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Instalacje grzewcze jednorurowe o zbyt
wysokiej temperaturze na zasilaniu
mogπ przyczyniaÊ siÍ do podwyøszo-

nego zuøycia ciep≥a oraz b≥Ídnych rozli-
czeÒ kosztÛw, dokonywanych na podstaw-
ie wskazaÒ podzielnikÛw kosztÛw lub cie-
p≥omierzy. Spowodowane jest to wysokim
udzia≥em energii cieplnej oddawanej przez
piony. Analiza danych z rozliczeÒ pozwala
na identyfikacjÍ tych instalacji, ktÛre cha-
rakteryzujπ siÍ podwyøszonym udzia≥em
ciep≥a emitowanego przez piony w stosun-
ku do ciep≥a oddawanego przez opomiaro-
wane grzejniki. W tych przypadkach zwy-
kle skutkuje to zwiÍkszonym zuøyciem
energii, jako øe w znacznej czÍúci nie po-
dlega ono indywidualnej regulacji. Fak-
tycznie dostarczona iloúÊ ciep≥a przewyø-
sza wiÍc zapotrzebowanie uøytkownikÛw,
co prowadzi do nieracjonalnych z punktu
widzenia gospodarki ciep≥em zachowaÒ,
jak np. intensywne wietrzenie. 

Identyfikacja

Na postawie analizy danych z rozliczeÒ
kosztÛw zuøycia ciep≥a firma Minol Stein-

Pol opracowa≥a metodÍ
umoøliwiajπcπ identyfi-
kacjÍ problematycznych
instalacji za pomocπ
analizy porÛwnawczej.
Wyniki analizy umoøli-
wiajπ dokonanie wspÛl-
nie z zarzπdcπ nierucho-
moúci doboru indywidu-
alnych rozwiπzaÒ, o ko-
rzystnym wp≥ywie za-
rÛwno na jakoúÊ roz-
liczeÒ kosztÛw, jak rÛw-
nieø na zmniejszenie zu-
øycia energii cieplnej
danego budynku.

Rozpoznanie proble-
matycznych instalacji
dokonywane jest za po-
mocπ tzw. wskaünika rejestracji ciep≥a, ktÛry
pozwala stwierdziÊ, w jakim stopniu ciep≥o
zuøyte w danej nieruchomoúci zosta≥o ujÍte
we wskazaniach podzielnikÛw kosztÛw.
Wskaünik rejestracji ciep≥a zwiπzany jest
z tzw. wraøliwoúciπ bazowπ, ktÛra dla po-
dzielnikÛw elektronicznych wynosi 1000 je-
dn./MWh. Im niøsza wraøliwoúÊ, tym niø-

szy jest teø wskaünik rejestracji ciep≥a, co
wskazuje na wysoki udzia≥ energii cieplnej
oddawanej przez piony. 

Przyjmuje siÍ, øe wskaünik < 17 (czyli
wraøliwoúÊ< 170 jedn./MWh) dla podziel-
nikÛw jednoczujnikowych oraz < 26 (wra-
øliwoúÊ <260 jedn./MWh) dla podzielni-
kÛw dwuczujnikowych sygnalizuje ko-
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Firma Minol Stein-Pol opracowa≥a metodÍ, umoøliwiajπcπ identyfikacjÍ problematycznych in-
stalacji za pomocπ analizy porÛwnawczej. Wyniki tej analizy pozwalajπ na znalezienie wspÛl-
nie z zarzπdcπ danej nieruchomoúci indywidualnych rozwiπzaÒ, ktÛre korzystnie wp≥ynπ za-
rÛwno na jakoúÊ rozliczeÒ kosztÛw, jak rÛwnieø na zmniejszenie zuøycia energii cieplnej da-
nego budynku. 

Analiza danych 
z rozliczeÒ pozwala 
na identyfikacjÍ tych instalacji, 
ktÛre charakteryzujπ siÍ 
podwyøszonym udzia≥em ciep≥a 
emitowanego przez piony w stosunku 
do ciep≥a oddawanego 
przez opomiarowane grzejniki 
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niecznoúÊ natychmiastowego zastosowa-
nia úrodkÛw zaradczych.

Proponowane 
rozwiπzania

Istniejπ trzy zasadnicze rozwiπzania do
zastosowania w instalacjach grzewczych
o rozpoznanym zbyt wysokim udziale cie-
p≥a oddawanego przez piony. 

Pierwsze, a zarazem naj≥atwiejsze do
przeprowadzenia, polega na zmianie sto-
sunku kosztÛw sta≥ych i zmiennych w ro-
zliczeniu kosztÛw energii cieplnej. Zasto-
sowanie relacji 50%-50% pozwoli na re-
dukcjÍ b≥ÍdÛw podzia≥u kosztÛw spowo-
dowanych emisjπ ciep≥a przez piony oraz
przenikaniem miedzy lokalami poszcze-
gÛlnych uøytkownikÛw, a co za tym idzie
ñ na przeprowadzenie jak najdok≥adniej-
szego rozliczenia kosztÛw.

Drugie rozwiπzanie dotyczy zmiany krzy-
wej grzewczej, czyli takiego jej doboru,
ktÛry pozwoli na zastosowanie niøszej
temperatury na zasilaniu. Jak wiadomo,
w wiÍkszoúci przypadkÛw zaplanowane
dla budynku zapotrzebowanie na energiÍ
cieplnπ przekracza jej faktyczne zuøycie.
DziÍki obniøeniu temperatury na zasilaniu
zwiÍkszy siÍ udzia≥ ciep≥a oddawanego
przez grzejniki w stosunku do energii emi-
towanej prze piony, a w rezultacie wzroú-
nie wskaünik rejestracji ciep≥a danej nieru-
chomoúci. 

Innym sposobem jest rÛwnieø izolacja
pionÛw (o ile uk≥ad instalacji na to pozwa-
la), ktÛra prowadzi do znacznych oszczÍd-
noúci energii.

Trzecia metoda polega na optymalizacji
wyposaøenia w urzπdzenia pomiarowe.
Dla omawianych instalacji korzystniejsze
jest rozliczanie kosztÛw energii cieplnej za
pomocπ podzielnikÛw dwuczujnikowych,
ze wzglÍdu na ich wiÍkszπ wraøliwoúÊ.
Zasadne moøe byÊ takøe zastosowanie po-
dzielnikÛw cieczowych, ktÛre dzia≥ajπc na
zasadzie odparowania rejestrujπ zuøycie bez
okreúlonej temperatury startowej. Umoøli-
wia to uwzglÍdnienie rÛwnieø ciep≥a odda-
wanego przez piony, oraz przenikajπcego
z sπsiednich mieszkaÒ. 

W przypadku nieruchomoúci o szczegÛl-
nie niskim wskaüniku rejestracji ciep≥a za-
leca siÍ ponadto (o ile to moøliwe) opomia-
rowanie pionÛw oraz wyposaøenie w po-
dzielniki pomieszczeÒ wspÛlnych charak-
teryzujπcych siÍ szczegÛlnie wysokim zu-
øyciem energii cieplnej (np. suszarni). 

Podsumowanie

Rozliczenia kosztÛw zuøycia ciep≥a
w budynkach wyposaøonych w instalacje
grzewcze jednorurowe sπ czÍsto przedmio-
tem nieporozumieÒ i sporÛw. W wiÍkszoú-
ci przypadkÛw przyczyna nie leøy po stro-
nie urzπdzeÒ pomiarowych ani firm doko-
nujπcych rozliczeÒ, a w samej instalacji
charakteryzujπcej siÍ wysokim udzia≥em
nie rejestrowanego ciep≥a oddawanego
przez piony. Rozpoznanie problematycz-
nych pod tym wzglÍdem instalacji moøe
byÊ przeprowadzone na podstawie analizy
danych z rozliczeÒ i wskaünika rejestracji
ciep≥a. Metoda opracowana przez firmÍ
Minol Stein-Pol pozwala na identyfikacjÍ
nieruchomoúci wymagajπcych dzia≥aÒ za-
radczych i odpowiedni dobÛr rozwiπzaÒ,
ktÛre umoøliwiπ poprawÍ dok≥adnoúci roz-
liczeÒ kosztÛw oraz przyczyniπ siÍ do osz-
czÍdnoúci w zakresie energii cieplnej. 

inø. Wolfgang Stein

Autor jest prezesem zarzπdu 

firmy Stein-Pol

inø. Joachim Wien

Autor jest pracownikiem 

Dzia≥u Rozwoju ñ

spÛ≥ki macierzystej firmy Stein-Pol

r o z l i c z e n i a  k o s z t Û w  z u ø y c i a  c i e p ≥ a

Stein-Pol sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 82
95-070 AleksandrÛw £Ûdzki

tel (42) 270 46 15/17

tel./fax (42) 270 46 31
e-mail centrala@stein-pol.lodz.pl
www.stein-pol.lodz.pl

R
E

K
L

A
M

A

Wskaünik 
rejestracji ciep≥a 
pozwala stwierdziÊ, 
w jakim stopniu ciep≥o 
zuøyte w danej 
nieruchomoúci zosta≥o ujÍte
we wskazaniach 
podzielnikÛw kosztÛw. 
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