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W instalacjach ogrzewania pod³ogowe-

go stosowane s¹ miêkkie rury miedzia-

ne, rury polipropylenowe (PP) oraz ru-

ry warstwowe typu PE-X/Al/PE. Ka¿dy

rodzaj rur ma nieco inne w³aœciwoœci,

ale praktycznie nie ma istotnych ró¿nic

w ich trwa³oœci i niezawodnoœci. Decy-

duj¹ce znaczenie maj¹ tu jakoœæ samego

materia³u oraz prawid³owe wykonanie

instalacji. Rury miedziane s¹ stosunko-

wo drogie i przy uk³adaniu w ogrzewa-

niu pod³ogowym powinny byæ os³oniê-

te tzw. peszlem – koszulk¹ ochronn¹

z tworzywa. Zabezpiecza to miedŸ

przed korozyjnym oddzia³ywaniem wy-

lewki betonowej i umo¿liwia zachodze-

nie zjawiska rozszerzalnoœci cieplnej

rur. Rury polipropylenowe do ogrzewa-

nia pod³ogowego musz¹ mieæ tzw. ba-

rierê antydyfuzyjn¹ – w postaci specjal-

nej folii, która zapobiega przenikaniu

tlenu do wody grzejnej. Rury te mo¿na

uk³adaæ bezpoœrednio w wylewce beto-

nowej, jednak d³ugoœæ prostych odcin-

ków nie mo¿e przekraczaæ 5 m. Rury

PP wymagaj¹ uk³adania w doœæ sztyw-

nych uchwytach lub monta¿u na gor¹-

co, poniewa¿ zagiêcia maj¹ tendencjê do

prostowania siê. Tych wad pozbawione

s¹ rury warstwowe, produkowane

w ró¿nych zestawieniach poszczegól-

nych warstw – najczêœciej z polietylenu

sieciowanego (PE-X), aluminium (Al)

i polietylenu wysokiej gêstoœci (PE).

Warstwa aluminium zabezpiecza przed

dyfuzj¹ tlenu, zmniejsza rozszerzalnoœæ

ciepln¹ rury i zapewnia tzw. brak pa-

miêci kszta³tu – po wygiêciu rura nie

wraca do poprzedniej formy. Przy mon-

ta¿u ogrzewania pod³ogowego, nieza-

le¿nie od rodzaju u¿ytych rur, nale¿y

przestrzegaæ zasady uk³adania pêtli

grzewczych z jednego odcinka, bez ja-

kichkolwiek z³¹czek. Jego d³ugoœæ nie

powinna przekraczaæ 50 m. 

Rury montuje siê najczêœciej w uk³a-

dzie zygzakowym – z podzia³em na sek-

cje o d³ugoœci do ok. 100 m. 

P
odstawowym warunkiem, umo¿liwia-

j¹cym u³o¿enie ogrzewania pod³ogo-

wego, jest dostateczna izolacyjnoœæ cieplna

pomieszczeñ – w stosunku do efektywnej

powierzchni grzewczej. Moc takiego ogrze-

wania jest ograniczona z jednej strony wol-

n¹ od umeblowania powierzchni¹ pod³ogi,

z drugiej temperatur¹ dotykow¹, która nie

powinna przekraczaæ 28°C dla pomiesz-

czeñ mieszkalnych i 32°C dla ³azienek.

Przy wy¿szych temperaturach wzrasta

m.in. unoszenie kurzu, a podwy¿szona cie-

p³ota niekorzystnie wp³ywa na organizm

ludzki.

Trzeba te¿ braæ pod uwagê rodzaj wykoñ-

czenia pod³ogi, który w znacz¹cy sposób

wp³ywa na iloœæ przekazywanej energii

cieplnej. Orientacyjnie mo¿na przyj¹æ, ¿e

z 1 m2 powierzchni grzejnej pod³ogi z ok³a-

dzin¹ z p³ytek ceramicznych uzyskamy ok.

80 W mocy, a przy parkiecie drewnianym

ju¿ tylko ok. 40 W. 

Podstawow¹ zalet¹ ogrzewania pod³ogowe-

go jest zapewnienie korzystnego rozk³adu

temperatury w pomieszczeniu. Dziêki cie-

p³ej pod³odze w strefie przebywania ludzi

otrzymuje siê optymaln¹ temperaturê, na-

tomiast pod sufitem jest nieco ch³odniej.

Dlatego ten rodzaj ogrzewania polecany

jest szczególnie do wysokich pomieszczeñ.

Nieco mniejsze jest te¿ zu¿ycie energii –

szacunkowo o 5-10% w stosunku do ogrze-

wania grzejnikowego. 

Wad¹ ogrzewania pod³ogowego s¹ przede

wszystkim ograniczenia w wykoñczeniu

posadzki (nie mo¿na np. po³o¿yæ dywanu)

jak i w swobodnym rozmieszczeniu mebli.

Uk³ad wymaga te¿ bardziej rozbudowanej

aparatury steruj¹cej, a du¿a bezw³adnoœæ

cieplna utrudnia szybkie nagrzanie po-

mieszczenia po d³u¿szej przerwie. Jako

ogrzewanie podstawowe najczêœciej insta-

luje siê wodne ogrzewanie pod³ogowe –

g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ korzy-

stania z tañszych Ÿróde³ cie-

p³a. Natomiast ogrzewanie

elektryczne montujemy jako

dodatkowe, w celu uzyskania

efektu ciep³ej pod³ogi, np.

w ³azience.

Jakie s¹ zalety i wady ogrzewania 
pod³ogowego?

O zaletach „pod³ogówki” nikogo nie trzeba 

przekonywaæ. Najkorzystniej po³¹czyæ j¹ 

z ogrzewaniem grzejnikowym. Dyskusyjne mo¿e byæ 

jedynie to, czy zdecydowaæ siê na ogrzewanie 

pod³ogowe wodne czy elektryczne

Ogrzewanie
pod³ogowe

Z jakich rur 
wykonuje siê 
wodne ogrzewanie
pod³ogowe?
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Wodne oogrzewanie ppod³ogowe mmo¿emy

zamontowaæ ww cca³ym ddomu
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Wodne ogrzewanie pod³ogowe mo¿e wspó³pracowaæ z ka¿dym

Ÿród³em ciep³a, pod warunkiem ¿e temperatura zasilania czêœci

pod³ogowej nie przekroczy 50°C. Ogrzewanie pod³ogowe wyko-

nane jest jako oddzielny obieg. Dziêki temu mo¿e ono pracowaæ

niezale¿nie od pozosta³ej czêœci instalacji, a tak¿e pozwala na

uzyskanie po¿¹danej temperatury w systemie tzw. domieszania

wody zasilaj¹cej. Umo¿liwia to wspó³pracê np. z kot³em wêglo-

wym o wy¿szej temperaturze wody zasilaj¹cej. Niezale¿ny obieg

pod³ogowy wymaga zamontowania termostatycznego zaworu

czterodro¿nego i dodatkowej pompy obiegowej.

Jak dobraæ kocio³ i instalacjê do ogrzewania pod³ogowego?

Wodne oogrzewanie ppod³ogowe zasilane przez rrozdzielacz

naczynie wzbiorcze

przeponowe

ograniczenia maksymalnej tempe-

ratury wody zasilaj¹cej

rozdzielacz

wê¿ownica

kocio³
pompa

obiegowa

samoczynny zawór od-

powietrzaj¹cy

W odne ogrzewanie pod³ogowe wykonuje siê na

etapie prac instalacyjnych, z tym ¿e wczeœniej

trzeba uwzglêdniæ gruboœæ niezbêdnych warstw

w celu uzyskania jednakowego poziomu pod³óg we

wszystkich pomieszczeniach. Przeciêtnie gruboœæ

warstw ogrzewania pod³ogowego nad pomieszcze-

niami ogrzewanymi wynosi 12 cm, a przy pod³ogach

na gruncie 16-20 cm. Pierwsz¹ warstw¹ uk³adan¹ na

stropie lub betonowym podk³adzie na gruncie jest

ocieplenie ze styropianu EPS 100 o gruboœci 

5-15 cm. Na styropianie uk³adana jest folia izolacyj-

na, która chroni przed przenikaniem wilgoci, jak te¿

zabezpiecza przed wnikaniem betonu miêdzy p³yty

podczas wylewania jastrychu. Kolejnym etapem jest

umieszczenie listew monta¿owych i umocowanie

w nich rur grzewczych. Po nape³nieniu rur wod¹

i sprawdzeniu szczelnoœci wylewany jest betonowy

jastrych z dodatkiem œrodka plastyfikuj¹cego. Przy

wiêkszych powierzchniach wskazane jest u³o¿enie

w wylewce betonowej siatki przeciwprê¿nej. Gru-

boœæ jastrychu nie powinna byæ mniejsza ni¿ 6 cm

i musi byæ on oddylatowany od wszystkich œcian pa-

skami z materia³u elastycznego tworz¹c w ten sposób

p³ywaj¹cy podk³ad. Metody suchej praktycznie nie

stosuje siê.

Jak wykonaæ wodne ogrzewanie pod³ogowe?

listwa przypod³ogowa

elastyczna masa

taœma izolacyjna na obrze¿ach z foli¹ PE

jastrych p³ywaj¹cy

rura grzewcza

uchwyty rury

izolacja (polistyren)

cienka warstwa zaprawy

posadzka kamienna

folia

strop

œciana

ty
nk
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Przekrój pprzez ppod³ogê zz wwodnym oogrzewaniem ppod³ogowym
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Sposób wykonania instalacji elek-

trycznego ogrzewania pod³ogowego za-

le¿y od rodzaju u¿ytych elementów

grzejnych. W przypadku uk³adania ka-

bli sposób postêpowania jest taki sam

jak przy wykonywaniu ogrzewania

wodnego, z tym ¿e zamiast listew mon-

ta¿owych mo¿na kable mocowaæ do

siatki stalowej pe³ni¹cej jednoczeœnie

funkcjê warstwy przeciwprê¿nej.

W przypadku u¿ycia mat grzejnych

uk³adane s¹ one na jastrychu pod³ogo-

wym bezpoœrednio pod p³ytkami pod-

³ogowymi. Odpowiednio przyciêt¹ ma-

tê przykleja siê klejem do p³ytek, a po

jego wyschniêciu nanosi nastêpn¹ war-

stwê elastycznej zaprawy klejowej

i mocuje p³ytki ceramiczne.

Przy wykonywaniu ogrzewania pod³ogo-

wego najczêœciej pope³niane s¹ nastêpuj¹ce

b³êdy:

� brak zagêszczenia rur grzewczych

w strefach przyokiennych; 

� zbyt cienka warstwa wylewki betonowej

(powinna wynosiæ co najmniej 5-6 cm); 

� brak zbrojenia przeciwprê¿nego w wy-

lewce lub nie dodanie œrodka plastyfiku-

j¹cego do betonu; 

� nieuwzglêdnienie rodzaju posadzki przy

okreœlaniu mocy grzewczej; 

� w³¹czenie pod³ogówki bezpoœrednio

w obieg powrotny pozosta³ej czêœci 

instalacji grzewczej; 

� ³¹czenie rur przykrytych jastrychem; 

� niedostateczna gruboœæ cieplnej izola-

cji podpod³ogowej.

Ogrzewanie elektryczne mo¿e byæ u³o-

¿one przy u¿yciu kabli grzejnych, mat

lub folii. Wybór materia³u zale¿y

przede wszystkim od tego, na jakim

etapie budowy uk³adane jest pod³ogo-

we ogrzewanie elektryczne. Kable

grzejne trzeba „zatopiæ” w warstwie

wylewki betonowej o gruboœci przynaj-

mniej 5-6 cm. U³o¿enie ich powinno

odbywaæ siê na etapie wykonywania

podk³adów pod³ogowych. Kable wys-

têpuj¹ w dwóch odmianach – jako jed-

no- lub dwustronnie zasilane. Lepsze

s¹ te pierwsze, gdy¿ do pr¹du pod³¹-

czamy tylko jeden ich koniec i ³atwiej

jest nam je u³o¿yæ. Maty i folie k³a-

dzione s¹ bezpoœrednio pod pokryciem

pod³ogowym np. pod p³ytkami cera-

micznymi, zatem montujemy je pod-

czas wykoñczenia pod³óg. Mata grzej-

na sk³ada siê z gêstej siatki z two-

rzywa sztucznego i wplecionego

w ni¹ cienkiego kabla grzejnego. Jej

gruboœæ nie przekracza 3 mm.

Z czego wykonaæ
ogrzewanie pod³o-
gowe elektryczne?

O grzewanie pod³ogowe mo¿e byæ

zasilane równie¿ z kot³a na pali-

wo sta³e, pod warunkiem zamontowa-

nia w obiegu kot³owym wymiennika

ciep³a. Dziêki temu instalacja grzew-

cza bêdzie pracowaæ w uk³adzie za-

mkniêtym z ciœnieniowym naczyniem

wzbiorczym. Konieczne jest tak¿e za-

montowanie na

obiegu ogrzewania

pod³ogowego zawo-

ru czterodro¿nego –

pozwoli to obni¿yæ

temperaturê zasila-

nia pod³ogówki.

Czy mo¿liwa jest
wspó³praca pod-
³ogówki z kot³em
na paliwo sta³e?

O czym jeszcze warto wiedzieæ?

Jak wykonaæ elektryczne ogrzewanie
pod³ogowe?

Etapy mmonta¿u mmaty ggrzejnej

fo
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