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MODERNIZACJA   ogrzewanie

Znakomitym sposobem zmniejszenia wydatków 
ponoszonych na ogrzewanie w domu jest 
częściowa lub kompleksowa modernizacja 
instalacji grzewczej

Źródła ciepła
• Kotły tradycyjne – 

gazowe i olejowe
• Kotły 

kondensacyjne
• Kotły na paliwo 

stałe
• Rezygnując z kotła 

węglowego 

Odbiorniki ciepła
• Stare i nowe 

grzejniki
• Wymogi formalne
• Dobór mocy 

grzewczej
• Nowy grzejnik 

w nowym miejscu
Inne elementy 

instalacji  
• Rury
• Automatyka
• Pompy obiegowe

Sygnały do działania:
• wysokie rachunki za ogrzewanie
•	często	psująca	się	instalacja	grzewcza
•	długi	czas	czekania	na	ciepłą	wodę	
w kranie	po	odkręceniu	kurka
•	mało	wydajne	odbiorniki	ciepła	
w pomieszczeniach	
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Modernizacja 
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grzewczej
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o ile w przypadku całkowitej wymiany 

wszystkich elementów składowych in-
stalacji (kotła – źródła ciepła, rur, grzejników 
oraz automatyki), muszą być one dobrane  
w taki sposób, aby współpracowały efektywnie 
i wydajnie, o tyle w przypadku modernizacji 
częściowej trzeba pamiętać o tym, że w bardzo 
wielu przypadkach wymiana jednego elementu 
pociąga za sobą konieczność wymiany kilku 
innych.
Ponieważ technika grzewcza to temat bar-
dzo złożony, nie warto rozstrzygać związanych  
z nią dylematów na własną rękę – szczegól-

Więcej informacji
www.viessmann.pl
www.klimosz.pl
www.kotlykessel.
pl
www.kotlospaw.pl

www.satel.pl
www.nexwell.pl
www.ferro.pl
www.immergas.
com.pl

nie wówczas, gdy nasza wiedza ma charakter 
bardzo ogólny. Projekt modernizacji wykonany 
przez specjalistę zapewni optymalne rozwiąza-
nie problemów oraz pozwoli uniknąć ewentu-
alnych kosztownych poprawek w gotowej już 
instalacji.
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Źródła ciepła

Od wyboru źródła ciepła zależą nie tylko kosz-
ty ogrzewania, ale również komfort związa-
ny z użytkowaniem urządzenia grzewczego. 
W  obecnej sytuacji rynkowej bardzo wygod-
nym źródłem ciepła dla domu jest kocioł 
gazowy wykorzystujący gaz z sieci. Jest on 
praktycznie bezobsługowy i umożliwia, dzięki 
współpracującej z nim automatyce, bardzo 
precyzyjne regulowanie temperatury w po-
mieszczeniach. Ponieważ jednak gaz ziemny 
nie wszędzie jest dostępny, alternatywą dla 
niego jest gaz płynny. Kocioł zasilany tym pali-
wem ma dokładnie te same walory użytkowe, 
ale wyższe są koszty inwestycyjne i eksploata-
cyjne – generuje je konieczność ustawienia lub 
zakopania zbiornika (podobnie jak w przypad-
ku kotłów na olej).

tradycyjny kocioł gazowy z zamkniętą ko-
morą spalania zamontowany w kuchni – kotły z 
otwartą komorą muszą znajdować się w kotłowni

Żeliwny kondensacyjny 
kocioł olejowy z odpor-
nym na kwaśny kondensat 
wymiennikiem spaliny-
-woda ze stali szlachetnej. 
kondensacja pary wodnej 
następuje bezpiecznie w wy-
mienniku ze stali kwasood-
pornej, a wysokie temperatu-
ry spalania oleju opałowego 
oddziaływują jedynie na że-
liwne powierzchnie komory 
spalania

 Kotły tradycyjne – gazowe i olejowe

 Kotły kondensacyjne
Oprócz kotłów tradycyjnych zasilanych gazem 
lub olejem opałowym, z tych samych paliw 
mogą korzystać również kotły kondensacyjne. 
Ich zaletą jest wysoka sprawność (maksymal-
ne wykorzystanie energii zawartej w paliwie). 
Problemy może sprawiać natomiast fakt, że 
jest to niskotemperaturowe źródło ciepła, któ-
re najlepiej współpracuje z ogrzewaniem pod-
łogowym lub z bardzo dużymi grzejnikami. 
Wymiary tych ostatnich muszą być znacznie 
większe niż w przypadku kotłów wysokotem-
peraturowych.
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tradycyjny kocioł olejowy ze stali nie-
rdzewnej. duże przewodnictwo cieplne tego ma-
teriału skutkuje sprawnością kotła do 94,5%

zbiornik na olej opałowy w przeciwieństwie 
do zbiornika na gaz można zamontować w piwni-
cy – pod warunkiem odpowiedniej grubości ścian 
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zbiornik na gaz będzie konieczny, jeśli na działkę nie doprowadzono zasilania z gazowni. jego zlo-
kalizowanie względem domu, krawędzi działki oraz innych obiektów na posesji regulują przepisy
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 Kotły na paliwo stałe
Bardzo tanim w eksploatacji źródłem ciepła są 
kotły na paliwo stałe wyposażone w zasobniki, 
podajniki (ślimakowe lub tłokowe) oraz auto-
matykę. Można w nich spalać wyselekcjono-
wane asortymenty węgla (ekogroszek), pelety 
(sprasowane trociny lub wiórki drzewne), nie-
które rodzaje ziarna itp. Warto jednak pamiętać, 
że pomimo bogatego wyposażenia kotłów	na	
paliwo	 stałe	 nie	 uznaje	 się	 za	 urządzenia	
bezobsługowe. Paliwo trzeba w nich bowiem 
uzupełniać stosunkowo często (w przypadku 
ekogroszku nie rzadziej niż raz na tydzień, 
a podczas mrozów nawet co dwa, trzy dni). 
Ponadto pomimo doskonałych parametrów po-
dajniki kotów są urządzeniami mechanicznymi 
i od czasu do czasu zacinają się (np. z powodu 
sklejenia się paliwa, większej jego bryłki itp.),  
a to powoduje wygaśnięcie kotła.

kocioł zgazowujący drewno, które po usu-
nięcia tlenu żarzy się, a uzyskany gaz drzewny 
ulega czystemu spaleniu, co zwiększa wydajność

palnik na pellety zainstalowany w drzwiach 
w kotle zasypowym z załadunkiem ręcznym (nor-
malnie pracuje tylko przy zamkniętych drzwich)
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kotły na bioMasę umożliwiają spalania rów-
nież drewna lub słomy. parametry takiego opału 
nie są stałe, ale jest to ogrzewanie ekologiczne
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 rezygnując z kotła węglowego
Gdy w naszym domu źródłem ciepła jest ko-
cioł na paliwo stałe w systemie grawitacyj-
nym, nie chcemy wymieniać grzejników i rur, 
a  zależy nam na wygodzie obsługi i łatwo-
ści sterowania systemem (np. poprzez panel 
umieszczony na ścianie w pomieszczeniu), 
rozsądnym rozwiązaniem jest wymiana kotła 
węglowego na wysokotemperaturowy kocioł 
gazowy. Konieczne jednak będzie ,,zamknię-
cie” systemu przez dołączenie pompy obiego-
wej i zamkniętego (przeponowego) naczynia 
wzbiorczego. 

Przy modernizowaniu całej instalacji – ra-
zem z grzejnikami – warto posłużyć się bar-
dziej ekonomiczną alternatywą, np. kotłem 
kondensacyjnym w połączeniu z grzejnikami 
o  mniejszej pojemności. Mocą muszą one 
odpowiadać swoim poprzednikom, jednak ze 
względu na niższą temperaturę wody w in-
stalacji zwykle mają zwiększone wymiary. 
Niskotemperaturowa instalacja, jaka powstaję 
przy zastosowaniu kotła kondensacyjnego, 
świetnie się za to sprawdza przy ogrzewaniu 
podłogowym.

spalanie tradycyjne w kotle dwupalnikowym. 
użytkownik ręcznie wsypuje paliwo. tak palić 
można paliwem o granulacji ponad 35 mm

spalanie autoMatyczne w tym samym kotle. 
Ślimak podaje z zasobnika kolejne porcje paliwa 
– wystarczy raz na jakiś czas napełnić zasobnik
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dMuchawa dostarczająca powietrze do komory 
spalania może być sterowana ręcznie lub auto-
matycznie (na podstawie temperatury spalin)
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 Przed wymianą
Zanim wymienimy kocioł grzewczy i zmoder-
nizujemy instalację grzewczą, należy zlecić 
nowy projekt lub dokonać zmian w istniejącym 
projekcie instalacji grzewczej. Powinien być 
wykonany przez osobę z uprawnieniami do 
projektowania instalacji sanitarnych – zwłasz-
cza gdy zmiany wiążą się z koniecznością 
spełnienia przepisowych wymogów. Dotyczy 
to kotłowni na gaz lub olej, instalacji zbiornika  
i przyłączenia gazu, oraz gdy w grę wchodzi 
doprowadzenie trójfazowej instalacji zasila-
jącej ogrzewanie elektryczne. W przypadku 
zmian w instalacji gazowej oraz budowy no-
wego przewodu dymowego należy uzyskać 
pozwolenie na budowę. Wszystkie zmiany  

kocioł elektryczny może zostać zamonto-
wany praktycznie w każdym punkcie domu – nie 
wymaga komina

 demontaż starego i montaż nowego kotła
Montaż nowego kotła przeprowadzić należy 
przede wszystkim zgodnie z instrukcją produ-
centa. Kotły niektórych firm mogą wymagać 
(pod groźbą utraty gwarancji) montażu przez 
wykwalifikowanych specjalistów.
Przed demontażem starego kotła należy wy-
łączyć zasilanie, odciąć dopływ paliwa oraz 
spuścić wodę z układu grzewczego, a następ-
nie odłączyć kocioł od przewodu kominowego.
Kotły	 na	 paliwo	 stałe	montujemy	 na	 fun-
damencie	 o	 wysokości	 min.	 5	 cm	 nad	
poziomem	 podłogi,	 olejowe	 natomiast	
wymagają	 fundamentu	 o	 wysokości	
min.	 10	 cm. Odległość kotła od ścian mu-
si umożliwiać prace konserwacyjne. Podłoga  
w kotłowni powinna być wykonana z mate-

riałów niepalnych – podłogi drewniane na-
leży wyłożyć płytami stalowymi lub warstwą 
kamienia.
Zbiorniki na paliwo gazowe umieścić można 
w odległości min. 3 m od domu, nad lub pod 
powierzchnią ziemi. Zbiorniki na olej opałowy 
mogą być instalowane także w budynku. 
Po podłączeniu kotła do gotowej instalacji 
konieczne jest wykonanie odbiorów – m.in. 
zgodności z projektem. Przeprowadza się tak-
że kontrolę szczelności, odpowietrzenie całej 
instalacji oraz sprawdzenie poprawności mon-
tażu i pracy armatury. Jeżeli instalacja będzie 
prowadzona pod tynkiem, należy wcześniej 
zrobić próby szczelności na poszczególnych 
odcinkach. Warto także pomyśleć o zrówno-

zawór równowaŻący pozwala na dokładne 
regulowanie przepływu – utrzymuje stałą różnicę 
ciśnień między zasilaniem i powrotem
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i prace związane z dostosowaniem komina 
do instalacji wymagają natomiast opinii ko-
miniarza.

 na paliwo stałe zamiast gazowego lub olejowego
Bardziej skomplikowana – co nie znaczy, że 
niemożliwa i nieuzasadniona – jest rezygna-
cja z ogrzewania gazowego czy olejowego 
(częściej z tego drugiego) na rzecz kotła na 
paliwo stałe. Wziąć jednak należy pod uwagę 
koszty transportu paliwa oraz konieczność je-
go składowania, jak również utylizacji popiołu. 
Także instalacja c.o. powinna ulec zmianie – 
najlepiej	by	był	 to	układ	otwarty (z otwar-

tym naczyniem wzbiorczym). Dużo szybsza  
i gwarantująca zwrot poniesionych (niższych) 
kosztów w krótszej perspektywie czasu jest 
zmiana kotła gazowego z otwartą komorą na 
kocioł kondensacyjny lub zmiana starego kotła 
węglowego na nowoczesny kocioł zasilany 
ekogroszkiem lub biomasą.
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kocioł kondensacyjny wymaga komina od-
pornego na działanie żrących spalin
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ważeniu całej instalacji, czyli dokładnym wyre-
gulowaniu przepływów i wydajności poszcze-
gólnych jej elementów. 
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przewody zasilające i powrotne w tzw. 
podłączeniu dolnym zamontowane w podłodze, 
ale wychodzące ze ściany (nie są odsłonięte)
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odbiorniki ciepła

 Stare i nowe grzejniki
Podstawową funkcją grzejników jest ogrzewa-
nie pomieszczeń, które jeszcze do niedawna 
pozostawiało w cieniu aspekty estetyczne i wi-
zualne. Obecnie, dzięki nowym technologiom, 
grzejniki mogą stanowić ważny element jego 
wystroju wnętrza. Jest to jeden z ważniejszych 
powodów wymiany grzejników, najczęściej 
jednak przyczyną jest ich uszkodzenie, zmniej-
szenie wydajności (np. przez zakamienienie) 
lub techniczne niedostosowanie do wymogów 
modernizowanej instalacji grzewczej.
Jeżeli modernizacja w budynku nie była do-
konywana od długiego czasu, inwestor stanie 
przed dylematem, czy zachować stare grzejniki 
żeliwne. Mają one dużą pojemność wodną  
i dlatego powoli się nagrzewają oraz wolno 
stygną. Bardzo utrudnia to utrzymanie od-
powiedniej temperatury w pomieszczeniach, 
a także nie sprzyja elastycznej pracy sys-
temu grzewczego. Jeżeli ma on być stero-
wany automatyką i wyposażony w zawory 
termostatyczne, najlepiej jest go wyposażyć  
w grzejniki, które mają małą pojemność wod-
ną (np. płytowe ze stali, a także żeberkowe lub 
konwektorowe z aluminium). Grzejniki z dużą 

pojemnością wodną sprawdzają się natomiast 
doskonale w instalacjach zasilanych kotłem na 
paliwo stałe. Duża bezwładność cieplna po-
woduje, że nawet po wygaśnięciu płomienia 
kaloryfery przez długi czas pozostają ciepłe.
Jeżeli	 domowa	 instalacja	 c.o.	 ma	 być	 za-
silana	 kotłem	 na	 paliwo	 stałe,	 wymiana	

grzejników	żeliwnych	na	płytowe	lub	kon-
wektorowe	 raczej	 nie	 przyniesie	 korzyści	
ekonomicznych.	 Poprawi natomiast zdecy-
dowanie estetykę pomieszczeń – podobnie 
jak zastosowanie drabinkowych grzejników 
w łazienkach lub ozdobnych w takich pomiesz-
czeniach, jak przedpokój, hol itp.

 Wymogi formalne
Prace związane z modernizacją układu ogrze-
wania, w tym wymianą grzejników, nie podle-
gają obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwo-
lenie na budowę. W przypadku domów jed-
norodzinnych, o ile energia cieplna jest nam 
dostarczana przez zewnętrznego dostawcę, 
należy zwrócić uwagę na moc cieplną, która 
będzie pobierana po modernizacji. Wzrost po-
boru energii może spowodować zwiększenie 
opłat. W przypadku własnego źródła ogrze-
wania powinniśmy ustalić parametry instalacji 
i zgodnie z nimi dobrać moc grzewczą nowych 
grzejników.

grzejniki renowacyjne stosujemy w sytu-
acjach, gdy wymieniamy stary grzejnik na nowy 
i również wygląd grzejnika ma być podobny
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gdy MaMy własne źródło ciepła, musimy dobrać grzejniki o odpowiedniej mocy. przepisy nie 
ograniczają natomiast ich kształtu – w tym przypadku odpowiedni okazał się grzejnik niski i podłużny
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 dobór mocy grzewczej
Parametry grzejnika powinny być tak dobra-
ne, by jego moc grzewcza była nieznacznie 
wyższa lub równa zapotrzebowaniu na ciepło 
w  danym pomieszczeniu. Do najprostszych 
wyliczeń można przyjąć, że na m2 ogrzewa-
nej	powierzchni	potrzeba	100-150	W	mocy	
grzejnej,	 w	 zależności	 od	 poziomu	 izola-
cji	 cieplnej	 pomieszczenia. Jest to bardzo 
orientacyjna norma, gdyż w bardzo dobrze 
ocieplonym i energooszczędnym domu, zapo-
trzebowanie na ciepło może być niższe niż 50 
W na metr. I choć dopuszcza się przewymiaro-
wanie parametrów grzejników, to za wysoka 
temperatura w mieszkaniu to nie tylko wyższe 

rachunki, ale również złe samopoczucie do-
mowników. Dlatego warto skorzystać z porady 
projektanta lub instalatora, aby mieć pewność, 
że obliczenia są prawidłowe.
Przy montażu nowego grzejnika należy pamię-
tać o parametrach instalacji (czynnika grzew-
czego), gdzie podawana jest temperatura za-
silania, wody wypływającej z grzejnika oraz 
zakładana temperatura wewnątrz pomieszcze-
nia (zwykle 75/65/20°C). Jeśli nowe grzejniki 
miałyby pracować przy innych parametrach, 
do obliczenia potrzebnej mocy cieplnej trzeba 
zastosować współczynnik korekcyjny, podawa-
ne zwykle w tabelach producentów.

 nowy grzejnik w nowym miejscu
W przypadku podłączania grzejnika w nowym 
miejscu lub rozszerzania instalacji grzewczej 
o nowy punkt, należy brać pod uwagę potrze-
bę położenia nowych przewodów grzewczych 
z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali (coraz 
rzadziej). Najlepiej zrobić to w czasie większe-
go remontu, przed położeniem posadzki lub 
wykończeniem ścian. W przeciwnym wypadku 

musimy liczyć się z koniecznością kucia bruzd 
w podłodze lub ścianie. Najważniejsze jednak, 
by zasilanie grzejnika prowadzić bezpośrednio 
z pionu grzewczego. Podłączenie nowego 
grzejnika szeregowo za innym spowoduje pro-
blemy z jego odpowiednim zasilaniem, duże 
straty ciepła – a w konsekwencji trudności 
z ogrzaniem pomieszczenia. 

 ogrzewanie płaszczyznowe
Jeżeli modernizacja instalacji grzewczej po-
wiązana jest z generalnym remontem całego 
domu, to warto przemyśleć, czy nie zasto-
sować tego wariantu. Wiąże się to jednak 
z  poważną ingerencją w konstrukcję podłóg 
w domu. Jedynym rodzajem ogrzewania płasz-
czyznowego, który można zamontować bez 
pracochłonnego i często nieopłacalnego kucia 
podłóg, są maty i folie grzejne, będące rodza-
jem elektrycznego ogrzewania podłogowego, 
stosowane głównie w łazienkach.
Mata	 grzejna	 to	 najczęściej	 siatka	 z	 two-
rzywa	 sztucznego,	 w	 którą	 wmontowany	
jest	 przewód	 grzejny. Jej grubość nie prze-
kracza 3 mm. Na rynku dostępne są maty 
o  mocach jednostkowych 90-100 W/m² oraz 
150-160 W/m². Produkowane są one w okre-
ślonych wymiarach i dostępne typowo dla po-
wierzchni od 1 do 12 m². W przypadku więk-

szych powierzchni układanych jest kilka mat. 
Niedopuszczalne jest ich skracanie. Układa się 
je bezpośrednio pod pokryciem podłogowym, 
w warstwie kleju do płytek. Ważne, aby klej 
przeznaczony był do posadzek ogrzewanych.
Folia grzejna składa się z płaskich drutów 
aluminiowych zatopionych w folii poliestro-
wej. Jej grubość wynosi ok 2 mm. Kupuje się 
ją w  zestawach składających się z modułów 
grzewczych. Folia może być przycinana na 
różną długość. Pamiętać należy, by przyciętą 
krawędź zaizolować specjalną taśmą. 

obliczając Moc grzejników należy wziąć 
pod uwagę, że niektóre obudowy (np. drewniane) 
mogą nieco ją zmniejszać
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przewody zasilające mogą być również wy-
konane z tworzywa sztucznego i ukryte za osło-
nami, jeśli nie chcemy kuć podłogi lub ścian

przyklejanie płytek na ułożonej macie 
grzewczej jest łatwe, gdyż na ułożonych już ka-
blach można stawać lub klękać

układanie Maty grzewczej. siatkę, do której 
przymocowany jest kabel, można docinać – waż-
ne jest tylko, aby nie przeciąć samego kabla
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