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1. Wstęp   

Instalacje ogrzewcze wykonywane są z reguły w dwóch układach. Można je podzielić na 

instalację układu otwartego  oraz instalację układu zamkniętego. Zabezpieczeniem instalacji 

układu otwartego jest naczynie wyrównawcze. Należy je stosować przy projektowaniu i 

wykonywaniu instalacji grzewczych, grawitacyjnych i pompowych systemu otwartego, w 

których temperatura wody na zasilaniu nie przekracza 100C . Zgodnie z normą PN-91 B-

02413 „Zabezpieczenie instalacji grzewczych systemu otwartego. Wymagania.” 

Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego powinno składać się z 

urządzeń zabezpieczających podstawowych i uzupełniających oraz z osprzętu. Podstawowe 

urządzenia zabezpieczające należy stosować we wszystkich instalacjach systemu otwartego. 

Do podstawowych urządzeń zabezpieczających należą: 

a) naczynie wzbiorcze,  

b) rury zabezpieczające, 

c) rura przelewowa, 

d) rura odpowietrzająca. 

 Uzupełniające urządzenia zabezpieczające należy stosować w zależności od rodzaju źródła 

ciepła, jego mocy oraz usytuowania podstawowych urządzeń zabezpieczających. Do 

uzupełniających urządzeń zabezpieczających należą: 

 a) rura sygnalizacyjna, 

 b) ochrona przed zamarznięciem urządzeń zabezpieczających,  

c) zabezpieczanie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w źródle ciepła.  

Naczynie wyrównawcze (wzbiorcze) to nic innego jak zbiornik bezciśnieniowy przejmujący 

zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania 

wodnego oraz zapewniający swobodne połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji. 
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2.Wymiary i parametry urządzenie  

Minimalną objętość naczynia wzbiorczego oblicza się wg poniższego wzoru: 

vvVu  11,1   

gdzie: 

v  -   pojemność instalacji ogrzewania podawana w m3; w skład instalacji wchodzą: kocioł – źródło 

ciepła; przewody z armaturą, grzejniki itp. 

1  - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 podawana w kg/m3. jako 

temperaturę początkową przyjmuję się t1 = 10°C 

v - przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury początkowej t1 

podawana w dm3/kg 

tm = 0,5(tz+tp) 

tz  –   obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu podawana w °C 

tp  –   obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie podawana w °C 

Naczynie wzbiorcze, którego pojemność całkowita jest równa lub większa niż 50 dm
3        

powinno być wyposażone w otwór rewizyjny, umiejscowiony powyżej króćca rury 

przelewowej, zamykany pokrywą. Ma to umożliwić kontrolę oraz utrzymanie właściwego 

stany technicznego naczynia. 

 

Rys.1. Schemat podłączenia rur do naczynia wzbiorczego  w instalacji wyposażonej w jeden  

            kocioł lub wymiennik ciepła. 
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Wysokość, na której umieszczono naczynie wzbiorcze powinna zapewniać ciągły przepływ 

wody we wszystkich obiegach wodnych instalacji. Dla rozdziału górnego określona jest jako  

odległość od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, przy rozdziale  

dolnym – od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia. 

 Dla instalacji z grawitacyjnym odbiorem ciepła oraz instalacji pompowych z pompami  

obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu wysokość H na której umieszczono naczynie wzbiorcze 

określona jest zależnością  

mH 3,0  

  W przypadku instalacji pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp 

zamontowanymi na powrocie: 

pHH 7,0  

 Naczynie wzbiorcze należy umieścić nad źródłem ciepła przy pionowym 

prowadzeniu rur  

bezpieczeństwa  

 

Rys.2. Umieszczenia naczynia wzbiorczego ponad najwyżej położonym punktem obiegu 

wody:  

a) rozdział górny;      b)     rozdział dolny 
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Rury zabezpieczające  są to rury wzbiorcze oraz rury  bezpieczeństwa.  

Rura wzbiorcza jest to rura łącząca dolną część przestrzeni wodnej naczynia 

wzbiorczego  

z górną częścią przestrzeni wodnej jednego kotła (wymiennika ciepła) lub zbiorczą rurą 

powrotną, gdy zastosowano dwa lub więcej kotłów lub wymienników ciepła.  

 Zadaniem rury wzborczej jest odprowadzanie i doprowadzanie do naczynia 

wzbiorczego przyrostów objętości wody wywołane zmianą jej temperatury. 

Minimalna wewnętrzna średnica rury wzbiorczej dRW, mm, określona jest 

zależnością: 

323,5 źrRW Qd   

lecz nie może być mniejsza niż 25 mm; gdzie: 

Qźr – moc cieplna źródła ciepła (kotłowni lub węzła cieplnego), kW 

 Rura bezpieczeństwa łączy najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła lub  

wymiennika ciepła z przestrzenią powietrzną naczynia wzbiorczego, powyżej rury 

przelewowej. Rura bezpieczeństwa zabezpiecza instalację ogrzewania wodnego przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zapewnia również odprowadzenie wody lub mieszaniny 

parowo – wodnej do przestrzeni naczynia wzbiorczego. 

Minimalna wewnętrzna średnica rury bezpieczeństwa  dRB, mm,  dla każdego kotła 

lub wymiennika ciepła określona jest zależnością: 

308,8 Qd RB   

lecz nie może być mniejsza niż 25 mm; gdzie: 

Q – moc cieplna kotła, kW 

 Rury zabezpieczające na całej swej długości, za wyjątkiem odcinków pionowych, 

powinny być wolne od zasyfowań i prowadzone ze spadkiem min. 1% skierowanym do 

kotła. Wszelkie zmiany kierunku prowadzenia rur należy wykonywać łukami o promieniach 

osi wynoszących co najmniej dwukrotnej zewnętrznej średnicy rury.  

 



7 
 

Tabela 1. Średnice nominalne i zewnętrzne rur: bezpieczeństwa i wzbiorczej. 

 

 Rura przelewowa prowadzona jest z naczynia wzbiorczego z wysokości 

maksymalnego  

poziomu lustra wody do pomieszczenia źródła ciepła. Służy do odprowadzenia nadmiaru 

wody  

z naczynia wzbiorczego. Jej wewnętrzna średnica nie powinna być mniejsza niż wewnętrzna  

średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa. Rury przelewowej nie wolno łączyć 

bezpośrednio z kanalizacją ani wyprowadzać na zewnątrz budynku. 

Rura odpowietrzająca  łączy przestrzeń powietrzną naczynia wzbiorczego z 

atmosferą. Umożliwia ona usuwanie powietrza z instalacji w czasie napełniania, rozruchu i 

eksploatacji oraz umożliwia dopływ powietrza do instalacji przy jej opróżnianiu z wody. 

Wewnętrzna średnica rury odpowietrzającej powinna wynosić minimum 15 mm, 

jednocześnie nie może być mniejsza niż średnica rury odpowietrzającej instalację, 

doprowadzonej do naczynia wzbiorczego. 

moc cieplna kotła lub 

wymiennika [kW] 

rura bezpieczeństwa [mm] rura wzbiorcza  [mm] 

powyżej  do średnica 

nominalna 

średnica 

wewnętrzna 

średnica 

nominalna 

średnica 

wewnętrzna 

- 40 25 27,2  

25 

 

27,2 40 85 32 35,9 

5 140 40 41,8 

140 280 50 53 32 35,9 

280 325  

65 

 

68,8 

32 35,9 

325 510 40 41,8 

510 615 50 53 

615 1000 80 80,8 50 53 

1000 1040 

100 105,3 

 

65 

 

68,8 1040 2210 

2210 2275 - - 

2275 3685 - - 80 80,8 

3685 8160 - - 100 105,3 

Dla rury wzbiorczej – moc cieplna źródła 
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Na rurach: bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej zabronione 

jest umieszczanie armatury umożliwiającej całkowite bądź częściowe zamknięcie przepływu 

oraz urządzeń i armatury zmniejszających pole przekroju wewnętrznego rur. 

W zależności od mocy źródła ciepła oraz usytuowania podstawowych urządzeń  

zabezpieczających dodatkowo można zastosować uzupełniające urządzenia zabezpieczające. 

 

Rys.3.  Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w 

jeden  

kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie  

wg PN-91/B-02413-4. Schemat ten ma również zastosowanie dla następujących instalacji:  

rozdział górny – pompa na zasileniu; rozdział górny – pompa na powrocie; rozdział  

dolny – pompa na zasileniu; rozdział górny i dolny z obiegiem grawitacyjnym  

Jako uzupełniające urządzenia zabezpieczające stosuje się: 

 Rura sygnalizacyjna wyprowadzana jest z dolnej przestrzeni wodnej naczynia  

wzbiorczego i doprowadzana do pomieszczenia, w którym umieszczone jest źródło ciepła, a 

na jej wylocie umieszczony powinien być zawór odcinający oraz hydrometr.  
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Wylot rury powinien być umieszczony w sposób umożliwiający kontrolę z miejsca obsługi 

oraz miejsca napełniania instalacji. Nie wolno wyprowadzać jej na zewnątrz budynku ani 

podłączać  

bezpośrednio do kanalizacji. Stosowana jest w celu umożliwienia kontroli poziomu wody  

w naczyniu wzbiorczym.  Jej wewnętrzna średnica powinna wynosić co najmniej 15 mm.  

W przypadku gdy mockotłowni (węzła cieplnego) jest większa niż 25kW stosowanie rury  

sygnalizacyjnej jest obowiązkowe. 

Ochrona przed zamarznięciem urządzeń zabezpieczających. Urządzenia 

zabezpieczające instalację – naczynie wzbiorcze, rury bezpieczeństwa, rura wzbiorcza, 

sygnalizacyjna oraz  

przelewowa – powinny być umieszczone w przestrzeni, gdzie temperatura powietrza jest 

wyższa niż 0°C. W przypadku gdy spełnienie powyższego warunku nie jest możliwe (np. ze 

względów 

 budowlanych) należy zapewnić przepływ wody przez naczynie wzbiorcze stosując rury  

cyrkulacyjne od każdej rury bezpieczeństwa. 

Średnica rury cyrkulacyjnej nie powinna być mniejsza niż 20mm, a na każdej rurze  

cyrkulacyjnej powinien znajdować się element dławiący (kryza) zapewniający łączny 

strumień wody cyrkulacyjnej  przepływającej przez naczynie wzbiorcze nie mniejszy niż 1%  

obliczeniowego strumienia obiegowej wody.  

W przypadku zastosowania rur cyrkulacyjnych naczynie wzbiorcze oraz 

doprowadzone do niego rury powinno być zaizolowane cieplnie z zachowaniem warunku, że 

opór przewodzenia  

ciepła warstwy izolacji nie może być mniejszy niż 2m
2
K/W. Zadaniem izolacji cieplnej jest  

ochrona przed zamarznięciem  wyłącznie w wypadku krótkotrwałych przerw w działaniu  

ogrzewania. 

Tabela 2. Wymiary 
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` Rys.4.  

 

 


