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Ogrzewanie pod∏ogowe z kot∏em na paliwo sta∏e

NiepewnoÊç na rynku paliw, co do

stabilnoÊci cen i gwarancji dostaw,

powoduje, ˝e coraz wi´cej osób, za-

stanawiajàc si´, z jakiego êród∏a cie-

p∏a skorzystaç w projektowanym do-

mu, powa˝nie myÊli o kotle na paliwo

sta∏e. Mówiàc „paliwo sta∏e”, mamy

na myÊli najcz´Êciej w´giel kamienny

lub drewno. Pod tym poj´ciem musi-

my tak˝e umieÊciç wszystkie tzw.

biopaliwa, jak wierzb´

energetycznà, s∏om´,

zbo˝a oraz przerobione

trociny drzewne (pelet,

brykiety). Wyjàt-

kiem jest metan,

powstajàcy w pro-

cesach gnilnych, któ-

ry tak˝e wykorzystywany jest

do spalania w kot∏ach central-

nego ogrzewania.

Praca kot∏a

Dlaczego kot∏y na paliwo sta∏e

trzeba traktowaç inaczej ni˝ kot∏y

na gaz czy olej opa∏owy? Przede

wszystkim podawanie paliwa, ale na

pewno sposób zabezpieczania przed

wzrostem ciÊnienia. W Polsce

wszystkie kot∏y na paliwo sta∏e mu-

szà byç zabezpieczane naczyniem

rozszerzalnym otwartym, zgodnie z

PN-91/B-02413. W Niemczech ko-

t∏y takie, je˝eli sà wyposa˝one w za-

wór termostatyczny po∏àczony z w´-

˝ownicà bezpieczeƒstwa, mogà byç

zabezpieczone naczyniem rozsze-

rzalnym przeponowym. Prawdopo-

dobnie z czasem i my doczekamy si´

zgody (powstanie odpowiedni prze-

pis lub przejmiemy go jako przepis

unijny) na tego rodzaju rozwiàzanie.

Jak d∏ugo takiego przepisu nie ma,

trzeba sobie radziç inaczej, ni˝ to ro-

bià w Niemczech.

Zakaz stosowania naczyƒ przepo-

nowych, bez dodatkowego elementu,

wynika stàd, ˝e w przypadku jakiejÊ

awarii (np. zatrzymanie pompy obie-

gowej) mamy przerw´ w odbiorze

ciep∏a z kot∏a, a w∏o˝one do kot∏a pa-

liwo dalej

si´ pali,

ciàgle

d o s t a r -

czajàc nowà

porcj´ ciep∏a.

Mamy wtedy

g w a ∏ t o w n y

wzrost tempe-

ratury i ciÊnienia,

je˝eli uk∏ad jest za-

mkni´ty. W uk∏adzie z na-

czyniem otwartym, gdy temperatura

wzroÊnie do 100°C, nast´puje odpa-

rowanie wody bez wzrostu ciÊnienia.

W kot∏ach gazowych i olejowych wy-

∏àczenie palnika powoduje jednocze-

Ênie przerw´ w dop∏ywie ciep∏a, a w

zwiàzku z tym nie ma groêby wzrostu

ani temperatury, ani ciÊnienia.

Wszystkie kot∏y, bez wzgl´du czym

sà opalane, nie lubià zbyt niskiej tem-

peratury powierzchni wymiany cie-

p∏a, bo powoduje to wykraplanie si´

na niej pary wodnej lub (tak˝e) sub-

stancji oleistych. Jedno i drugie wp∏y-

wa na trwa∏oÊç kot∏a i warunki wymia-

ny ciep∏a (sprawnoÊç kot∏a). Dla ko-

t∏ów gazowych jest to min. 42°C, dla

w´glowych zaÊ 60°C. Ni˝sze tempe-

ratury to tak˝e szybsze zanieczysz-

czanie kot∏a. Aby zapewniç trwa∏oÊç i

niezawodnoÊç kot∏a podczas eksplo-

atacji, nale˝y go regularnie czyÊciç.

Kocio∏ zanieczyszczony posiada

mniejszà sprawnoÊç cieplnà, ponie-

wa˝ sadza osadzona na Êciankach ko-

t∏a powoduje ich izolacj´ i nara˝a na

dzia∏anie agresywnych zwiàzków nisz-

czàcych kocio∏. A kto chcia∏by czyÊciç

swój kocio∏ co 2-3 dni?

Patrzàc na ogrzewanie pod∏ogowe

jako na odbiornik ciep∏a, widzimy, ˝e

mamy do czynienia z du˝à niezgod-

noÊcià temperatur, przy jakich do-

brze pracuje kocio∏ i jakie potrzebuje

ogrzewanie pod∏ogowe (max. 55°C).

Jak wi´c poradziç sobie z tà

niezgodnoÊcià, je˝eli chce-

my mieç ogrzewanie pod∏o-

gowe i kocio∏ na paliwo

sta∏e? Popatrzmy na

schemat instalacji cen-

tralnego ogrzewania,

gdzie êród∏em ciep∏a

jest kocio∏ na paliwo

sta∏e, a odbiornikami

ogrzewanie pod∏ogowe

i grzejnikowe. Przypuszczam, ˝e jest

to obecnie najcz´Êciej stosowany

uk∏ad. Co zrobiç, aby optymalne wa-

runki pracy kot∏a i ogrzewania pod∏o-

gowego by∏y spe∏nione? Zacznijmy

od opisania niektórych elementów

tego schematu. Pod nr 4 mamy mo-

du∏ kot∏owy z zaworem trójdrogo-

wym i pompà obiegowà (Regumat

RTA-180). Ma on za zadanie utrzy-

manie w kotle wymaganej tempera-

Modu∏owa 
regulacja
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Patrzàc na ogrzewanie pod∏ogowe jako na odbiornik ciep∏a,
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tury minimalnej, dopuszczo-

nej przez producenta kot∏a.

Podobnym w swej funkcji

modu∏em jest nr 5 Regumat

M3-130, regulujàcy przep∏yw

w tej cz´Êci instalacji grzew-

czej, w której sà grzejniki, a

nr 6 Regumat F-130, regulu-

jàcy przep∏yw w instalacji

ogrzewania pod∏ogowego.

Bez zak∏óceƒ

Aby ca∏y uk∏ad pracowa∏

bez zak∏óceƒ, potrzebujemy

jeszcze jednego elementu.

Jest to tzw. sprz´g∏o hydrau-

liczne, przez instalatorów nazywane

wajchà hydraulicznà, w którym na-

st´puje dopasowanie przep∏ywów za-

równo w obiegu grzewczym (grzejni-

ki, pod∏ogówka), jak i kot∏a. Nie wol-

no zapominaç, ˝e optymalne prze-

p∏ywy w instalacji grzewczej i kot∏a

bardzo si´ od siebie ró˝nià, stàd te˝

koniecznoÊç zastosowania sprz´g∏a

hydraulicznego, które sprzeczne in-

teresy obu obiegów stara si´ pogo-

dziç (nr 7). Na schemacie pokazane

jest zabezpieczenie kot∏a naczyniem

rozszerzalnym przeponowym (do-

puszczone w Niemczech), u nas, jak

podaje to ww. norma, musimy zasto-

sowaç otwarte naczynie rozszerzalne.

Jak to dzia∏a

Dla osób mniej wtajemniczonych

par´ s∏ów opisu, jak to wszystko dzia-

∏a. Zacznijmy od kot∏a. Zawór

trójdrogowy mieszajàcy, z

czujnikiem temperatury, dba

o to, aby do kot∏a nie wraca∏a

zbyt ch∏odna woda, która mo-

˝e powodowaç wykraplanie

si´ w nim pary wodnej. Gdy

na powrocie ma odpowiednie

temperatury, otwiera prze-

p∏yw do sprz´g∏a hydraulicz-

nego, skàd goràca woda po-

bierana jest  do ogrzewania

pod∏ogowego, które nadzoru-

je podobny uk∏ad (modu∏ nr

6), ale z nastawionymi tem-

peraturami, jakie potrzebuje

instalacja pod∏ogowa. Nieza-

le˝nie od niego modu∏ nr 5 zapewnia

odpowiednie warunki pracy grzejni-

kom znajdujàcym si´ w tej cz´Êci in-

stalacji. W ten sposób ciep∏o produ-

kowane przez kocio∏ jest bez proble-

mów dostarczane do instalacji grzew-

czej, a przep∏ywy w instalacji wza-

jemnie si´ nie zak∏ócajà.

Przemys∏aw Szcz´sny

Ilustracje z archiwum firmy Oventrop.
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