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1. Uklad instalacji centralnego ogrzewania
w budynku wielorodzinnym, znamienny tym,
że utworzony jest z istniejącej dwururowej
instalacji tradycyjnej wykonanej przed 1980 r.
lub podobnej z odciętymi gałązkami (2) grzejników (3) od pionów (4) przez zasilenie grzejników (3) występujących w danym mieszkaniu
przewodami (5) połączonymi tylko z dwoma
przewodami istniejących pionów (4).
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest układ instalacji centralnego ogrzewania (CO) w budynku wielorodzinnym.
Układ ten tworzony jest przez modernizację istniejącej tradycyjnej instalacji CO dwururowej
w budynku wielorodzinnym wykonanej w okresie przed 1980 r. lub instalacji podobnej,
W budynkach wielorodzinnych obecnie wznoszonych dla uzyskania takiego celu instalacja CO
posiada układ, który pod względem geometrii przewodów zbliżony jest do układu instalacji wodocią
gowej. Wynika stąd, że w budynku takim w instalacji CO występuje taka ilość pionów ile jest mieszkań
na jednej kondygnacji. W niektórych przypadkach współcześnie montowana instalacja CO może posiadać układ zbliżony do instalacji elektrycznej lub instalacji gazowej i posiadać tyle pionów ile jest
klatek schodowych. Dzięki tym dwu rozwiązaniom obecnie montowana instalacja CO w budynkach
wielorodzinnych wprowadzana jest do poszczególnego mieszkania w jednym punkcie, tj. najczęściej
przez przedpokój, w którym montowany jest ciepłomierz dla tego mieszkania. Wskazania tego ciepło
mierza są jednym ze składników opłaty lokatora tego mieszkania za energię cieplną, gdyż drugi z tych
składników wynika z rozdzielenia na poszczególne mieszkania kosztów ciepła pobranego dla ogrzewania klatek schodowych i innych wspólnych pomieszczeń.
Znany jest w literaturze dotyczącej tej dziedziny techniki, (np. August Paul Weber: "Centralne
ogrzewania wodne". Arkady Warszawa 1975 r. str. 211) - układ instalacji CO, w którym w obrębie
każdego z poszczególnych mieszkań występuje fragment układu jedno rurowego poziomego zasilanego z pionów tworzących fragment kładu dwururowego. W latach siedemdziesiątych najważniejszą
zaletą tego układu była jego częściowa jednorurowość i duża oporność hydrauliczna jego jednorurowych fragmentów. Natomiast możliwość zastosowania w nim tylko jednego ciepłomierza dla całego
mieszkania, dzięki temu, że wszystkie grzejniki w danym mieszkaniu zasilane były tylko z jednej pary
pionów (przewodów), doceniana była wówczas w znacznie mniejszym stopniu.
Nie można wykluczyć, że w przyszłości po obecnym - można się spodziewać przejściowym okresie zachwytu dla prowadzenia pionów w klatkach schodowych oraz prowadzenia przewodów CO
na odcinku od tych pionów do grzejników w podłożu posadzki, ten układ doczeka się jeszcze swojego
okresu renesansu. Stosowanie tego układu wymaga jednak jego wyboru jeszcze na etapie projektowania takiej instalacji CO i zapewnienia w niej dostatecznie dużych średnic pionów przy odpowiednio
mniejszej ich ilości.
Celem wynalazku jest zaproponowanie możliwości zastąpienia metodyki określania należności
za zużyte ciepło w oparciu o cieczowe lub elektroniczne podzielniki kosztów stosowane w najbardziej
powszechnych instalacjach o układzie wielopionowym (tutaj zastosowano nazwę - o układzie "MULTI-PIONOWYM" - tj. takich, w których grzejniki w dowolnym mieszkaniu zasilane są z trzech, a nawet
z pięciu pionów). Instalacje w tym układzie występują w ponad 95% budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych w okresie do 1980 roku.
Obecnie nie można wykluczyć, że w przyszłości postęp technologiczny w produkcji ciepłomierzy
będzie tak ogromny i pozwoli tak obniżyć cenę tych ciepłomierzy, że najtańszym rozwiązaniem będzie
zainstalowanie w dowolnym mieszkaniu tylu ciepłomierzy ile w tym mieszkaniu jest grzejników.
Nie można jednak również wykluczyć, że taka możliwość nigdy nie wystąpi. Natomiast doświadczenia uzyskane w ciągu ostatnich kilku lat wdrażania podzielników kosztów wykazują, że zastąpienie ich jakimś nowym rozwiązaniem powinno nastąpić jak najszybciej.
Celem wynalazku jest taka modernizacja przynajmniej części z w/w 95% istniejących instalacji
CO o układzie "multipionowym", aby w każdym z mieszkań wystarczyło zastosowanie tylko jednego
ciepłomierza.

Celem wynalazku jest ograniczenie możliwości błędu dla określania ilości ciepła pobranego
z instalacji przez określone mieszkanie w oparciu o wskazania takiego jedynego ciepłomierza w tym
mieszkaniu, wynikającego ze strat ciepła pionów do pomieszczeń w tym mieszkaniu.
Nie można wykluczyć, że dzięki powszechnie przeprowadzonej w ostatnich latach termorenowacji budynków, uzyskano taki nadmiar cieplnej zdolności przesyłowej takich instalacji "multipionowych", że zastosowanie układu wg niniejszego wynalazku nie będzie wymagało wymiany żadnych
istniejących odcinków pionów na odcinki o zwiększonej średnicy, np. najwyżej położonych odcinków
tych pionów, z których zasilane jest mieszkanie na najwyższej kondygnacji. Gdyby jednak w jakichś
przypadkach istniejącej instalacji dwu rurowej "multipionowej" dotychczasowe warunki hydrauliczne
były tak oszczędnie dopasowane, że zastosowanie układu wg niniejszego wynalazku będzie wymaga-
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wymiany w/w najwyzej położonych odcinków pionów, to ich ilość będzie tak marginalnie mała,
nie moZna wykluczyć iZ nie przekreśli ona ekonomicznej opłacalności takiej modernizacji z zastosowaniem tego układu.
Pomimo wlw obaw i świadomości, że wskazane jest rozwaZne dysponowanie wlw cieplnej
nadwyżki zdolności przesyłowej dwu rurowej instalacji "multipionowej", wskazane jest przeznaczenie
części tej nadwyżki na wyeliminowanie zysków ciepła dla pomieszczeń od nie izolowanych pionów,
dzięki czemu uzyskany zostanie efekt psychologiczny dla lokatorów wynikający z eliminacji pewnego
marginesu niedosytu klarowności metodyki podziału kosztów, nawet wówczas gdy w ocenie najwyż
szych autorytetów dysponowano bezbłędnym i niezawodnym algorytmem uwzględniającym zyski ciepła od tych pionów.
Można spodziewać się, że w/w nadwyżka cieplnej zdolności przesyłowej tej części instalacji,
z której ogrzewane będą mieszkania na niższych kondygnacjach będzie tak duZa, Ze pozwoli ona nie
tylko na tę izolacje pionów, ale również stworzy ona możliwość zastosowania w obrębie tego mieszkania układu jednorurowego, jednak korzyści z tego są niewielkie.
Istotą układu instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, będącego przedmiotem zgłoszenia jest to, że utworzony on jest z istniejącej dwururowej instalacji tradycyjnej wykonanej przed 1980 r. lub podobnej z odciętymi gałązkami grzejników od pionów, przez zasilenie grzejników występujących w danym mieszkaniu przewodami połączonymi tylko z dwoma przewodami istniejących pionów.
Istotą układu instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, będącego przedmiotem zgłoszenia jest to, że w mieszkaniach na kolejnych kondygnacjach, przez które przechodzą
te same piony, przewody zasilające grzejniki w tych kolejnych mieszkaniach połączone są z przewodami istniejących pionów przemiennie.
Istotą układu instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, będącego przedmiotem zgłoszenia jest to, Ze piony przechodzące przez ogrzewane pomieszczenia posiadają izolację
że

cieplną
Układ ten umoZliwia znacznie bardziej dokładny podział kosztów ciepła dostarczanego do budynku na poszczególne mieszkania niZ moZna to uzyskać w przypadku powszechnie dotychczas stosowanych cieczowych lub elektronicznych podzielników kosztów.
Układ 1 instalacji CO w budynku wielorodzinnym będący przedmiotem wynalazku jest przedstawiony przykładowo na rysunku, na którym pokazano, Ze w istniejącej tradycyjnej dwururowej instalacji CO odcięto gałązki 2 grzejników 3 od pionów 4. Istniejące grzejniki 3 w poszczególnych mieszkaniach zasilane są demontowanymi nowymi przewodami 5 połączonymi tylko z dwoma przewodami
istniejących pionów 4. Przewody 5 mogą mieć róLne konfiguracje i w mieszkaniach na kolejnych kondygnacjach, przez które przechodzą te same piony 4, przewody 5 połączone są przemiennie z przewodami różnych pionów 4. W obrębie każdego z mieszkań występuje tylko jeden ciepłomierz, którego
elementami są czujniki 6 temperatury oraz miernik 7 strumienia wody usytuowane w pobliZu punktów
połączenia przewodów 5 z pionami 4. Takie USy1uowanie czujników 6 oraz wykonanie izolacji cieplnej
pionów zapewnia, Ze całkowity strumień ciepła dostarczanego przez instalację CO do ogrzewanego
mieszkania jest rejestrowany przez ciepłomierz.

Zastrzeżenia

patentowe

1. Układ instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym, znamienny tym,
Ze utworzony jest z istniejącej dwururowej instalacji tradycyjnej wykonanej przed 1980 r. lub podobnej
z odciętymi gałązkami (2) grzejników (3) od pionów (4) przez zasilenie grzejników (3) występujących
w danym mieszkaniu przewodami (5) połączonymi tylko z dwoma przewodami istniejących pionów (4).
2. Układ instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym według zastrz. 1, znamienny tym, Ze w mieszkaniach na kolejnych kondygnacjach, przez które przechodzą te same piony (4), przewody (5) połączone sąz przewodami istniejących pionów (4) przemiennie.
3. Układ instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym według zastrz. 2, znamiennytym, Ze piony (4) przechodzące przez ogrzewane pomieszczenia posiadają izolację termiczną
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