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Przegl¹d rodzajów grzejników warto
poprzedziæ wyjaœnieniem kilku pojêæ,

z którymi mo¿na siê spotkaæ w opisach
wyrobów.

Moc grzewcza, mierzona w watach
(W), okreœla zdolnoœæ grzejnika do odda-
wania ciep³a pomieszczeniu. Nie jest ona
sta³a dla konkretnego urz¹dzenia, jak np.
moc grza³ki elektrycznej. Zale¿y od tzw.
parametrów pracy.

Dlatego moc grzewcz¹ urz¹dzenia od-
nosi siê zawsze do konkretnych tempera-
tur wody zasilaj¹cej i powrotnej oraz po-
mieszczenia. Wartoœci tej mocy producen-
ci podaj¹ zwykle dla tradycyjnych parame-
trów 90/70/20°C (kolejno: temperatura za-
silaj¹ca, temperatura powrotna, tempera-
tura powietrza w pomieszczeniu); miano
°C najczêœciej siê pomija. W instalacjach
o parametrach ni¿szych, a takie siê obec-
nie stosuje coraz powszechniej, moc bêdzie
ni¿sza. Mo¿na to zilustrowaæ na przyk³a-
dzie jednego z grzejników ³azienkowych.
Przy parametrach 75/65/20 jego moc wy-
nosi 486 W, przy 70/55/20 – 395 W, a przy
55/45/20 ju¿ tylko 254 W.

Dla ka¿dego grzejnika podaje siê
maksymalne ciœnienie robocze, pod ja-
kim mo¿e pracowaæ. Jego wartoœæ mieœci
siê zwykle miêdzy 0,5 a 1 MPa (5-10 bar).
Oprócz tego producenci czêsto podaj¹ ci-
œnienie testowe, czyli takie, pod którym
przeprowadzano próbê wytrzyma³oœci.
Zwykle jest ono o kilkadziesi¹t procent
wy¿sze ni¿ robocze. Grzejnik mo¿e mu
byæ poddany tylko na krótko.

Ciep³o mo¿e byæ do pomieszczenia
przekazywane na dwa sposoby �. Jeden
to ogrzewanie konwekcyjne. Polega ono
na tym, ¿e ciep³o jest przekazywane bez-
poœrednio otaczaj¹cemu powietrzu przez
œcianki grzejnika. Ogrzane, jako l¿ejsze,
wêdruje do góry. Na jego miejsce od do³u
nap³ywa ch³odne. Ten obieg nazywa siê
w³aœnie konwekcj¹ (inaczej: unosze-
niem). Drugi sposób to ogrzewanie przez
promieniowanie. Ka¿da ciep³a po-
wierzchnia wysy³a (emituje) promienio-
wanie elektromagnetyczne. Przenika ono
swobodnie przez powietrze, ale jest po-
ch³aniane przez cia³a sta³e (œciany, meble,
sprzêty domowe). Tak wiêc one z kolei
staj¹ siê grzejnikami, bardzo rozproszo-
nymi.

Ka¿de Ÿród³o oddaje ciep³o na oba
sposoby, ale w ró¿nych proporcjach.
Urz¹dzenia, które wiêkszoœæ energii prze-
kazuj¹ wprost powietrzu, przyjê³o siê na-
zywaæ grzejnikami konwekcyjnymi. Nie
nale¿y tego uto¿samiaæ z konwektorami –
szczególnym typem grzejników, o któ-
rych piszemy ni¿ej.

Który z systemów jest lepszy? Zda-
nia s¹ podzielone. Oddawaniu ciep³a
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Grzejnik to dla przeciêtnego u¿ytkownika po prostu
Ÿród³o ciep³a w pomieszczeniu. Wymagania sprowadza-

j¹ siê na ogó³ do tego, ¿e przez to urz¹dzenie
ma przep³ywaæ ciep³a woda i nie powinno ono psuæ

wygl¹du wnêtrza. Tymczasem grzejnik stanowi ostatni
element instalacji grzewczej. I do tej instalacji

musi byæ dostosowany. 
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fot.  Instal-Projekt

� Zasada ogrzewania konwekcyjnego
(u góry) i przez promieniowanie



przez promieniowanie nie towarzyszy in-
tensywny ruch powietrza. Dla jednych,
zw³aszcza alergików, to zaleta. Dla innych
to wada: brak tego ruchu powoduje np.,
¿e w pobli¿u grzejnika utrzymuje siê po-
wietrze cieplejsze ni¿ w reszcie pomiesz-
czenia. Z kolei przy ogrzewaniu konwek-
cyjnym ogrzane powietrze gromadzi siê
przy suficie, podczas gdy w nogi jest zim-
no. Ale znów przy promieniowaniu czêœæ
ciep³a siê marnuje na ogrzewanie œciany
zewnêtrznej. Ponadto, zdaniem niektó-
rych, powoduje ono szkodliw¹ dodatni¹
jonizacjê powietrza. Jednak¿e, mimo tych
wszystkich zastrze¿eñ, wiêcej wydaje siê
przemawiaæ za tym w³aœnie typem ogrze-
wania. Wyj¹tkiem  s¹ szczególne miejsca,
takie jak pomieszczenia o du¿ej po-
wierzchni okien albo takie, w których
ogrzewanie jest potrzebne tylko czasowo.

Czêœciej przyjmuje siê, ¿e je¿eli cho-
dzi o komfort przebywania w pomieszcze-
niu, korzystniejsza jest przewaga konwek-
cyjnego przekazywania energii.

Powtórzmy: mówiæ mo¿emy tylko
o urz¹dzeniach, w których mniej lub bar-
dziej przewa¿a któryœ rodzaj przekazywa-
nia ciep³a. To zaœ zale¿y od ró¿nych czyn-
ników. Np. w grzejniku tej samej kon-
strukcji zamiana pow³oki lakierniczej na
metaliczn¹ (chrom czy miedŸ) powoduje
wyraŸne zmniejszenie mocy cieplnej pro-
mieniowania i zwiêkszenie mocy kon-
wekcyjnej. Metal bowiem lepiej przewo-
dzi ciep³o, skuteczniej wiêc przekazuje je
powietrzu otaczaj¹cemu grzejnik. Dla
promieniowania natomiast stanowi mniej
przepuszczalny ekran. Ponadto lepsze
ch³odzenie powietrzem powoduje, ¿e po-
wierzchnia grzejnika ma ni¿sz¹ tempera-
turê, a to obni¿a intensywnoœæ promie-
niowania cieplnego.

Wynika st¹d istotny wniosek, ¿e sposób
wykoñczenia powierzchni ma znaczenie nie
tylko estetyczne, ale tak¿e u¿ytkowe.

Czêsto w technicznych opisach grzej-
ników podaje siê wielkoœæ z³adu, czyli
iloœæ wody (lub innej cieczy grzejnej, np.
glikolu), jak¹ mieœci instalacja. We wspó³-
czesnych rozwi¹zaniach d¹¿y siê do tego,
by z³ad by³ jak najmniejszy, poniewa¿
szybciej reaguje na zmiany natê¿enia
ogrzewania – ³atwiej siê poddaje uk³ado-
wi sterowania. Szybciej przebiegaj¹ czyn-
noœci obs³ugowe wymagaj¹ce opró¿nienia
instalacji. Ponadto, w niektórych syste-
mach, ciecz grzejna jest droga (specjalnie

uzdatniona woda, wspomniany glikol).
Ma³y z³ad oznacza wiêc ni¿sze nak³ady.

¯eliwne cz³onowe
¯eliwny kaloryfer ¿eberkowy nale¿y

do grzejników cz³onowych. Sk³ada siê
z pewnej liczby jednakowych ogniw, zwa-
nych w³aœnie ¿eberkami. W tradycyjnej
wersji najprostszej i najbardziej znanej
ka¿de z nich ma postaæ jednolitego bloku
¿eliwnego, uformowanego tak, ¿e ma dwa
cienkoœcienne kana³y pionowe po³¹czone
dwoma poziomymi �. Te drugie, dolny
i górny, s¹ zaopatrzone w króæce poprzecz-
ne – gwintowane, z p³askimi powierzchnia-
mi czo³owymi. Skrêcaj¹c je uzyskuje siê ze-
stawy o ró¿nej liczbie ¿eberek. Dwa króæce
skrajne s³u¿¹ do po³¹czenia z instalacj¹, po-
zosta³e dwa s¹ zaœlepione.

Budowa ¿eberek mo¿e byæ bardziej
skomplikowana, mog¹ te¿ mieæ po-
wierzchniê zewnêtrzn¹ bardziej rozwiniê-
t¹ – dla podniesienia wytrzyma³oœci me-
chanicznej, zwiêkszenia powierzchni wy-
miany ciep³a z otaczaj¹cym powietrzem,
uatrakcyjnienia wygl¹du �.

¯eliwo odznacza siê du¿¹ odporno-
œci¹ na korozjê. Grzejniki z niego s¹ wiêc
trwa³e (czas u¿ytkowania siêga pó³ wieku)
i ma³o wra¿liwe na jakoœæ wody. Pozwala
to stosowaæ je w uk³adach otwartych,
w których woda grzejna pozostaje w styku
z powietrzem, zawiera wiêc wzglêdnie du-
¿o rozpuszczonego tlenu; zreszt¹, przez
wiele dziesi¹tków lat innych uk³adów
w praktyce nie stosowano. Nie stwarza te¿
szczególnego zagro¿enia tzw. korozj¹
elektrochemiczn¹. Dochodziæ do niej mo-
¿e tam, gdzie w tej samej instalacji wystê-
puj¹ metale o ró¿nej aktywnoœci chemicz-
nej, czyli mniej (aluminium) lub bardziej
(miedŸ, mosi¹dz) szlachetne. Grzejniki
¿eliwne mo¿na ³¹czyæ z rurami ze wszyst-
kich materia³ów stosowanych w praktyce.
Nie zaleca siê jednak ich ³¹czenia w jed-
nej instalacji z grzejnikami stalowymi,
aluminiowymi i miedzianymi.

Mechaniczna wytrzyma³oœæ materia-
³u sprawia, ¿e grzejnikom ¿eliwnym nie
gro¿¹ uszkodzenia.

Ciœnienie robocze z grzejnikami ¿e-
liwnymi w uk³adzie na ogó³ nie powinno
przekraczaæ 0,6 MPa, temperatura – 95°C.

Charakterystyczne dla grzejników
¿eliwnych s¹ du¿e przekroje wewnêtrz-
ne, a wiêc ma³e opory przep³ywu. Dlate-
go s¹ szczególnie zalecane do instalacji

z grawitacyjnym obiegiem wody – nastê-
puj¹cym bez udzia³u pompy, tylko
wskutek naturalnego unoszenia siê l¿ej-
szej wody ogrzanej i opadania ciê¿szej
och³odzonej (konwekcja). Innym skut-
kiem tej wielkoœci przekrojów jest du¿a
pojemnoœæ wodna, czyli du¿y z³ad.
W po³¹czeniu z doœæ du¿¹ mas¹ ¿eliwa
nadaje to grzejnikom du¿¹ bezw³adnoœæ
ciepln¹. Wolniej siê nagrzewaj¹, ale te¿
d³u¿ej przechowuj¹ ciep³o po ustaniu
zasilania. W instalacjach tradycyjnych,
zw³aszcza przy kot³ach na paliwa sta³e,
uwa¿ano to za oczywist¹ zaletê. Dziêki
tej bezw³adnoœci temperatura w po-
mieszczeniu niewiele siê zmienia³a przy
chwilowych wahniêciach zasilania lub
np. krótkotrwa³ych intensywnych wie-
trzeniach. W nowoczesnych energoosz-
czêdnych systemach dynamicznych,
z precyzyjnymi i szybko reaguj¹cymi
uk³adami sterowania, cecha ta stanowi
wyraŸn¹ przeszkodê.

Co nie znaczy, ¿e zaopatrywanie
grzejników ¿eliwnych w zawory z g³owi-
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Grzejniki cz³onowe ¿eliwne, w nowoczesnym wykonaniu, eleganckie, w ró¿nych
kszta³tach i kolorach, znajduj¹ nadal wielu amatorów

� Pojedyncze ¿eberko i skrêcony zestaw ¿e-
berek, tworz¹cy grzejnik

� Dekoracyjny stoj¹cy grzejnik ¿eliwny
(fot. Viadrus)

kana³
pionowy

króciec zaœlepki

pod³¹czenie do instalacji
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cami termostatycznymi nie ma sensu. Tyle
¿e trzeba siê liczyæ z pewnym opóŸnieniem
reakcji. Temperatura pomieszczenia bêdzie
siê zmienia³a w przedziale, powiedzmy,
±1°C, a nie np. ±0,5°C (pewn¹ bezw³ad-
noœæ ciepln¹ ma ka¿dy system grzewczy).

Ciê¿ar grzejników nie odgrywa³ spe-
cjalnej roli w czasach masywnych œcian
ceglanych czy betonowych. Teraz coraz
powszechniej stosuje siê technologie lek-
kie, maj¹ce niemal same zalety – ale
i pewne wady; jedn¹ z nich s¹ trudnoœci
zawieszania ciê¿kich elementów. Moco-
wanie grzejników ¿eliwnych wymaga sto-
sowania specjalnych rodzajów zawieszeñ.

Pewne wady ¿eliwa wynika³y z cech
tradycyjnych technologii odlewniczych.
Trudno by³o zachowaæ tak dobry re¿im
technologiczny, ¿eby we wnêtrzu odle-
wów nie pozostawa³y zanieczyszczenia,
g³ównie – resztki masy formierskiej. Po-
rywane przez wodê przemieszcza³y siê
przez instalacjê i mog³y uszkadzaæ co
wra¿liwsze jej elementy, zw³aszcza regula-
tory przep³ywu. P³ukanie grzejników
przed zainstalowaniem nie zawsze dawa³o
wystarczaj¹cy skutek. Ponadto, po-
wierzchnia ¿eliwa – tak¿e zewnêtrzna –
by³a chropowata, co nie tylko obni¿a³o es-
tetyczn¹ wartoœæ grzejników, ale mia³o te¿
znaczenie higieniczne. Trudno je by³o
utrzymaæ w czystoœci, a w instalacjach
wysokotemperaturowych dochodzi³o do
„przypiekania” kurzu. Obecnie ryzyko
pozostania zanieczyszczeñ jest znacznie
mniejsze, uzyskuje siê te¿ powierzchnie
o wysokiej g³adkoœci.

Przed piêtnastu laty na piêæ kupio-
nych grzejników cztery by³y ¿eliwne.
Obecnie proporcje siê odwróci³y: tego ro-
dzaju jest zaledwie co pi¹ty grzejnik.
Ostatnio jednak zainteresowanie nimi od-
radza siê. S¹ teraz eleganckie, w ró¿nych
kszta³tach i kolorach �. Modu³owoœæ
u³atwia dobranie odpowiedniej mocy
grzewczej. A przy tym wszystkim pozo-
staj¹ konkurencyjne cenowo.

Stalowe
P³ytowe. Ich elementy grzejne – p³y-

ty – powstaj¹ przez zgrzanie dwóch arku-
szy blachy stalowej walcowanej na zimno,
uformowanej tak, ¿e powstaj¹ kanaliki,
którymi przep³ywa woda �. Gruboœæ bla-
chy najczêœciej wynosi 1,25 mm (mini-
maln¹ normy okreœlaj¹ na 1,11 mm). Do
p³yt mog¹ byæ do³¹czone elementy kon-

wekcyjne z blachy, rozwijaj¹ce po-
wierzchniê oddawania ciep³a. Jednym
z ciekawszych rozwi¹zañ jest system Su-
per 3 firmy Radson, realizuj¹cy zasadê
2 do 1, czyli do ka¿dego kana³u wodnego
s¹ przyspawane dwa segmenty wysokowy-
dajnych p³ytek konwekcyjnych. Nadaje
to grzejnikowi niskotemperaturowemu
doskonale wywa¿ony stosunek ciep³a
unoszonego i wypromieniowywanego,
a ponadto wy¿sz¹ wydajnoœæ przy tych sa-
mych wymiarach.

P³yty ³¹czy siê w ró¿ne konfiguracje,
nazwane typami. Do ich oznaczania
przyjê³o siê u¿ywaæ kombinacji dwóch
cyfr. Pierwsza oznacza liczbê p³yt grzej-
nych, druga – liczbê elementów kon-
wekcyjnych. I tak najprostszy – typ 10 –
to po prostu pojedyncza p³yta grzejna.
Tego rodzaju grzejnik szczególnie nada-
je siê do pomieszczeñ o podwy¿szonych
wymaganiach higienicznych (np. sypial-
nia dziecka podatnego na alergiê), po-
niewa¿ ³atwo go utrzymaæ w pe³nej czy-
stoœci. Typ 11 – to ta sama p³yta z bla-
szanym elementem konwekcyjnym, typ
21 – sk³ada siê z dwóch p³yt, z których
tylko jedna jest zaopatrzona w ten ele-
ment itd. �. Poszczególni producenci
dodaj¹ oznaczenia literowe, które mog¹
wskazywaæ np. uk³ad elementów, obec-
noœæ obudowy (zwykle pe³nej po bokach
i perforowanej u góry) czy standard wy-
koñczenia.

Z punktu widzenia u¿ytkowego naj-
korzystniejsze s¹ grzejniki typu 11, z tyl-
nym o¿ebrowaniem konwekcyjnym. Od-
s³oniêta licowa strona p³yty bez prze-
szkód przekazuje energiê do pomieszcze-

nia, a blacha konwekcyjna ogranicza jej
wypromieniowywanie na œcianê. 

Istotn¹ cech¹ grzejników p³ytowych
jest wzglêdnie niska pojemnoœæ wodna –
rzêdu 2-3 l/kW (w cz³onowych grzejni-
kach ¿eliwnych mieœci siê ona miêdzy
8 i 10 l/kW). Dalsze obni¿anie tej pojem-
noœci, technicznie mo¿liwe bez znacz¹cej
zmiany oporów przep³ywu, uznaje siê na
ogó³ za bezzasadne – przynajmniej w od-
niesieniu do systemów, w których tempe-
raturê pomieszczeñ reguluje siê przez na-
przemienne w³¹czanie i wy³¹czanie palni-
ka kot³a. Najlepsz¹ bowiem zale¿noœæ
miêdzy reakcj¹ uk³adu na regulacjê i licz-
b¹ owych w³¹czeñ i wy³¹czeñ uzyskuje siê
wtedy, gdy grzejniki mieszcz¹ dok³adnie
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� Nowoczesne grzejniki ¿eliwne; widoczne
w g³êbi maj¹ dodatkow¹ przedni¹ powierzch-
niê grzewcz¹ (fot. Viadrus)

� Budowa pojedynczego elementu grzejnika
p³ytowego

� Typy grzejników p³ytowych i ich oznaczenia

typ 10

typ 11

typ 11 (z obudow¹)

typ 20

typ 21

typ 22

typ 33

kanaliki

elementy konwekcyjne

W przypadku grzejników stalowych p³ytowych najkorzystniejsze s¹ grzejniki typu 11,
z tylnym o¿ebrowaniem konwekcyjnym



po³owê ca³kowitej iloœci wody, znajduj¹-
cej siê w instalacji (z³adu). Za niekorzyst-
n¹ uwa¿a siê nie tylko nadmiern¹, ale
i zbyt ma³¹ ich pojemnoœæ wodn¹.

Wa¿n¹ zaletê grzejników stalowych
stanowi mo¿liwoœæ nadawania im ele-
ganckiego wygl¹du. Zasad¹ jest, ¿e ich
powierzchnie zewnêtrzne (jak zreszt¹
wszystkich, z wyj¹tkiem ¿eliwnych) po-
krywa siê lakierem proszkowym wypala-
nym piecowo. Mog¹ wiêc stanowiæ samo-
istny element dekoracyjny �.

Lakier pe³ni te¿ istotn¹ funkcjê
ochronn¹. Stal bowiem nie jest odporna
na korozjê tak, jak ¿eliwo. Od wewn¹trz
zostaje zabezpieczona niejako samoczyn-
nie w trakcie u¿ytkowania. W ci¹gu kilku
dni po nape³nieniu wod¹ pokrywa siê
warstw¹ tlenku ¿elaza, chroni¹c¹ przed
korozj¹ (pasywacyjn¹). Utrzymuje siê
ona, dopóki woda zachowuje odczyn zasa-
dowy. Rozpuszcza siê, jeœli odczyn zmieni
siê na kwasowy. Mimo tej ochrony nale¿y
dbaæ o to, ¿eby woda instalacyjna zawie-
ra³a jak najmniej tlenu. Jego przenikanie
z zewn¹trz jest mo¿liwe, jeœli przewody s¹
wykonane z polietylenu sieciowanego
(PEX) lub polibutylenu (PB). Nale¿y
wiêc zadbaæ, by by³y zaopatrzone w war-
stwy antydyfuzyjne (zapobiegaj¹ce prze-
dostawaniu siê tlenu do wody w rurze).
Nie ma natomiast ¿adnych ograniczeñ
w przypadku instalacji z innych tworzyw
oraz ze stali i miedzi.

Po stronie zewnêtrznej nie ma warun-
ków do powstania pasywacyjnej warstwy
tlenku. Mog³oby wiêc dojœæ do skorodowa-
nia grzejnika. W œrodowisku skrajnie wil-
gotnym (np. w ³azience nad wann¹) nawet
ochronna pow³oka lakiernicza mo¿e nie za-
bezpieczaæ stali wystarczaj¹co. Nale¿y wiêc

unikaæ instalowania grzejników p³ytowych
w warunkach tak niekorzystnych.

Mocy grzewczej tych urz¹dzeñ nie
mo¿na kszta³towaæ przez ujmowanie lub
dodawanie cz³onów, jak to siê robi w wy-
padku grzejników ¿eberkowych. Tote¿
ka¿dy typ grzejnika wytwarza siê w ró¿-
nych wymiarach. Nie zaskakuje zatem, ¿e
któryœ z producentów mo¿e mieæ w swojej
ofercie bez ma³a pó³ tysi¹ca wersji, ró¿-
ni¹cych siê liczb¹ p³yt, wymiarami, syste-
mem zasilania. Spotyka siê grzejniki
z wbudowanym, niewidocznym z ze-
wn¹trz zespo³em zaworowo-przy³¹cznym,
co pozwala unikn¹æ prowadzenia przewo-
dów instalacyjnych przy œcianie.

Maksymalne ciœnienie robocze mieœci
siê zwykle w przedziale 0,6-1 MPa. Tem-
peratura wody zosta³a w Polsce ograni-
czona do 95°C. W innych krajach, jak
Niemcy czy Finlandia, dopuszcza siê zasi-
lanie niektórych takich grzejników wod¹
o temperaturze 110°C.

Zasadniczo grzejniki p³ytowe s¹ po-
myœlane do instalacji z wymuszonym
obiegiem wody (czy innej cieczy grzew-
czej). Mog¹ jednak pracowaæ tak¿e w nie-
wielkich instalacjach z obiegiem grawita-
cyjnym. Ze wzglêdu jednak na wzglêdnie
du¿e opory przep³ywu wszystkie grzejni-
ki powinny byæ tego rodzaju. W przeciw-
nym razie mog³oby dochodziæ do zak³ó-
ceñ przep³ywu: np. grzejnik ¿eberkowy
„krad³by” wodê p³ytowemu.

W Europie stalowe grzejniki p³ytowe s¹
najpopularniejsze spoœród stosowanych.
W naszym kraju przez d³ugi czas odnoszo-
no siê do nich nieufnie. Pewien wp³yw na to
mia³a zapewne nieudana akcja z lat 70.
ubieg³ego wieku, kiedy to masowo zak³ada-
no takie grzejniki, zwane wówczas  panelo-
wymi, by po kilku latach równie masowo je
demontowaæ, wymieniaj¹c jednoczeœnie za-
lane posadzki lub usuwaj¹c  inne niemi³e
skutki wyciekania wody z pêkaj¹cych, sko-
rodowanych urz¹dzeñ. I choæ by³ to kla-
syczny przyk³ad niedostosowania poszcze-
gólnych elementów instalacji, w pamiêci
zbiorowej pozosta³o wra¿enie, ¿e wszystkie-
mu winne s¹ owe nieszczêsne panele.

Obecnie grzejniki p³ytowe tak¿e
u nas zyska³y pozycjê lidera. Ocenia siê,
¿e na piêæ instalowanych w domach jed-
norodzinnych, cztery to w³aœnie urz¹dze-
nia tego rodzaju.

Grzejniki stalowe cz³onowe. Budowa-
ne s¹ ze stalowych rur (od 5 do 20) ³¹czo-

nych w segmenty �. Standardowa wyso-
koœæ grzejników – 56 cm – pozwala umie-
œciæ je pod oknem, ale s¹ te¿ produkowane
grzejniki znacznie wy¿sze, do 200 cm.

Aluminiowe
Nale¿¹ do grzejników cz³onowych 	.

Spotyka siê te¿ drabinki z rur aluminio-
wych z blachami konwekcyjnymi z tego
metalu. Wloty i wyloty powietrza profilu-
je siê zwykle tak, aby oddawanie ciep³a
przebiega³o szczególnie wydajnie 
.

Niektórzy producenci oferuj¹ specjal-
nego typu konwektory, zaopatrzone
w ochronê przeciwbryzgow¹, przeznaczo-
ne do u¿ywania w ³azience.

� Pionowy grzejnik p³ytowy z wzd³u¿nie profi-
lowan¹ p³yt¹ czo³ow¹, doskonale harmonizuje
z poziomymi lamelkami rolety (fot. Radson)

ne

� Stalowe „¿eberka” s¹ lekkie i estetyczne
(fot. Instal–Projekt)

	 Grzejnik aluminiowy (fot. Fondital)

Grzejniki p³ytowe zdominowa³y rynek. W polskich domach jednorodzinnych
na 5 instalowanych grzejników 4 s¹ p³ytowe

Znasz bardzo dobrego instalatora – poleæ go innym (str. 268)
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Szczególne w³aœciwoœci aluminium po-
zwalaj¹ nadawaæ grzejnikom kolor nie tyl-
ko przez lakierowanie, ale tak¿e przez pro-
ces elektrochemiczny zwany anodowaniem
lub eloksalacj¹ – czyli elektrolitycznym
utlenianiem (oksydowaniem) aluminium.

Aluminium cechuje siê doskona³¹
przewodnoœci¹ ciepln¹ i wysok¹ odporno-
œci¹ na korozjê. Nie ma wiêc szczególnych
ograniczeñ co do typu instalacji, w jakich
mog¹ pracowaæ grzejniki z tego metalu.

Nale¿y jedynie unikaæ elementów
z miedzi. Obecnoœæ tego metalu powodu-
je powstawanie ognisk elektrokorozji. Je-
œli ju¿ te elementy wystêpuj¹, trzeba do
wody dodaæ substancji hamuj¹cych koro-
zjê, czyli tzw. inhibitorów. Poniewa¿ nie-
uniknione jest stosowanie armatury mo-
siê¿nej, gwintowane po³¹czenia z ni¹ trze-
ba uszczelniaæ materia³ami o w³aœciwo-
œciach dielektrycznych (izoluj¹cych elek-
trycznie), np. taœm¹ teflonow¹. Nie wolno
do tego u¿ywaæ paku³ konopnych.

Wad¹ aluminium jest ma³a wytrzy-
ma³oœæ mechaniczna. £atwo, np. przez
kilkakrotne roz³¹czanie i ponowne ³¹cze-
nie modu³ów, doprowadziæ do uszkodzeñ
i rozszczelnienia. Na uszkodzenia jest te¿
nara¿one o¿ebrowanie.

Modu³y skrêcane maj¹ w¹skie kana³y.
St¹d ich ma³a pojemnoœæ wodna. Dziêki
niej grzejniki te dobrze wspó³pracuj¹
z uk³adami dynamicznymi, zautomatyzo-
wanymi. Odlewane maj¹ pojemnoœæ wodn¹
wiêksz¹ i ni¿sze opory przep³ywu. Podob-
nie wiêc, jak ¿eliwne, nadaj¹ siê do instala-
cji z grawitacyjnym obiegiem wody.

Maksymalne ciœnienie robocze
0,6 MPa, temperatura wody 95°C. 

Konwektorowe
W grzejnikach konwektorowych woda

zasilaj¹ca przep³ywa rurkami miedzianymi,
zaopatrzonymi w o¿ebrowanie konwekcyj-
ne z blachy aluminiowej. Dziêki niemu
przesz³o 80% energii jest przekazywane
przez unoszenie, co zapobiega nieprzyjem-
nemu odczuciu gor¹ca w pobli¿u grzejnika.
Wobec ma³ych przekrojów rurek grzejniki
maj¹ bardzo ma³¹ pojemnoœæ wodn¹. Poci¹-
ga to za sob¹ koniecznoœæ bardzo dok³adne-
go projektowania i precyzyjnej regulacji ca-
³ego uk³adu instalacji.

Woda w tych grzejnikach styka siê tyl-
ko z miedzi¹. Poniewa¿ z tego samego ma-
teria³u s¹ zazwyczaj wykonane wê¿ownice
kot³ów grzewczych, w po³¹czeniu z instala-
cj¹ z miedzi lub tworzywa sztucznego po-
wstaje uk³ad wybitnie odporny na elektro-
korozjê. Dodatkow¹ zaletê stanowi fakt, ¿e
obudowa nie styka siê bezpoœrednio z czyn-
nikiem grzewczym, pozostaje wiêc wyraŸ-
nie ch³odniejsza ni¿ on (niska temperatura
obudowy grzejnika). S¹ lekkie i trwa³e, jed-
nak podatne na uszkodzenia mechaniczne.
I niezbyt ³atwo je utrzymaæ w czystoœci.

Rzadziej spotyka siê grzejniki kon-
wektorowe z rurkami i ¿ebrami stalowymi.

Dostêpne s¹, podobnie jak grzejniki
p³ytowe, w wielu rozmiarach i typach wy-
koñczenia, np. zestaw przy³¹czny mo¿e
byæ przystosowany do zasilania od do³u
lub z boku. Wytwarza siê wersje z wmon-
towanym nawil¿aczem powietrza.

Z myœl¹ o okresach przejœciowych
(wczesna jesieñ, póŸna wiosna) wytwarza
siê konwektorowe grzejniki wodno-elek-
tryczne. Moc grza³ek mieœci siê, przyk³a-
dowo, w granicach 400-1600 W.

Ciœnienie robocze grzejników kon-
wektorowych mieœci siê zwykle w grani-
cach 0,4-0,6 MPa.

Rurowe
Miedziane lub stalowe, maj¹ najczêœciej

postaæ drabinki: szereg poziomych przewo-
dów roboczych jest pod³¹czony do piono-
wych rur zwanych kolektorami, zasilaj¹cym
i powrotnym. W grzejnikach stalowych ko-
lektory maj¹ zwykle przekrój kwadratowy,
w miedzianych – okr¹g³y. Spotyka siê rów-
nie¿ wersje odwrotne (pionowe szczebelki
miêdzy poziomymi kolektorami) oraz kon-
strukcje innego rodzaju, gdzie np. pojedyn-

cza d³uga rura grzejna jest wygiêta w kszta³t
wê¿ownicy �.

Stosuje siê je przede wszystkim w ³a-
zienkach, w których s³u¿¹ zarazem jako su-
szarki, np. do rêczników. Niemniej spotyka
siê te¿ rozwi¹zania wymyœlne i eleganckie,
pomyœlane jako element dekoracyjny w sa-
lonie, nie wspominaj¹c ju¿ np. o przedpo-
koju. Interesuj¹cym zastosowaniem jest te¿
wykorzystanie wysokiego grzejnika jako
a¿urowej œcianki dzia³owej. Jak przy
wszystkich grzejnikach, mo¿liwoœci deko-
racyjne rozszerza bogata gama kolorów,
w jakich s¹ dostêpne. Coraz czêœciej te¿ sto-
suje siê w nich spawanie laserowe, daj¹ce
spoiny o gwarantowanej szczelnoœci.

W sk³ad wyposa¿enia dodatkowego
wchodz¹ czasem pó³ki na rêczniki.

Ciœnienie robocze jest zwykle w za-
kresie 0,6-1 MPa, temperatura wody 95°C.

Do wielu wyrobów mo¿na zastosowaæ
dodatkowe grza³ki. Ich moc zale¿y od wiel-
koœci grzejnika. Zazwyczaj mieœci siê miê-
dzy 200 a 900 W. Pod³¹czane od do³u
umo¿liwiaj¹ u¿ytkowanie urz¹dzenia poza
sezonem grzewczym. Zainstalowany
w nich uk³ad termostatyczny utrzymuje
sta³¹ temperaturê czynnika grzejnego do
50°C, a po podniesieniu siê temperatury do
70°C (np. gdy grzejnik nie jest nape³niony
wod¹) przerywa obwód zasilania. �
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 Fragment górnej czêœci grzejnika aluminiowe-
go; warto zwróciæ uwagê na charakterystyczne
„kierownice” – odchylone elementy ¿ebrowania,
nadaj¹ce kierunek nagrzanemu powietrzu
(fot. Gama San)

� Ró¿ne konstrukcje grzejników rurowych

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info
rynek.


