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Temat:  Zasady montażu instalacji centralnego ogrzewania.   
   Węzły ciepłownicze – rodzaje.            (łącznie 3 godz.) 
 
 
Poniżej przedstawiam notatkę z treści omawianych na zajęciach. Notatkę można wydrukować i wkleić do 
zeszytu lub ściągnąć na komputer do folderu.  
 Na kolejne zajęciach online z instalacji, proszę przygotować się z tych tematów.  Podczas lekcji 
będę zadawać pytania na ocenę (tak jak ostatnio) lub będzie do rozwiązania test online.  
 

Zasady prowadzenia przewodów: 

- kominki mogą być tylko w budynkach jednorodzinnych lub budynkach niskich 

- nie można stosować kotła na paliwo stałe przy zamkniętym systemie instalacji, chyba że, jest kocioł do 
300 kW mocy i jest dodatkowy zbiornik buforowy do gromadzenia nadmiaru ciepła 

- rury należy prowadzić ze spadkiem, aby umożliwić odpowietrzanie instalacji oraz opróżnianie jej z wody. 
Dopuszcza się prowadzenie rur poziomo, bez spadku, jeśli prędkość przepływu zapewnie 
samoodpowietrzanie (czyli będzie stosunkowo wolno przepływać woda w instalacji c.o.), oraz jeśli możliwe 
będzie przedmuchanie instalacji sprężonym powietrzem, w celu usunięcia wody z rur 

- w instalacji c.o. możemy stosować rury miedziane, stalowe czarne, wszystkie rury z tworzyw sztucznych z 
wkładką antydyfuzyjną, np. aluminiową, pod warunkiem, że w przypadku stosowania rur z towrzywa temp 
nie będzie większa niż 95 stopni C. Zabrania się stosowania rur ocynkowanych w instalacjach c.o.  

- rury stalowe powinny być zabezpieczone warstwą antykorozyjną, poprzez pomalowanie. Aby zapobiec 
korozji od środka stosuje się inhibitory korozji, czyli substancje chemiczne, które spowalniają korozję rur. 

- uchwyty na rurach poziomych montujemy co parę metrów, odczytuje się to z tabel 

- uchwyty na pionach - stosuje się przynajmniej jeden uchwyt na jedną kondygnację (czyli np. co 2,5m) 

- jeśli rury układane są poziomo jedna nad drugą, to rury instalacji c.o. powinny być powyżej instalacji 
zimnej wody i gazu 

- powinno się zapewnić kompensację przewodów, naturalną lub sztuczną. Kompensacja oznacza 
przejmowaniem wydłużeń rur (materiałów), które to wydłużenia spowodowane są przez wzrost temperatury 
w instalacji. Kompensacja naturalna to układanie rur z załamaniami, tzn. kolana, łuki, trójniki… 
Kompensacja sztuczna to stosowanie kompensatorów, np. U-kształtowy. 

- jeśli prowadzimy piony zasilania i powrotu obok siebie, to zasilanie z prawej a powrót z lewej (patrzyć w 
stronę ściany). Odstęp między rurami to ok. 8 cm, licząc od środka rury do środka następnej 

- każdy grzejnik powinien mieć regulator termostatyczny 

- tuleje ochronne powinny być stosowane przy przejściach przez przegrody budowlane, powinny wystawać 
ok. 5cm poza przeszkodę 

 

 

Węzły ciepłownicze 

  Węzeł ciepłowniczy (lub inaczej cieplny), łączy wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania 
w budynku z siecią cieplną zewnętrzną. 

 

 



Podstawowe funkcje węzła cieplnego to: 

· Dostarczenie i transformacja ciepła z sieci ciepłowniczej do instalacji, 
· Pomiar zużycia ciepła do celów rozliczeniowych, 
· Automatyczna regulacja temperatury w obwodach wtórnych, 
· Automatyczna regulacja dyspozycyjnej różnicy ciśnienia, 

Dodatkowymi funkcjami węzłów cieplnych mogą być: 

- rejestracja i zdalna komunikacja parametrów pracy węzła 

- zdalna regulacja parametrów pracy węzła 

 

1. węzeł bezpośredni – woda z sieci ciepłowniczej wpływa bezpośrednio do instalacji bez zmiany 
parametrów pracy ( czyli temperatury i ciśnienia) 

 
 

2. Węzeł hydroelewatorowy – temperatura jest zmniejszana poprzez zastosowanie hydroelewatora, który 
poprzez ma za zadanie zmieszać część wody zasilającej i powrotnej, aby temp wody do instalacji  była 
niższa. 

 
 



 

3. Węzeł zmieszania pompowego – pompa, zamontowana na zasilaniu lub powrocie,  wytwarzając 
podciśnienie (ssanie) zasysa część wody powrotnej, i miesza z zasilającą, dając do instalacji wodę o temp 
niższej niż w sieci. 

 
 

 

4. Węzeł wymiennikowy – najczęściej stosowany, woda z sieci płynie do wymiennika ciepła, tam oddaje 
przez ściankę temperaturę do wody obiegowej z osobnej instalacji c.o., a potem wraca do sieci. 

 
 



 

 Obecnie najczęściej spotyka się węzły kompaktowe, czyli gotowe konstrukcje to zamontowania 
między siecią ciepłowniczą a instalacją w budynku. Przeważnie są one wymiennikowe, czyli posiadają 
wymienniki płytowe, w których następuje wymiana ciepła między dwoma obiegami (między siecią i 
instalacją, między instalacją c.o. a instalacją c.w.u). 

 

 
Rys. ze strony instsani.pl 

 

 

Proszę przypomnieć sobie, do czego służą elementy zamontowane w węzłach. 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam, Paulina Midera 


