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RAPORT Ogrzewanie domu

Kot y na paliwo 
sta e 72

Cho  mamy kalen-

darzowe lato, 

tegoroczna aura 

nie pozwala nam 

na d ugo zapom-

nie  o ogrzewaniu. 

Nieuchronnie zbli a

si  kolejny sezon 

grzewczy. yjemy 

w strefie klimatycz-

nej, w której ogrze-

wanie jest naszym

nieod cznym 

z em koniecznym. 

Tolerujemy wi c

obecno  grzejników 

wokó  nas, a nawet 

próbujemy uczyni

z nich elementy

zdobi ce wn trza 

naszych domów.

Bogus aw Wójcik

Proponuj  w nieco odmienny sposób spoj-

rze  na problem ogrzewania.

Potraktujmy ciep o jako produkt, któ-

ry nale y wytworzy  (wyprodukowa ), 

czasem zgromadzi  i zakumulowa  (zma-

gazynowa ), a na ko cu rozdzieli  (dystry-

buowa ). Na ka dym z wymienionych eta-

pów doj  mo e do nieuzasadnionych strat. 

Ciep o mo na optymalnie wytworzy  lecz 

nieoptymalnie je magazynowa  czy te

dystrybuowa .

Dlatego te  przyst puj c do konfigurowania 

naszej osobistej instalacji c.o., nale y dok ad-

nie przemy le  wszystkie trzy wymienione 

elementy procesu, bowiem naszym celem jest 

uzyskanie optymalnego dla naszych potrzeb 

i mo liwo ci komfortu cieplnego.

W artykule tym skupimy si  na procesie 

dystrybucji ciep a, czyli na  grzejnikach.

Dystrybucja ciep a
Pomieszczenia ogrzewa  mo na w rozma-

ity sposób. Ciep o mo e by  wytworzo-

ne i rozprowadzone z tego samego miejsca 

i urz dzenia – tak jest przy konwektorach 

elektrycznych i ogrzewaczach gazowych 

jak równie  przy promiennikach. Oddaj

one ciep o w miejscu jego wytworzenia. 

W podobny sposób, lecz z magazynowaniem 

cz ci wytworzonego ciep a dzia aj  grzej-

niki akumulacyjne. 

Rozgrzane w innym miejscu powietrze 

mo na wprowadza  te  do pomieszcze-

nia np. kana ami ciep ego powietrza (DGP 

– dystrybucja gor cego powietrza). 

 Nas interesuje jednak sposób klasycz-

ny, najbardziej popularny: dystrybucja cie-

p a przez grzejniki centralnego ogrzewania. 

Ogrzewanie centralne oznacza, e ciep o

produkowane jest w jednym miejscu, nato-

miast pomieszcze  ogrzewanych z tego ró-

d a ciep a jest wiele. 
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Pomi dzy miejscem produkcji ciep a

a punktami jego dystrybucji mo e, ale nie 

musi znajdowa  si  magazyn ciep a. Kiedy po-

winni my pomy le  o magazynowaniu ciep a? 

Wówczas, gdy wyst puj  nast puj ce 

warunki: 

 produkcja ciep a jest wi ksza ni  zapo-

trzebowanie na nie;

 posiadamy kilka jednocze nie pracuj -

cych urz dze  produkuj cych ciep o lub 

pracuj cych w ró nym czasie i ze zmienn

dynamik ;

 posiadamy niestabilne ród o ciep a ob-

s ugiwane krótkookresowo;

 czas optymalnej produkcji ciep a ró ni 

si  od czasu jego optymalnego zu ycia.

Kiedy magazyn ciep a (akumulator, zbior-

nik buforowy) jest zb dny? 

Je li panujemy w pe ni nad no nikiem ener-

gii, a posiadany kocio  ma moc grzewcz  od-

powiedni  do zapotrzebowania na ciep o

i jest w pe ni sterowalny (kocio  na gaz, olej 

opa owy, energi  elektryczn : z zastrze e-

niem produkcji ciep a w tzw. II, ta szej ta-

ryfie – akumulacja).

Dystrybucja ciep a przez grzejniki odby-

wa  si  mo e w sposób mniej lub bardziej 

dynamiczny lub te  w sposób ci g y.

Nomenklatura grzejników
Od dawna nikt nie dokona  próby aktualiza-

cji podzia u grzejników na grupy. Brak ten 

powoduje szereg nieporozumie  oraz stwa-

rza pole do nieprawdziwych uproszcze .

Powszechnie powielany podzia  na grzejni-

ki panelowe, cz onowe oraz konwektory jest 

obecnie ca kowicie anachroniczny.

 Konwektory wodne s  grzejnikami 

sk adaj cymi si  z o ebrowanych stalo-

wych lub miedzianych rur umieszczonych 

w blaszanej obudowie. Obudowa ka dego 

konwektora jest zimna, wskutek bra-

ku kontaktu z uk adem grzejnym. 

Wymiana ciep a z otoczeniem od-

bywa si  niemal wy cznie przez 

konwekcj .

Wszystkie pozosta e grzejni-

ki oddaj  ciep o w sposób miesza-

ny – przez promieniowanie oraz 

konwekcj .

Promieniowanie cieplne – 

to ciep o emitowane przez po-

wierzchni  grzejnika. Ilo  pro-

mieniowania zale y zatem od 

temperatury i wielko ci tej po-

wierzchni, a kierunek rozchodze-

nia si  promieniowania – od jej 

kszta tu. Promieniowanie cieplne 

rozchodzi si  prostoliniowo, prosto-

padle do powierzchni z której jest 

ono emitowane i ogrzewa przedmiot 

na który pada.

Konwekcja – to ruch ogrzanego 

powietrza ku górze (pr dy konwek-

cyjne), spowodowany ró nic  g sto ci 

powietrza ciep ego i ch odniejszego. W za-

le no ci od temperatury pracy grzejnika 

przemieszanie si  powietrza mo e by  in-

tensywne lub bardzo agodne, praktycznie 

niezauwa alne.

Proporcje udzia u konwekcji wzgl dem

promieniowania w procesie grzania s  ró -

ne, nie tylko dla poszczególnych grup grzej-

ników, lecz s  zmienne nawet dla pojedyn-

czego grzejnika, gdy  zale  od temperatury 

jego pracy, a ta z kolei zale y od temperatu-

ry czynnika grzewczego, czyli od tempera-

tury zasilania.

 Grzejniki mog  by  zintegrowane na sta-

e z budynkiem – tak jak to ma miejsce przy 

ogrzewaniu p aszczyznowym pod ogo-

wym, ciennym lub sufitowym albo mog

by  elementem ca kowicie od-

dzielnie zamontowanym – czyli 

urz dzeniem.

Grzejniki – to urz dzenia, 

które mog  by  zamontowa-

ne na cianie, w cianie, mog

te  by  postawione na pod o-

dze lub umieszczone w samej 

pod odze. 

Spróbujmy stworzy po-

dzia  ze wzgl du na lokaliza-

cj  grzejnika:

 grzejnik 

wewn trzpod ogowy:

– p aszczyznowy – wodny lub 

elektryczny (przewody, maty, 

folie grzewcze);

– kana owy; 

 grzejnik na cienny:

– cz onowy – eliwny, aluminiowy;

– p ytowy 1–2–3-panelowy, z konwektorem 

lub bez;

– rurowy o ebrowany;

 grzejnik wewn trz cienny – wod-

ny lub elektryczny (przewody, maty, folie 

grzewcze).

Wszystkie te urz dzania s  grzejnikami 

radiacyjno-konwekcyjnymi z zastrze eniem 

ró nic w proporcjach pomi dzy tymi sposo-

bami ogrzewania.

 Nieprawd  jest, e ogrzewanie pod ogo-

we p aszczyznowe oddaje ciep o wy cznie 

przez promieniowanie. Gdyby tak by o, naj-

mocniej ogrzewanym przez nie miejscem 

by by... sufit. W tego rodzaju ogrzewaniu 

istnieje tak e spory udzia agodnej konwek-

cji. Obrazowo rzecz ujmuj c, ch odniejsze, 

 Ciep o wyprodukowane przez kocio  trzeba z mo liwie jak najmniejszymi stratami przetransportowa
do wszystkich pomieszcze  w domu

 Grzejniki cienne oddaj  ciep o w wi kszym 
stopniu przez konwekcj

fo
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 Grzejniki rurowe mog  mie
przeró ne kszta ty, kolory 
i wielko ci. Najcz ciej montowane 
s  w azienkach i w przedpokojach
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g stsze powietrze z góry pomieszczenia za-

nurza si  w cieplejszym, rzadszym.

Równie  nieprawd  jest, e ró nica tem-

peratury w pomieszczeniu ogrzewanym 

grzejnikami ciennymi wynosi wiele stop-

ni. Taka sytuacja mo e wyst powa  je-

dynie w zimnym budynku, przy wyso-

kiej temperaturze czynnika grzewczego. 

We wspó czesnych, ciep ych domach, przy 

niskich parametrach grzania, ró nica ta 

mo e by , dla niektórych typów grzejni-

ków minimalna.

Temperatura grzania
Upowszechnianie si  ciep ych technologii 

budowania umo liwia zmniejszanie zapo-

trzebowania obiektów na ciep o i obni anie 

temperatury grzania.

Obecnie budowane s  domy ciep e o ma-

ej akumulacyjno ci ciep a, np. szkieletowe, 

oraz domy równie  ciep e, lecz o du ej aku-

mulacyjno ci ciep a – domy murowane.

Ka da z tych technologii wymaga innej 

strategii grzania.

Pomi dzy rodzajem grzejnika a tempera-

tur  grzania istnieje prosta zale no  – im 

wi ksza powierzchnia grzejnika tym mo li-

wa jest ni sza temperatura jego pracy. Zatem 

najni sza temperatura pracy mo liwa jest 

dla grzejników p aszczyznowych. Wszak to 

one maj  najwi ksz  powierzchni .

Po to, by uzyska  dla danego pomiesz-

czenia temperatur  komfortu cieplnego, 

ogrzewaj ca je pod oga musi dostarczy

w przybli eniu tyle samo ciep a co grzejnik 

cienny.

Wszak potrzeby grzewcze obiektu s

w okre lonych warunkach otoczenia okre-

lon  warto ci . Niskotemperaturowe ród a

ciep a takie jak pompy ciep a czy te  kot y

kondensacyjne wspó pracowa  mog  zarów-

no z ogrzewaniem pod ogowym p aszczy-

znowym jak i ciennym grzejnikowym. 

Aby uszeregowa  grzejniki wzgl dem przy-

datno ci do grzania niskotemperaturowego, 

nale y porówna  ich powierzchni  czynn .

W domu o ma ych potrzebach grzewczych, 

mo na obecnie grza  niskotemperaturowo 

w zasadzie ka dym grzejnikiem, bez koniecz-

no ci jego szczególnego przewymiarowania.

Zalet  ogrzewania pod ogowego p asz-

czyznowego jest to, e grzejnik ten jest 

niewidoczny. Wadami natomiast s  ogra-

niczenia w rodzaju materia u pokrycia po-

sadzki, w wyposa eniu pomieszczenia, 

ma a sterowno  i ma a dynamika grzania.

Mo e doj  do niekomfortowej eksploata-

cji takiego ogrzewania.

Pod oga grzejna nagrzewa si  i stygnie bar-

dzo powoli, tym wolniej im wi ksza jest 

jej masa, a wi c i zdolno  do akumulacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczaniu 

 Najlepsz  lokalizacj  grzejnika w pomieszczeniu jest miejsce, gdzie straty ciep a s  najwi ksze, a wi c
pod oknem lub cian  zewn trzn  budynku

 Grzejniki cz onowe zbudowane s  z jednakowych, 
po czonych ze sob  elementów, najcz ciej od 6 do 
10. Mog  by eliwne, aluminiowe lub stalowe

fo
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Aby ogrzewa  efektywnie...
Nie zas aniaj grzejników. Zas oni ty grzejnik oddaje mniej ciep a do otoczenia.

Odpowietrzaj grzejnik minimum raz w roku. Je eli grzejniki s  zimne lub s ycha  do-

biegaj ce z nich odg osy, to prawdopodobnie s  zapowietrzone.

U ywaj zaworów termostatycznych. Mo esz w ten sposób obni y  temperatur  w po-

mieszczeniu, w którym nie przebywasz.

Wietrz pomieszczenia krótko, ale intensywnie.

Montuj grzejniki pod oknami, czyli w miejscach, gdzie straty ciep a s  najwi ksze.

 Standardowo grzejniki oferowane s  w kolorze 
bia ym, ale za dop at  mo emy zamówi  grzejniki 
w dowolnym kolorze wg palety RAL

BD7_8_Raport_grzejniki.indd 84BD7_8_Raport_grzejniki.indd   84 2010-06-30 13:00:172010-06-30   13:00:17



Grzejniki

mo e za  zmienia  si  o wiele szybciej, np. 

w pomieszczeniu z du ymi oknami pod 

wp ywem s o ca, albo podczas wietrzenia. 

Ogrzewanie p aszczyznowe jest wi c ma o dy-

namiczne i nie nad a za szybkimi zmianami 

zapotrzebowania pomieszczenia na ciep o.

Przyjemno  chodzenia boso po let-

niej podgrzewanej posadzce jest odr b-

n  kwesti .

Dynamika grzania
Strategia grzania powinna by  do-

stosowana do indywidualnego za-

potrzebowania u ytkownika na cie-

p o. Grzejniki ró ni  si  pomi dzy 

sob  w sposób bardzo zasadniczy dy-

namik  grzania. Grzejnik pod ogowy 

wa y ca e tony, na drugim biegunie 

s  grzejniki cienne podobnej mocy 

wa ce kilka kg. Zatem oprócz du-

ych ró nic w powierzchni wymiany, 

grzejniki ró ni  si  pomi dzy sob

mas . Za ró nic  masy idzie ró nica 

w bezw adno ci cieplnej.

Grzanie dynamiczne niekoniecznie 

oznacza grzanie z ró n  moc  o ró -

nych porach dnia, lecz mo e to by

p ynne, niskotemperaturowe uzupe -

nianie niewielkich w obecnie budowanych 

domach strat ciep a.

Grzejnik dynamiczny, to grzejnik, który 

w krótkim czasie, po otrzymaniu niezb dnej 

ilo ci ciep a przekazuje je do otoczenia.

Dynamika grzejnika wynika z masy ca -

kowitej samego grzejnika oraz zawartej 

w nim wody.

Cz sto  w czania i wy czania proce-

su grzania zale y od czu o ci sterownika 

temperatury.

 Czerwone, p askie, stalowe panele to idealna 
dekoracja wyrazistej stylistycznie azienki

fo
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 Wybieraj c grzejnik 
trzeba zwróci  uwag
na sposób jego zasi-
lania, np. boczny lub 
dolny. Szczególnie jest 
to istotne, gdy wymie-
niamy stary grzejnik na 
nowy
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REKLAMA
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Aby ogrzewanie by o maksymalnie kom-

fortowe i ekonomiczne, powinno reagowa

na ka dy uzysk ciep a w postaci np. nas o-

necznienia, wi kszej liczby osób w domu, 

w czenie urz dze  wytwarzaj cych ciep o

– komputer, mikrofalówka, piekarnik itp.

Ogrzewanie dynamiczne po-

zwala nam korygowa  tem-

peratur  wn trza nie tylko 

w zale no ci od temperatury 

otoczenia, lecz równie  zmian 

w wilgotno ci powietrza czy 

te  zwi kszonych strat wenty-

lacyjnych spowodowanych sil-

nym wiatrem. Pozwala nam 

ono zareagowa  na wyst pie-

nie istotnej zmiany w ka dym 

z wymienionych trzech para-

metrów komfortu cieplnego.

Konfiguracja 
systemu dystrybucji 
ciep a
Instalacja grzejnikowa mo e

by  jednorodna pod wzgl dem

dynamiki zainstalowanych 

urz dze  lub te  mo e by

mieszana. Obecnie niezwykle 

cz sto dochodzi do po czenia 

uk adu grzejnikowego ma o dy-

namicznego z dynamicznym. 

Stwarza to problemy ze stero-

waniem prac  takiego uk adu.

Aby sterowania zbytnio nie skompliko-

wa , instalacja mieszana powinna mie

wyra n  przewag  jednego typu dyna-

miki grzania – albo dominacja ogrzewa-

nia pod ogowego p aszczyznowego o du ej

bezw adno ci wspomaganego jedynie 

szybkim komponentem dynamicznym, 

grzejnikowym o ma ej mocy albo domina-

cja uk adu grzejnikowego dynamicznego 

z wyspowo ulokowanym ogrzewaniem

p aszczyznowym ( azienki, kuchnia). 

Wybór jednego z tych wariantów powi-

nien by  decyzj  dobrze przemy lan ,

uwzgl dniaj c  wszystkie mo liwe 

uwarunkowania.

Co w przysz o ci?
W naszym umiarkowanym klimacie ogrzewa-

nie zawsze b dzie stanowi  problem do roz-

wi zania. Przysz o  poka e, czy obecnie 

wdra ane technologie grzania s  bezpieczne 

dla zdrowia. Wadliwie zbudowane i le eks-

ploatowane systemy ogrzewania, mog  bez 

w tpienia stanowi  istotny dla zdrowia czyn-

nik ryzyka. Równie  dla kieszeni.

Chroni c swój ju  uzyskany i nadal po -

dany poziom komfortu i chroni c swoj  kie-

sze , si ga  b dziemy do rozmaitych, aktu-

alnie op acalnych róde  ciep a.

Konstruujmy tak swoj  instalacj , by my 

j  zawsze mogli przebudowa , rozbudowa ,

by w czy  do pracy dla naszych potrzeb 

nowe ród a energii cieplnej.

Wytworzone w wielu miejscach ciep o

musimy umie  po czy  w jeden strumie

jego oszcz dnej, optymalnej dystrybucji.  

 Grzejniki cienne mog  wygl da  jak dzie a sztuki 
u ytkowej i stanowi  efektowny element 
dekoracji ka dego wn trza

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Jak dobra  moc i wielko  grzejników?

fo
t.
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BAXI ROCA  32 254 47 63  www.baxicalefaccion.com
BRABORK  22 257 68 15  www.airelec.pl
BRANDONI POLSKA  63 211 32 65  www.brandoni.pl
COMAP  22 679 00 25  www.comap.pl
DIMPLEX  48 333 25 70  www.dimplex.com.pl
FONDITAL  www.fondital.com.pl

INSTAL PROJEKT  54 235 59 05  www.instalprojekt.com.pl
LUXRAD  22 863 22 40   www.luxrad.com
REGULUS-system® 33 812 36 69  www.regulus.com.pl
VARIOTHERM  14 678 42 95  www.variotherm.pl
VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW  67 356 51 70  www.vogelundnoot.com
ZEHNDER  71 790 27 47  www.zehnder.pl

PRZYDATNE ADRESY

Dobieraj c grzejnik nale y zwróci  uwa-

g  na trzy parametry:

moc,

typ pod czenia,

lokalizacj .

Moc. W du ej mierze zale na od ród a za-

silania, czyli temperatury wody przez niego 

przep ywaj cej. Im wi ksza moc grzejnika 

przy okre lonych parametrach, tym wi ksz

temperatur  b dzie on móg  uzyska .

Typ pod czenia. Jest wa nym kryterium 

szczególnie w przypadku wymiany grzejnika 

lub remontu. W przypadku budowy nowego 

domu mo na dopasowa  pod czenia do wy-

branego typu grzejnika.

Lokalizacja. Najlepszym miejscem na 

grzejnik jest miejsce pod oknem lub cian

zewn trzn  budynku. Inna lokalizacja powo-

duje, i  moc grzejnika powinna by  o kilkana-

cie procent wi ksza.

By okre li  optymaln  moc ciepln

grzejnika do danego pomieszczenia trze-

ba zna :

wielko  pomieszczenia i wyst puj ce 

w nim straty ciep a;

zyski ciep a, np. z nas onecznienia;

przeznaczenie ( azienka, pokój, kuchnia); 

umiejscowienie pomieszczenia w budynku;

funkcje jakie ma grzejnik pe ni : czy ma 

g ównie ogrzewa , dogrzewa  czy te  suszy

(dotyczy to g ównie grzejników azienko-

wych).

 Specyfikacja grzejników powinna si  znaj-

dowa  w projekcie instalacji grzewczej. Nie 

nale y dobiera  mocy i wielko ci grzejników 

samodzielnie. Czynno ci te nale y powierzy

fachowcom. Uniknie si  w ten sposób nie-

doszacowania lub przeszacowania rzeczywi-

stych potrzeb w tym zakresie.

Niektóre firmy zamieszczaj  na swoich 

stronach programy u atwiaj ce dobór z ofer-

ty firmy konkretnego modelu grzejnika do 

danego pomieszczenia. Warto z nich korzys-

ta .
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