
 

 

 

Coraz częściej możemy zaobserwować takie wpisy jak poniżej, które pojawiają 
się na różnego rodzaju forach internetowych lub bezpośrednio w zapytaniach 
na skrzynkach mailowych do producentów armatury hydraulicznej i grzewczej: 

„Witam. 

Czy ktoś może mi wytłumaczyć. jaką funkcję pełni i co daje sprzęgło hydrauliczne. Szukałem 
czegoś w necie, ale ciężko o jakieś info dla laika. Mój hydraulik chce to u mnie zastosować a 
ja nie wiem co mi to daje. Mam domek około 140mkw, kocioł kondensacyjny na gaz miejski, 
kilka pętli podłogówki na dole i kilka kaloryferów u góry. Jaki jest sens stosowania sprzęgła? 
Wiem że mój znajomy czegoś takiego nie ma a mimo to instalacja działa. Będę bardzo 
wdzięczny za wyjaśnienia ekspertów.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednym z wielu elementów, które umożliwiają nienaganną pracę kotła gazowego z 
instalacją podłogową, grzejnikową lub mieszaną jest zwrotnica hydrauliczna, inaczej 
mówiąc sprzęgło. Jego zastosowanie powoduje równoważenie ciśnienia i przepływu 
po stronie pierwotnej w obiegu kotła, oraz po stronie wtórnej, czyli w części obiegów 
grzewczych instalacji. Sprzęgło stanowi zamkniętą komorę, do której za pomocą 
złączy podłączany jest kocioł, a po przeciwnej stronie znajdują się króćce do 
przyłączenia instalacji odbiorczej. Przepływ w zwrotnicy jest możliwy w każdą stronę, 
zależy on jednak od zastosowania poszczególnych elementów, jakie zastosujemy w 
instalacji. Pompy, zawory kulowe, filtry, zawory trójdrogowe, zawory zwrotne, 
wszystkie te elementy mają bardzo duży wpływ na wartość przepływów i działanie 
kotła w całej instalacji.       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Tradycją się już stało , że co roku firma Finish-A, wprowadza do swojej oferty nowe 
produkty z branży grzewczej , tym razem jest to zwrotnica hydrauliczna  z 
zespolonym rozdzielaczem, zestaw ten przeznaczony jest do kotłów o maksymalnej 
mocy 24KW.Cały zestaw wykonany jest z atestowanego materiału jakim jest  
mosiądz. Na życzenie klienta może być on dodatkowo pokryty z zewnątrz powłoką 
galwaniczną nikiel chrom. Wewnątrz sprzęgła znajduje się przegroda, która ułatwia 
zmieszanie czynnika wewnątrz komory przegroda ta jest dodatkowym atutem tego 
konkretnego zestawu. Sprzęgło jest zespolone z rozdzielaczem, w którym znajduje 
się przegroda powodująca rozdzielenie zasilania od powrotu. Zestaw ten wraz z 
rozdzielaczem i grupą pompową, jest kompletnym systemem rozdziału obiegów 
grzewczych w instalacji z gazowym kotłem grzewczym, zarówno standardowym jak i 
kondensacyjnym. Może obsługiwać jeden, dwa lub trzy obiegi grzewcze różnie 
skonfigurowane. Obiegi grzewcze mogą być pompowe, lub pompowo-mieszające z 
zaworem trójdrogowym firmy ESBE , mieszającym obrotowym 1”- 6,3 KV , lub 
termostatycznym 1” – 2,3 KV . Grupy pompowe są wyposażone w wysokiej klasy 
pompy elektroniczne ze specjalnie zaprogramowaną charakterystyką pracy dla 
ogrzewania podłogowego, oraz grzejnikowego Grundfos  Auto –L  lub  Yonos Para. 
Stosując takie rozwiązanie możemy być pewni, że nasza instalacja nie tylko będzie 
działała, ale będzie działała prawidłowo i bardzo ekonomicznie. Na pewno taki 
zestaw poprawi lepszą kondensację kotła i zredukuje szumy, które mogłyby się 
pojawić w instalacji bez zastosowania zwrotnicy hydraulicznej.  Aby poprawnie 
działała nasza instalacja należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia, które 
pozwolą nam dobrać najkorzystniejszą charakterystykę dla pracy pomp w całym 
układzie. Najczęściej możemy wyróżnić trzy układy pracy sprzęgła :  

 

Pierwszy z nich to, gdy ilość wody wypływającej z kotła jest równa ilości cieczy 
pobieranej przez instalację ,V (przepływ zasilania kotła ) = V (przepływ zasilania instalacji) W takim 
układzie temperatura zasilania z kotła jest równa temperaturze zasilania instalacji     
T (temperatura zasilania z kotła ) = T (temperatura zasilania instalacji) i temperatura powrotu kotła jest 
równa temperaturze powrotu instalacji .T(temperatura powrotu kotła ) =(  temperatura powrotu 

instalacji ) .Przy takim rozwiązaniu przepływ i różnice temperatur na zasilaniu i 
powrocie są jednakowe zarówno dla instalacji jak i dla kotła , a co za tym idzie moc 
przekazywana do sprzęgła z kotła jest odbierana przez instalację przy takiej samej 
różnicy temperatur . 



  

 

 

Drugi układ to pracy sprzęgła ,gdzie występuje większy przepływ po stronie 
pierwotnej instalacji czyli po stronie kotłowej , a po stronie wtórnej instalacji co. 
przepływ jest  mniejszy, V (przepływ zasilania kotła ) > V (przepływ zasilania instalacji ) .W tym 
wypadku część cieczy wychodzącej z kotła  powraca ponownie do niego, a 
temperatura zasilania kotła jest równa temperaturze instalacji  co. zasilania.                
T (temperatura zasilania z kotła ) = T (temperatura zasilania instalacji) ,,Podmieszanie” w sprzęgle 
powoduje zwiększenie temperatury powrotu kotła w stosunku do temperatury cieczy 
powracającej z instalacji co. Powoduje to wzrost temperatury cieczy w kotle i 
automatyczne zmniejszenie pracy palnika .Taki układ najbardziej się sprawdza przy 
kotłach konwencjonalnych gdzie sprzęgło zabezpiecza kocioł przed zbyt niską 
temperaturą powrotu z instalacji co. Aby w kotle nie zachodziły procesy kondensacji 
co wpływa niekorzystnie na jego żywotność. 

 

 

 

Trzeci i obecnie najbardziej popularny układ pracy zwrotnicy polega na ustawieniu w 
taki sposób przepływów, aby przepływ po stronie instalacji co. Był wyższy niż 
przepływ po stronie kotłowej, spowoduje to, że część cieczy powracającej z instalacji 
co, będzie wracała ponownie do instalacji co. I podmieszanie w sprzęgle spowoduje 
zmniejszenie temperatury zasilania instalacji co. W stosunku do zasilania 
wychodzącego z kotła  T (temperatura zasilania instalacji) < T (temperatura zasilania z kotła ). 



Spowoduje to, że temperatura cieczy powracającej z instalacji co. Zrówna się z 
temperaturą cieczy powracającej do kotła, będzie występowała wtedy różnica 
temperatury cieczy w kotle. Takie rozwiązanie jest idealne dla kotłów 
kondensacyjnych, gdyż nie wysokość temperatury ,a jej  różnica  ma decydujący 
wpływ na proces kondesacji co przekłada się na sprawność kotła, oraz rachunki za 
gaz .  

                                                                          Tomasz Bies 

 

 

 

 

 

 

 

 


