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Zasada działania podzielnika kosztÓw ogrzewania v
firmy Techem
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Podzielnik kosztÓw ogrzewaniajest urządzeniemĘestrująrym ilośćciepła oddanego
przez grzejnik zamontowanyw Pa stwa mieszkaniu. Ciecz majdująca się w ampułce
podzielnika paruje w za|eŻności
od temperatury grzejnlka. Im grzejnik cieplejszy, tym
więcej cieczy odparujew ampułce.Ilośćodparowanejcieczy odcłtywana jest na skali
podzielnika. Skalę podzielnika dopasowujesię ind1rłidualniedo rodzaju, wymiarÓw i
mocy cieplnej grzejnikÓw. WpĘrła to na prawidłowerozliczanie ciepłaoddawanegoprzez
grzejniki w poszczegÓlnychpomieszczeniach.odcrytu wskaza podzielnikÓw kosztÓw
dokonujesię raz w roku, a termin odczytrrustalony jest w umowie załłafiej pomiędzy
Sp łdzielnią Mieszkaniową a firmą rozliczeniową Podczas odcrytu wymieniona
zostajeampułkaz ciecząpomiarową oraz plomba (co roku zmieniany jest kolor cieczy i
plomby, w ryklu cŹeroletnim). Pozostawiona w podzielniku ampułka z poprzedniego
sezonu grzewczegoumozliwia kontrolę bieĘcego zuĘcia ciepła.
Zrozumięć istotę podzielnika kosztÓw to tyle samo' co nontmieć rÓżnicę między
pojęciami:zmierzyc,podzielić i tozliczyć.Podzielnik nie jest preryryjrytn urządzeniem
pomiarowym i zaHada pewien (bardzo znikomy w stosunkudo mozliwych oszczędności)
marginesbłędu.Funkcjęurządzeniapomiarowegospełnianatomiastciepłomierzw węzle
ieplnym, ktÓry rejestrujeilośćdostarczonegociepła.Dopiero ta wartość,po odjęciu
przeznaczonej na koszĘ stałe, zosĘe podzielona wg wskazari podzielnikÓw . Każd.y

ok.4-5kresekponad pożom Zorow,
podzielnik zawieranadwyzkęciecry odparou'rrjącej,
od ktÓrego dokonujesię odcątu. Nadwyzka przeznacmnajestna tak zwane parowanie
zimne, rowniei w sezonie letnim. Nalery zatem przyjąć' że wp\rv nawet skĄnych
warunkÓw atmosferycznychna wysokośćopłat nie występujewcale lub w stopniu tak
znikomym (zważ1wsryna bardzo powolne odparov'5nvaniecieczy), iż nie ma większego
znaczeria w porÓwnaniu z mofiwymi do osiągnięciaoszczędnościami.
Ciepłomierz przestaje wskazywaćpobÓr ciepła wraz Z ko cem okresu grzswczego i to
wskazaniejest niezmiennebez rłzględuna to, jak gorącejest lato. Sam podzielnik jest tak
zbudowany,że na parowanie cieczy tłpĘrłaprzede wszystkim temperatura grzsjnilka,a
załoŻymy,żreb|ąd
oddział1rłanietemperaturyotoczeniajest stosunkowoniewielkie. Jeźre|i
pomiarowy spowodowany np. wysokimi temperaturami w okresie letnim dotyka
wsrystkich ułtkownikÓw w rÓwnym stopniu, to podzielnik spełni swoje zadanie' gdyżl
jonalniepodzieli

Wyparkowy podzielnik kosztÓw centralnego ogrzewania typu V 93 firmy
Techem wraz z przyna|eż,nymsystemem roz|iczania kosaÓw ogrzewania

e przezCOBRTI Instalnr 181/93.

Czy opłacaSię manipulołYaćprzy podzielniku kosztÓw?

Proszę Paristrva.kazda prÓba manipulacji skoficry się niepowodzeniem.Uszkodzenie
podzielnika lub zerwanie plomby spowoduje, Że rozficzenie ntĘcia ciepła będzie
ne ryczałtowo,a więc na Waszą niekorryść.PrÓby przech1trzęnia wskazan
w postaci okrywania ich mokrym ręcznikiem, folią itp. powodują
iększeniewskaza o 10-40%.Nadmuch wentylatoremzmniejszawskazaniao I2%o,
koszt energii elektrycznej zvzytęj przez wenĘlator przewyż.s7Ate pozorne
i. Na ostatniej stronie podajemy praktyczne wskazriwki' jak naprawdę

Jak

rozliczane Są koszty zużycia ciepła w Pa stwa
ty koszt zaĘcia ciepła dostarczonego do węzła cieplnego (obliczony na
wskazari ciepłomierza) dzielony jest na część stałą (ogrzewanie klatek

piwnic, koszty eksploatacjiwęŹa itp.) wynoszącą30-50yo oraz część

za|eżmąod, Pa stwa, wynoszącą 70-50o/okosztu całkowitego. KoszĘ części

i rozliczanesą proporcjonalniedo powierzchni Wasrych mieszkari.Koszty części
nnej dzieli się przez zsumowane wartości zuĘcia ciepła, odcz}.tane ze skal
ich podzielnikÓw zamontowanych w danym węŹe cieplnym. W ten sposÓb
mujemy wartośćzuĘcia ciepła na pojedynczą podziaĘ skali. Następnie wartośćtę

mnory sięprzez sumęwskazariwsrys&ich podzielnikÓw w Pa stwa mieszkaniu. Na tej
oodstawieotrzvmuieciePa stwo rachunek zafaktvcznie nlżntaenersie cieolna.

Rozliczanie zaĘcia ciepła w''niekorzystnie'' położonych
mieszkaniach

W każdymbudynku znajdująsię mieszkania usruowane ''niekorrystnie'' pod względem
komfortu cieplnego. Są to mieszkania tzw. ''skrajne'',na ostatniej kondygnacji, od
strony połnocnejĘ. W prrypadku takich mieszka w rozficzentachciepłauwzględnia
się ich niekorrystne połoienie stosując wspÓłcrynniki redukryjne. WspÓłczynniki te,
iwelują rÓżnicew komforcie cieplnym wszystkich mieszka w danym budynku.

Ciecz

zna.jdująca się l^/ podzielnikach posiada pozywną
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