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Izabela Ma�ecka

SPRAWNO�� U�YTKOWA SYSTEMU 

PRZYGOTOWANIA CIEP�EJ WODY

Streszczenie 

Jedn! z przyczyn powoduj!c! wzrost zapotrzebowania energetycznego dla instalacji ciep"ej wody jest 

wadliwa praca instalacji cyrkulacyjnej. Wskutek wadliwej pracy nast#puje zwi#kszenie strat wody 

wodoci!gowej i energii cieplnej czego przyczyn! jest nadmierne �spuszczanie� ciep"ej wody a$ do 

momentu uzyskania przez odbiorc# wymaganej temperatury. Ma to miejsce szczególnie w godzinach 

nocnych, kiedy nie ma rozbioru ciep"ej wody. W dzisiejszych czasach, gdzie g"ównie nacisk k"adzie 

si# na oszcz#dn! prac# instalacji, nale$y poszukiwa% energooszcz#dnych rozwi!za&.

S owa!kluczowe: wska'niki zu$ycia ciep"a, efektywno(% energetyczna, ciep"a woda, w#ze" ciep"owniczy.

WPROWADZENIE

Ciep"! wod! u$ytkow! nazywa si# wod# pitn! podgrzan! w podgrzewaczu do tem-

peratury co najwy$ej 90 ºC [Recknagel i in. 2009]. Z kolei Rozporz!dzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada% budynki 

oraz ich usytuowanie wprowadza zapis: $e instalacja wodoci!gowa ciep"ej wody po-

winna umo$liwia% uzyskanie w punktach czerpalnych wod# o temperaturze nie ni$szej 

ni$ 55 ºC i nie wy$szej ni$ 60 ºC. To samo Rozporz!dzenie mówi tak$e, $e straty ciep"a 

na przesyle ciep"ej wody u$ytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych powinny by% na 

racjonalnie niskim poziomie oraz izolacja cieplna powinna spe"nia% warunki zgodnie z 

obowi!zuj!cymi przepisami. Zadaniem projektanta jest zaprojektowanie instalacji cie-

p"ej wody u$ytkowej w taki sposób aby ilo(% energii zu$ytej na potrzeby c.w.u. by"a na 

racjonalnie niskim poziomie oraz by"a przygotowana do dezynfekcji termicznej )zgodnie 

z Rozporz!dzeniem [Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r.] instalacja powinna umo$liwi% przeprowadzenie okresowego �przegrzewu wody� do 

temperatury nie ni$szej ni$ 70 ºC i nie wy$szej ni$ 80 ºC*. Z kolei w krajach europejskich 

temperatura ciep"ej wody przyjmowana jest z zakresu 55 ÷ 65 ºC [Ró$alski J. 2005; 

Skagestad B., Mildenstein P., 2002 ].

Wymaganie stawiane ciep"ej wodzie u$ytkowej wg Recknagel [Recknagel i in., 2009]:

1. Ciep"a woda powinna by% do dyspozycji w odpowiedniej ilo(ci, o wymaganej tem-

peraturze i bez znacznych opó'nie&.

2. W miejscach poboru wody powinna istnie& mo$liwo(% regulacji temperatury ciep"ej 

wody.

dr  in!. Izabela MA"ECKA � Instytut Badawczo-Rozwojowy In!ynierii L�dowej i Wodnej 

�Euroexbud� w Kaliszu.
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3. Ciep!a woda powinna by" doskona!a pod wzgl#dem higienicznym.

4. Urz$dzenia do przygotowania c.w.u. powinny by" niezawodne i !atwe w obs!udze.

5. Uk!ad c.w.u. powinien by" korzystny cenowo, a jego praca energooszcz#dna i eko-

logiczna.

Na prac# uk!adu ciep!ej wody a tym samym poprawn$ jej prac# ma wp!yw szereg 

czynników. Podstawowe czynniki wp!ywaj$ce na energooszcz#dn$ prac# instalacji 

przedstawia rysunek nr 1.

WSKA�NIKI ZU�YCIA CIEP�A W INSTALACJI CIEP�EJ WODY

Wska�niki poboru ciep�a na cele c.w.u.

Instalacja ciep!ej wody, która zosta!a prawid!owo zaprojektowana i wykonana, 

zapobiega nadmiernemu wych!odzeniu si# i poprzez to odbiorcy otrzymuj$ wod# w 

punktach czerpalnych o wymaganej temperaturze. Dzi#ki prawid!owo pracuj$cej insta-

lacji c.w.u. poziom zu%ycia energetycznego utrzymywany jest na racjonalnym poziomie. 

W przypadku wadliwej pracy instalacji dochodzi o zwi#kszenia ilo&ci pobranej wody 

� czas oczekiwania na wod# o wymaganej temperaturze wyd!u%a si# oraz zwi#kszenia 

poziomu zu%ycia ciep!a.

Jednym z parametrów charakteryzuj$cych uk!ad ciep!ej wody jest wspó!czynnik 

sprawno&ci u%ytkowej systemu przygotowania ciep!ej wody, który mo%na zde' niowa" 

poni%szym wzorem:

   (1.1)

Rys. 1. Czynniki wp!ywaj$ce na pobór ciep!a c.w.u.
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Ilo!" ciep#a $
cwu

 zu%ytego do podgrzania ciep#ej wody pobranej przez odbiorców 

mo%emy obliczy" z zale%no!ci:

 �
cwu 

= 0.001· c
p
· V · ( t

cw
 - t

wz
) [GJ] (1.2)

natomiast ca#kowita ilo!" ciep#a zu%ytego na potrzeby ciep#ej wody $
sys 

jest sum& ilo!ci 

ciep#a $
cwu 

oraz strat ciep#a cyrkulacji ciep#ej wody $
cyrk

 i ilo!ci energii elektrycznej 

zu%ytej do nap'du pompy cyrkulacyjnej $el
pompy 

 $
sys 

= $
cwu

+ $
cyrk

 + $el
pompy  

 (1.3)

gdzie:

c
p  

= 4,18 GJ / (kg · K)
 
- w#a!ciwa pojemno!" cieplna wody,

V  � obj'to!" zu%ytej ciep#ej wody, m3,

t
cw

  � temperatura ciep#ej wody na wyj!ciu z w'z#a cieplnego (za wymiennikiem

    lub zasobnikiem), ºC,

t
wz

  � temperatura wody zimnej  na wej!ciu do w'z#a cieplnego, ºC.

Przy rozliczaniu zu%ytego ciep#a i okre!laniu kosztów przygotowania ciep#ej wody 

stosuje si' wska*nik zu%ycia ciep#a do przygotowania 1 m3 ciep#ej wody w
cw

, który 

mo%na zde5 niowa" [Sza6 ik W., 2008]:

   (1.4)

gdzie:

Q    � ca#kowita ilo!" ciep#a pobranego przez w'ze# c.w., GJ,

V
cw

 � ilo!" ciep#ej wody pobranej przez odbiorców, m3

Warto!" powy%szych wska*ników przede wszystkim zale%y od:

 · strat ciep#a uk#adu przygotowania ciep#ej wody,

 · strat ciep#a instalacji ciep#ej wody,

 · ilo!ci pobranej wody,

 · ilo!ci ciep#a zu%ytego na podgrzanie pobranej wody.

Wska�niki strat ciep�a instalacji ciep�ej wody

Oprócz okre!lenia sprawno!ci procesu nale%y tak%e okre!li" udzia# strat ciep#a q 

w ca#kowitym poborze ciep#a dla potrzeb ciep#ej wody u%ytkowej [Sza6 ik W., 2008]:

 (1.7)

gdzie:

Q
s
  � straty ciep#a dla danego elementu i odcinka przewodu sieci i instalacji, W.

Potrzeby cieplne zwi&zane z dystrybucj& ciep#ej wody okre!laj& straty ciep#a uk#adu 

c.w.u. w okre!lonym czasie odniesione do pojedynczego lokalu w
lok

 [Sza6 ik W., 2008]:

     (1.;)
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gdzie:

n  � liczba lokali zasilanych z instalacji ciep!ej wody. 

Warto"# powy$szego wska%nika dla instalacji ciep!ej wody wykonanej z rur sta-

lowych ocynkowanych, przy za!o$onej ró$nicy temperatur przewodów ciep!ej wody i 

otoczenia 30 K, przedstawiaj& si' nast'puj&co [P60]:

 · dla lokalu z jednym pionem c.w. � 0,220 GJ/(lokal)30 dni*,

 · dla lokalu z dwoma pionami c.w. � 0,380 GJ/(lokal)30 dni*,

Co odpowiada stratom ciep!a:

 · dla lokalu z jednym pionem c.w. � 84,9 W/lokal

 · dla lokalu z dwoma pionami c.w. � 146,6 W/lokal 

Ilo"# ciep!a niezb'dna do podgrzania m3 wody zale$na jest od pory roku. Wska%nik 

przedstawia si' nast'puj&co [P60]:

 · dla okresu letniego � 0,168 GJ/m3,

 · dla okresu zimowego � 0,189 GJ/m3.

Przy za!o$onym "rednim zu$yciu ciep!ej wody 55dm3/(mieszka+ca)doba* w budyn-

kach wyposa$onych w wodomierze oraz 3 mieszka+ców przypadaj&cych na jeden lokal, 

wska%niki maj& warto"# [P60]:

 · dla okresu letniego � 320 W/lokal,

 · dla okresy zimowego � 360 W/lokal

Zwi&zek pomi'dzy sprawno"ci& uk!adu a wska%nikiem strat ciep!a w odniesieniu 

do mieszkania w
lok

 mo$na przedstawi# nast'puj&co [Sza7 ik W., 2008]:

  (1.;*

gdzie:

v
lok

  � ilo"# wody pobranej przez jedno mieszkanie, dm3.

Zwi&zek pomi'dzy wska%nikiem zu$ycia ciep!a do przygotowania m3 wody a 

wska%nikiem strat ciep!a w uk!adzie c.w.u. odniesionym do jednego lokalu przedstawia 

si' nast'puj&co [Sza7 ik 2008]:

   (1.8*

PODSUMOWANIE

1. Na wspó!czynnik sprawno"ci u$ytkowej systemu przygotowania ciep!ej wody w 

w'z!ach ciep!owniczych najwi'kszy wp!yw ma temperatura wody zimnej oraz pobór 

wody na potrzeby c.w.u. 

2. Przy du$ych rozbiorach c.w.u. wspó!czynnik sprawno"ci u$ytkowej osi&ga najwi'k-

sz& warto"#. W okresie lata temperatura wody zimnej znacznie przekracza warto"ci 

normatywne co skutkuje obni$eniem warto"ci wspó!czynnika sprawno"ci u$ytkowej 

pomim o spadku ilo"ci ciep!a cyrkulacji.
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3.  Wspó!czynnik sprawno"ci u#ytkowej nie jest najlepszym wyznacznikiem oceny 

pracy instalacji ciep!ej wody. Wskazane jest u#ywanie wska$ników dotycz%cych 

strat ciep!a.
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NUTZLEISTUNG DES SYSTEMS F!R WARMWASSERVORBEREITUNG

Zusammenfassung

Eine der Ursachen für den erhöhten Energieverbrauch der Warmwasserleitung ist fehlerhaftes 

Funktionieren der Zirkulationsleitung. Wegen der mangelhaften Arbeit kommt es zur Erhöhung des 

Wasserverlustes aus der Wasserleitung sowie des Energieverlustes, was übermäßige Wasserableitung 

bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur von dem Abnehmer zugrunde hat. Heutzutage, wenn 

man einen großen Wert auf den effektiven Leitungsgebrauch legt, soll man nach energiesparenden 

Lösungen suchen.

Schlüsselworte: Wärmegebrauch idikatoren, energische Leistung, Warmwasser, Wärmeknoten

OPERATING EFFICIENCY OF HOT WATER PREPARATION SYSTEMS 

Summary

One of the reasons of increased power demand in hot water installations is defective performance of 

circulating  systems. As a result of defective performance, more municipal water and thermal energy 

is wasted caused by letting hot water ' ow until the customer receives the desired temperature. This 

occurs particularly at night time when hot water is not consumed. At present, where the main emphasis 

is put on ef* cient system performance, more power-saving solutions have to be sought.

Key words: heat consumption meters, power ef* ciency, hot water, thermal centre


