomieszczenia, 

- unikać ich przegrzewania, 

- opuszczać rolety w oknach (jeżeli są) na noc, 

- nie zastawiać grzejników, ani zaworów termostatycznych, 

- ustawiać temperaturę dzienną i zredukowaną. 

     

Koszty ogrzewania budynków 
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-  wyznaczać okresy, kiedy regulator „pilnuje” temperatury wody użytkowej, 

-  wyznaczać okresy pracy pompy cyrkulacyjnej wody  użytkowej, 

-  korzystać z ciepłej wody użytkowej w sposób rozważny, 

-  regularnie zlecać dokonywanie przeglądów urządzenia, 

-  zaopatrywać się w paliwo dobrej jakości. 

JAK ZMINIMALIZOWAĆ KOSZTY OGRZEWANIA 

Koszty ogrzewania budynków 
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Moc cieplna wyrażana w kW jest wartością chwilową określającą na 
przykład maksymalną moc uzyskiwana przez kocioł grzewczy, pompę 
ciepła i inne źródło ciepła. 
 

Istotna ze względu na koszty jest wartość kWh, która określa potrzeby 

cieplne w czasie, np. sezonu grzewczego lub roku. 

 

Dla określenia kosztów ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej 

wody niezbędne jest określenie wymaganej ilości kWh ciepła.  

 

Ostatecznie koszty będą uzależnione od sprawności źródła oraz strat w 

układzie przygotowania c.w.u. 

 

Praca kotła ze stałą mocą 20 kW, oznacza że dostarczy on 20 kWh 

ciepła w ciągu 1 godziny. 

 

Koszty ogrzewania budynków 
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Zapotrzebowanie ciepła wyraża się jednostkowo kWh/m2rok. 

Zapotrzebowanie ciepła całoroczne w nowym budynku 

niskoenergetycznym na poziomie 40 kWh/m2rok, oznacza że należy 

dostarczyć około 4m3 gazu ziemnego lub 4 dm3 oleju opałowego na 

każdy 1 m2 powierzchni ogrzewalnej, bez uwzględnienia sprawności 

źródła i całego systemu. 

 

Koszty ogrzewania budynków 
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Koszty wytworzenia 1 kWh ciepła, zł/kWh 

 

Koszty ogrzewania budynków 
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Koszty ogrzewania budynków 

Roczne koszty ogrzewania domu 160 m2 wraz z wodą użytkową 
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• Ceny paliw i energii elektrycznej: stan na lipiec 2014r. 

• Cena gazu ziemnego - rzeczywiste (w zależności od ilości zużywane 

gazu); wg aktualnych taryf  PGNiG (w ramach taryfy W-3.6); w 

analizowanym domu: kocioł starego typu: 2,23 zł brutto/m3 (dla zużycia 

gazu: 3520 m3/rok), kocioł tradycyjny: 2,26 zł brutto/m3 (dla zużycia gazu: 

2.900 m3/rok), kocioł kondensacyjny: 2,29 zł brutto/m3 (zużycie gazu: 

2.370 m3/rok) 

• Olej opałowy- ceny detaliczne z lipca 2014r: 3,74 zł brutto/litr, 

• Gaz płynny - cena gazu płynnego może zmieniać się w ciągu roku i na 

przestrzeni kilku lat. Cena zakupu zależy również od wybranego dostawcy 

paliwa. W lipcu 2014r. średnia cena gazu płynnego w kraju wynosi 3,09 

zł/litr, 
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Koszty ogrzewania budynków 

Założenia 
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• Węgiel - ceny rynkowe zakupu paliw o potwierdzonej jakości 

„ekogroszek”: 900 zł brutto/tonę, miał: 500 zł brutto/tonę 

• Drewno opałowe - cena zależy od rodzaju drewna i jego jakości, do 

porównania przyjęto cenę drewna: 200 zł brutto/m.p., peletu: 900 zł 

brutto/tonę 

• Energia elektryczna - ceny średnie, aktualne na 07.2014: pompa ciepła 

gruntowa, taryfa G12 (noc/dzień w proporcji 60/40% zużycia energii 

rocznie); pompa powietrzna, taryfa G11; grzejniki akumulacyjne, taryfa 

G12 w proporcji noc/dzień: 80/20%. 

• Uwaga. Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym 

stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy - różnice mogą wynieść od 

kilkunastu do ponad 1.000 zł/rok. Przykładowo, dla powietrznej pompy 

ciepła (taryfa G11, zużycie prądu 8.100 kWh/rok), najniższe koszty 

prądu: 3.500 zł brutto/rok, najwyższe: 5.500 zł brutto/rok 

 

Koszty ogrzewania budynków 
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Założenia 
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• Najniższe koszty eksploatacji uzyskuje system z pompą ciepła gruntową 

• Rozpiętość kosztów wynosi ponad 3,6 razy między najtańszą, a 

najdroższą formą ogrzewania, 

• Olej opałowy oraz gaz płynny stanowią paliwa, dla których ceny 

podlegają znacznym wahaniom, 

• Przyjazną środowisku alternatywą przy braku dostępu do gazu ziemnego 

są kotły opalane różnymi formami drewna. Można dodatkowo polecić 

jako ich uzupełnienie, zastosowanie kolektorów słonecznych, aby w 

okresie letnim wyłączyć kocioł. 

Koszty ogrzewania budynków 

Wnioski 

 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 150 02.03.2016 Gospodarka energetyczna 

• Niemal takie same koszty eksploatacji, przy zdecydowanie wyższym 

komforcie użytkowania i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, daje 

zastosowanie w miejsce kotła na węgiel – gazowego kotła 

kondensacyjnego (gaz ziemny) z kolektorami słonecznymi 

• Węgiel nie jest wcale tanim paliwem, a przy tym należy uwzględnić 

trudności z dostępnością dobrej jakości paliwa w sezonie grzewczym, 

wahania cen, niski komfort użytkowania i zanieczyszczenie 

środowiska naturalnego, a także bliskiego otoczenia (poruszane np. 

przez użytkowników zabrudzenie komina, dachu). 

 

Wnioski 

 

Koszty ogrzewania budynków 
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Koszty ogrzewania budynków 

W domach budowanych według najnowszych standardów energetycznych, 
zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u przekracza 20% jego całkowitych  
potrzeb rocznych. W domach pasywnych nawet 30%. 

 

www.eko-blog.pl 
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Koszty ogrzewania budynków 

Koszty podgrzania c.w.u. 

 

www.eko-blog.pl 
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Koszty podgrzania c.w.u. 

 

Zastosowanie w systemie kotła 
kondensacyjnego pozwala w 
połączeniu z zastosowaniem instalacji 
solarnej uzyskać niskie koszty 
podgrzewania c.w.u. 

 

Koszty podgrzewu c.w.u dla 4-
osobowej rodziny – ok. 300 litrów 
dziennie można w takim wariancie 
szacować na poziomie 500 zł/rok. 

 

Koszty ogrzewania budynków 

www.eko-blog.pl 
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Koszty ogrzewania budynków 

Koszty podgrzania c.w.u. 

www.eko-blog.pl 
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