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Temat: Uzbrojenie instalacji centralnego ogrzewania. Zadania i zastosowanie urządzeń.     

 
Po tych zajęciach powinieneś umieć odpowiedzieć na pytania podane pod spodem. Zajęcia obejmują trzy 
godziny lekcyjne. Poniższą notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu lub ściągnąć na komputer do 
folderu. 
Na kolejne zajęciach online z instalacji, proszę przygotować sobie odpowiedzi na poniższe pytania, może 
być ustnie lub w zeszycie. Podczas lekcji będę zadawać pytania na ocenę (tak jak ostatnio). Odpowiedzi na 
pytania znajdziecie pod spodem w notatce. 
 
1. Jakie znasz rodzaje naczyń wzbiorczych? 
2. Jakie jest główne zadanie naczyń wzbiorczych? 
3. W przypadku naczyń przeponowych jakie są inne urządzenia, które należy podłączyć blisko naczynia? 
4. Dlaczego woda w instalacji c.o. zwiększa lub zmniejsza swoją objętość? 
5. Dlaczego instalacja się zapowietrza? 
6. Jakie są skutki zapowietrzenia? 
7. Jakie urządzenia służy do odpowietrzenia? 
8. Jakie urządzenia są do usuwania zanieczyszczeń? 
9.  W jakim celu stosujemy zawory termostatyczne? 
10. W jakim celu stosujemy sprzęgło hydrauliczne? 
11. Jakie zalety ma zastosowanie sprzęgła hydraulicznego? 
 
 

1. Naczynia wzbiorcze 
Podstawowym zadaniem  naczyń wzbiorczych jest ochrona instalacji grzewczych przed nadmiernym 
wzrostem ciśnienia, poprzez przejęcie wzrostu objętości wody w instalacji. 

Naczynie wzbiorcze w systemie otwartym montowane jest w najwyższym punkcie instalacji. Przy okazji jest 
rura odpowietrzająca, którą powietrze oraz ciśnienie może swobodnie uchodzić z instalacji. Minimalna ilość 
wody w naczyniu otwartym, to jej wysokość ok. 5 cm. Obecność wody w naczyniu sprawdzamy rurą 
sygnalizacyjną. Rurą przelewową wylewa się nadwyżka wody, jeśli naczynie zapełniłoby się, żeby nie zalać 
budynku, rura przelewowa jest odprowadzona do kanalizacji. Rura bezpieczeństwa – nią „ucieka” zwyżka 
ciśnienia. Rurą wzbiorczą nadwyżka wody przechodzi do naczynia. Jedynie na rurze sygnalizacyjnej może 
być zawór odcinający, na innych rurach jest to zabronione. 

Naczynie przeponowe działa w systemie instalacji zamkniętym, czyli nie ma kontaktu z otoczeniem, woda 
krąży w zamkniętej instalacji. Razem z naczyniem przeponowym, montowane jest manometr, zawór 
bezpieczeństwa oraz odpowietrznik. Wszystko to może być na specjalnej konsoli , montowane koło pieca. 

 



   
Naczynie systemu otwartego   Naczynie przeponowe w systemie zamkniętym 
 

 

2. Odpowietrzniki 

Instalacje centralnego ogrzewania, jak również instalacje chłodzące pracujące w systemie zamkniętym, 
powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające usunięcie  powietrza ze zładu (z wody, z instalacji), 
tak w czasie ich napełniania, jak i normalnej pracy. 

Przenikanie powietrza do zładu centralnego ogrzewania zachodzi wieloma drogami, spośród których 
wymienić należy: 
-          przedostawanie się powietrza do instalacji w czasie jej napełniania (proces napełniania należy 
prowadzić z odpowiednią prędkością. Zbyt szybkie wypełnianie zładu prowadzi do powstania pęcherzy 
powietrznych) 
-          wnikanie powietrza do instalacji w postaci zawartych w wodzie pęcherzy i mikropęcherzy 
-          wnikanie do instalacji powietrza rozpuszczonego w wodzie 
-          przedostawanie się powietrza przez ścianki rur tworzywowych, nieszczelne dławice pomp 
i zaworów (przenikanie powietrza do instalacji zachodzi najintensywniej w rurach polietylenowych.   Z tego 
powodu w instalacjach c.o. należy stosować rury PE lub PP  z osłoną antydyfuzyjną lub rury PE 
wielowarstwowe. Antydyfuzyjna oznacza że nie będzie przenikało powietrze z otoczenia przez ściankę do 
środka rury. Taką wkładką może być np. aluminium, np. takie rury jak PEX). 
 
Skutki zapowietrzenia: 
-          zmniejszenie wymiany ciepła w grzejnikach, 
-          spadek efektywności wymiany ciepła w wymiennikach ciepła i kotłach, 
-          powstawanie szumów w instalacji (poprzez przemieszczające się pęcherzyki powietrza) 
-          zwiększone zagrożenie korozją w grzejnikach i przewodach, 
-          możliwość szybkiego uszkodzenia pompy obiegowej (czyli kawitacyjne działanie pompy, oznacza, 
że na pompie wytwarza się faza gazowa (bąbelki) co może prowadzić do uszkodzenia pompy, bo wirnik 
jest nierównomiernie obciążony wodą) 
 
Odpowietrzniki mogą ręczne, automatyczne – je umieszcza się w najwyższym punkcie instalacji lub jej 
części. 
 Mogą być też separatory – tez usuwają powietrze, ale mogą być montowane blisko pieca, gdzieś na 
wylocie zasilania… 



  
Odpowietrznik     separator 

 

 

3. Filtry, odmulacze 

Odmulacz zatrzymuje zanieczyszczenia większe, działa jak osadnik, czyli cięższe zanieczyszczenia 
opadają w dół. Na dole odmulacza jest zawór spustowy, na górze może być odpowietrznik. Odmulacze są 
pierwszymi urządzeniami w instalacji do zatrzymywania zanieczyszczeń. 

Filtry zatrzymują zanieczyszczenia płynące w wodzie, są przeważnie filtry siatkowe lub magnetofiltry, które 
mają dodatkowy magnez przyciągający zanieczyszczenia stalowe… 

 

4. Zawory grzejnikowe 

 

Do regulacji, zamykania, otwierania przepływu. Zawory z termostatem  służą do automatycznego 
zamykania, przymykania, otwierania przepływy. Temperature pracy ustawiamy na głowicy termostatu.  

 

 

    
Zawór kątowy i prosty 

 



   
 

 Zawór trójdrogowy do ogrzewań dwururowych : po lewej dla grzejników łazienkowych, po prawej dla 
grzejników członowych 

 

 

 

Zawór termostatyczny z głowicą, grzejnikowy   

 

 

 

 

 

 

Termostaty pokojowe (sterowniki) można zamontować na 
ścianie, 1,5 m nad podłogą. Mogą być tez obok drzwi. Nie 
montuje się koło okien. Wtedy ustawiamy temperaturę dla 
całego pokoju. Takie termostaty sterują najczęściej pracą 
kotła, i wysyłaja sygnał do sterownika . 

 

 

 

 

5. Sprzęgło hydrauliczne 

 

Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są 
w układach średniej oraz dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu 
obiegów grzewczych. 

Zadania sprzęgła hydraulicznego 
 rozdzielenie obiegu kotłowego i grzewczego, 



 utrzymanie niezależnych strumieni masowych w obiegu kotła 
i obwodach grzewczych, 

 wyeliminowanie konieczności równoważenia przepływów obiegów 
kotłowego i grzewczego, 

 zapobieganie korozji niskotemperaturowej, 
 odmulanie czynnika grzewczego, 
 odpowietrzanie czynnika grzewczego, 

 

Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego w układach kotłowych, powoduje 
rozdzielenie obiegu kotłowego od obiegu grzewczego. Rozruch kotła 
odbywa się przy całkowicie zamkniętym przepływie na instalacji 
grzewczej, co w konsekwencji chroni kocioł przed korozją 
niskotemperaturową (czyli zimny powrót nie wchodzi do pieca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam, Paulina Midera 


