
60

1. Korzyœci ze stosowania p³aszczyznowego ogrzewania pod³ogowego 

Mo¿liwoœæ zastosowania ogrzewania pod³ogowego daje wiele korzyœci. Podstawow¹
jest bardzo oszczêdne zu¿ycie energii cieplnej. Wynika to zarówno z niskiej tem-
peratury czynnika grzewczego, jak równie¿ st¹d, ¿e czynnik ten pokonuje d³ug¹
drogê, przep³ywaj¹c przez umieszczone pod posadzk¹ przewody i dziêki temu ma
szanse oddaæ do masywnej posadzki du¿¹ iloœæ ciep³a. Pamiêtajmy, ¿e dla skutecz-
nego ogrzewania pomieszczeñ tradycyjnymi grzejnikami, temperatura doprowadzo-
nej do nich wody musi wynosiæ ok. 70-90°C (najczêœciej stosuje siê parametry
90/70°C lub 70/55°C). Zauwa¿my przy tym, ¿e woda nie jest w stanie oddaæ ca³oœci
ciep³a przez ograniczon¹ powierzchniê urz¹dzenia grzewczego. Powracaj¹c do kot³a
ma temperaturê przekraczaj¹c¹ jeszcze 50°C. Do ogrzania wody dla potrzeb nisko-
temperaturowego ogrzewania pod³ogowego potrzeba ok. 40% mniej energii. Wynika
to przede wszystkim z ni¿szej temperatury czynnika grzewczego. Tego rodzaju
ogrzewanie umo¿liwia tak¿e równomierny rozk³ad temperatury w ca³ym po-
mieszczeniu. Eliminuje te¿ zjawisko powstawania pr¹dów konwekcyjnych, co
daje subiektywne odczucie wiêkszego komfortu cieplnego. Innym argumentem s¹
wzglêdy estetyczne, brak grzejników w pomieszczeniu i tym samym swoboda aran-
¿acji wnêtrz. Ponadto, systemy ogrzewania pod³ogowego charakteryzuje stosunko-
wo wysoka sprawnoœæ i d³ugi okres bezawaryjnej eksploatacji. Dodatkowo, li-
kwidacja pieców pozwoli uzyskaæ kilka dodatkowych metrów powierzchni u¿ytko-
wej. Istniej¹ce kominy, po oczyszczeniu przewodów dymowych, mog¹ s³u¿yæ jako
przewody wentylacji grawitacyjnej lub zostaæ dostosowane do odprowadzania spalin
z zamkniêtych kominków (w pokoju dziennym i np. sypialni rodziców).
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Pytanie Czytelnika
Po wielu latach starañ kupi³em dom jednoro-
dzinny wybudowany w latach piêædziesi¹-
tych. Poprzedni w³aœciciel ogrzewa³ budynek
piecami wêglowymi, ustawionymi we wszyst-
kich pomieszczeniach mieszkalnych. Dom
ma stropy betonowe, jest ca³kowicie podpiw-
niczony. W mijaj¹cym sezonie budowlanym
zrobi³em remont i ociepli³em poddasze oraz
œciany zewnêtrzne metod¹ lekk¹. Zastosowa-
³em styropian o gruboœci 12 cm. Wobec tego,
¿e konieczny jest remont ca³ego budynku,
w tym wymiana posadzek, instalacji, tynków
itd., rozwa¿am wykonanie ogrzewania pod-
³ogowego. Chcia³bym unikn¹æ grzejników
zawieszonych na œcianach i wykonywania
pionów c.o. 

ZMIANA SYSTEMU
GRZEWCZEGO
W REMONTOWANYM 
DOMU

Ogrzewanie pod³ogowe w zasadzie powinno byæ stosowane wy³¹cznie w budynkach o bardzo dobrej 
izolacji termicznej. Prowadzi to do zminimalizowania strat ciep³a i pozwala na ekonomicznie 

uzasadnione stosowanie uk³adów niskotemperaturowych. Domy wznoszone obecnie na pewno maj¹ dobr¹
lub doskona³¹ izolacjê termiczn¹. Dom stary, ocieplony styropianem 12 cm, zapewne równie¿ spe³nia waru-

nek dobrej termoizolacji. Aby jednak wybraæ konkretne rozwi¹zanie trzeba podj¹æ szereg decyzji dotycz¹cych
zagadnieñ szczegó³owych. 

Redakcja

Ogrzewania pod³ogowego nie powinno siê
uk³adaæ pod szafkami w kuchni i przyborami
sanitarnymi w ³azience 
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2. Wodne ogrzewanie z zastosowaniem rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych 

�ród³em ciep³a mo¿e byæ w tym przypadku kocio³ gazowy, olejowy lub pompa ciep³a. Pier-
wotnie do rozprowadzania wody stosowano rury z uszlachetnianej chemicznie miedzi.
Powierzchniê rur czêsto zabezpieczano p³aszczem z tworzywa sztucznego – polietylenu (PE)
lub polichlorku winylu (PVC), chroni¹cym przed dzia³aniem zwi¹zków chemicznych za-
wartych w sk³adzie jastrychu. Najpowszechniej stosowane by³y rury o œrednicy 14 mm (rza-
dziej 12, 18 lub 24 mm).
Ze wzglêdu na trudnoœci wynikaj¹ce z koniecznego podczas uk³adania meandrów giêcia rur
miedzianych oraz podczas spajania ich odcinków twardymi lutami, rury metalowe stosuje
siê coraz rzadziej. Niema³y wp³yw maj¹ tak¿e koszty inwestycyjne takich rozwi¹zañ
i zwiêkszona pracoch³onnoœæ wykonania. 
Obecnie najpowszechniejsze s¹ trójwarstwowe rury grzewcze z tworzywa. Podstawowe
surowce to tworzywa polipropylenowe (PE), polibutylenowe (PB) oraz z tzw. polietylenu
sieciowanego (PE-X). Obecnie jednak najpowszechniej stosowane s¹ rury wielowarstwowe
z wk³adkami aluminiowymi (PE-X-Al-PE-X). Tego typu rury zapewniaj¹ ograniczenie wy-
d³u¿alnoœci termicznej materia³u podczas u¿ytkowania. Warstwa aluminium jest dodatko-
wo zabezpieczeniem antydyfuzyjnym przewodu. Dostaj¹cy siê do wody grzewczej podczas
eksploatacji uk³adu tlen jest bowiem g³ównym czynnikiem przyspieszaj¹cym korozjê. Po-
nadto, zastosowanie wk³adki aluminiowej powoduje zwiêkszenie odpornoœci rury na tem-
peraturê czynnika grzejnego i wzrost ciœnienia. Wszystkie wymienione tworzywa charak-
teryzuje trwa³oœæ rzêdu 50 lat, przy za³o¿eniu, ¿e parametry robocze to ciœnienie ok.
300 kPa i temperatura pracy do 70°C. Wiêkszoœæ producentów deklaruje wymieniony wy-
¿ej okres u¿ytkowania w temperaturze 90°C i przy ciœnieniu roboczym wynosz¹cym
0,6 MPa. Rury mocowane s¹ do izolacyjnego podk³adu za pomoc¹ specjalnych spinek, taœm
monta¿owych lub tzw. klipsami. U³o¿enie przewodu grzejnego wymaga giêcia go pod k¹tem
180°. Dlatego wa¿nym parametrem dotycz¹cym stosowanych rur jest tzw. minimalny pro-
mieñ giêcia. Wp³ywa on na mo¿liwy minimalny rozstaw przewodów. Natomiast od ich „za-
gêszczenia” na powierzchni pod³ogi zale¿y wielkoœæ strumienia cieplnego, czyli iloœæ ciep³a
oddanego w pomieszczeniu. Zmniejszenie o po³owê odleg³oœci miêdzy rurami skutkuje
zwiêkszeniem strumienia ciep³a o 25% i podwy¿szeniem temperatury pod³ogi o 7-8°C. 
Uwaga: czêsto jest to ju¿ ponad dopuszczaln¹ granicê 29°C. 

G³ówne elementy ogrzewania wodnego
Uk³ad sk³ada siê ze Ÿród³a ciep³a, którym mo¿e byæ zarówno kocio³ gazowy lub olejowy, jak
i pompa ciep³a. W ogrzewaniu pod³ogowym konieczne jest stosowanie pompy cyrkulacyj-
nej oraz urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed zamarzaniem czynnika grzewczego (np. grzejnik
elektryczny zapewniaj¹cy utrzymanie minimalnej temperatury wody na poziomie powy¿ej
5°C). Rury grzewcze (u³o¿one œlimakowo lub meandrowo) s¹ zatopione w p³ycie grzewczej.
Skutecznoœæ ogrzewania zale¿y od oporu cieplnego warstw znajduj¹cych siê ponad rurami.
Najkorzystniejsze jest wykonywanie posadzek z materia³u o du¿ej gêstoœci. Pod³ogi nale¿y
wykonaæ z p³yt kamiennych lub terakotowych. Ogrzewanie pod³ogowe ogranicza mo¿li-
woœæ stosowania niektórych pod³óg drewnianych oraz wyk³adzin dywanowych.

3. Pod³ogowe ogrzewanie elektryczne

Ten rodzaj ogrzewania pod³ogowego jest równie skuteczny jak ogrzewanie wodne. Po-
zwala na ³atwy monta¿ przewodów i ogranicza niebezpieczeñstwo powstania awarii.
Wad¹ s¹ nieco wy¿sze koszty eksploatacyjne i koniecznoœæ uzyskania u dostawcy
energii zapewnienia dostarczania wystarczaj¹cej mocy (tzw. warunków technicznych).
Monta¿ ogrzewania jest stosunkowo ³atwy i mo¿liwy do samodzielnego wykonania.
Tylko samo pod³¹czenie do domowej instalacji elektrycznej powinien wykonaæ
uprawniony elektryk. Zwykle dostawcy elementów systemu grzewczego do³¹czaj¹
szczegó³ow¹ instrukcjê monta¿u. Nale¿y pamiêtaæ o dok³adnej inwentaryzacji prze-
biegu przewodów w p³ycie grzewczej (przed jej wykonaniem fotografujemy u³o¿one
przewody) oraz o zamontowaniu czujników temperatury zgodnie ze wskazaniami pro-
ducenta. Wa¿nym elementem uk³adu s¹ elektroniczne regulatory temperatury pracy

Do systemów ogrzewania pod³ogowego stosuje
siê najczêœciej rury z tworzywa, (fot. GSP Group),
choæ...

...mo¿na te¿ u¿ywaæ rur miedzianych
(fot. Wieland)

Termostat z systemem korekcji temperatury 
(fot. Devi)
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systemu grzewczego i termostaty. Zadaniem tych ostatnich jest zapewnienie okreso-
wego wy³¹czania dop³ywu pr¹du. Cykliczny system pracy powoduje oszczêdnoœæ
energii elektrycznej i wp³ywa na wyd³u¿enie trwa³oœci uk³adu grzewczego. Stosowa-
nie urz¹dzeñ steruj¹cych zapobiega mo¿liwoœci przegrzania siê przewodów, zapew-
nia wyznaczanie minimalnej i maksymalnej temperatury pracy uk³adu oraz wyko-
rzystanie bezw³adnoœci cieplnej p³yty jastrychu. Dzia³anie termostatu oparte jest
o sygna³ uzyskiwany z montowanych w betonowej lub anhydrytowej p³ycie grzew-
czej czujników. Niektóre typy termostatów umo¿liwiaj¹ programowanie cyklu pracy
w okresie kilkudniowym lub zapewniaj¹ automatyczne w³¹czenie ogrzewania
w przypadku obni¿enia siê temperatury w pomieszczeniu poni¿ej zadanej granicy.
Elektryczne ogrzewanie zdecydowanie szybciej ogrzewa pomieszczenie po uru-
chomieniu ni¿ ogrzewanie wodne. Ponadto, mo¿na ³atwo je wy³¹czyæ, dlatego do-
skonale nadaje siê do obiektów, z których korzystamy okresowo. Ogrzewanie tego ty-
pu mo¿na stosowaæ jako g³ówny system grzewczy lub uk³ad uzupe³niaj¹cy bilans
cieplny budynku.

Maty grzewcze 
Stanowi¹ rodzaj „prefabrykowanych“ uk³adów elektrycznego ogrzewania pod³ogo-
wego. Na siatce z w³ókna szklanego lub stali zabezpieczonej tworzywem sztucznym
przymocowane s¹, u³o¿one w meandry, oporowe przewody grzewcze. Wiêkszoœæ mat
pozwala na montowanie ich w pocienionej warstwie kleju do p³ytek pod³ogowych
i nie wymaga wykonania jastrychu o gruboœci kilku centymetrów. Dziêki temu
proces uk³adania przewodów jest skrócony do minimum. Ponadto ogrzewanie mo-
¿emy eksploatowaæ ju¿ po 7-8 dobach. Warunkiem skutecznego ogrzewania po-
mieszczenia jest wykonanie posadzki z materia³u dobrze przewodz¹cego ciep³o, np.
p³ytek ceramicznych. Maty grzewcze dostarczane s¹ w kompletach z czujnikami
i termostatem. Nale¿y uznaæ, ¿e s¹ najtañszym sposobem na wykonanie ogrzewania
pod³ogowego.

Przewody grzewcze
Najpowszechniej stosowane s¹ dwu¿y³owe, zasilane jednostronnie przewody oporowe. Do-
stêpne na rynku przewody maj¹ moc od 10 W/m do 20 W/m. Wykonanie ogrzewania po-
winno opieraæ siê o dok³adny projekt techniczny. Konieczna do uzyskania wystarczaj¹cej
skutecznoœci ogrzewania moc, zale¿y od strat ciep³a w poszczególnych pomieszczeniach
i zapotrzebowania na ciep³o. Przyjmuje siê za wystarczaj¹ce 100-120 W/m2 powierzchni
pomieszczenia. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy tego typu ogrzewania
nale¿y przyj¹æ zapas mocy rzêdu 20%. Aby wykorzystaæ bezw³adnoœæ ciepln¹ p³yty jastry-
chu, powinna mieæ ona gruboœæ ok. 5-6 cm. Przewody uk³ada siê na podk³adowej warstwie
betonu, mocuj¹c je do taœm metalowych lub siatki stalowej zapewniaj¹cej sta³oœæ rozstawu
przewodów. 

Sposób zamontowania regulatora w ³azience
(fot. Elektra)

Maty grzewcze najpierw dopasowuje siê do
pomieszczenia (fot. Elektra)

Maty pokrywa siê warstw¹ zaprawy klej¹cej, 
a do niej bezpoœrednio przymocowuje p³ytki
pod³ogowe (fot. Devi)

W naszych warunkach klimatycznych stosowanie ogrzewania pod³ogowego powin-
no znajdowaæ coraz wiêcej zwolenników. Iloœæ dni z temperatur¹ znacznie spadaj¹-
c¹ poni¿ej zera (mniej ni¿ -5°C) nie przekracza 35 w ci¹gu roku. Bior¹c pod uwagê,
i¿ d¹¿y siê do zapewnienia obecnie wznoszonym budynkom bardzo dobrej izolacyj-
noœci cieplnej i tym samym do ograniczenia strat ciep³a, niskotemperaturowe ogrze-
wanie pod³ogowe mo¿e stanowiæ podstawowe Ÿród³o ogrzewania pomieszczeñ. Na-
tomiast w okresach du¿ego obni¿enia siê temperatury mo¿na rozwa¿yæ zastosowa-
nie dodatkowego ogrzewania miejscowego. Innym pomys³em jest system mieszany
(kominek z rozprowadzeniem ciep³ego powietrza). Ponadto, stosowanie pomp cie-
p³a w uk³adach ogrzewania wodnego przyczyni siê do znakomitego zwiêkszenia
sprawnoœci systemów grzewczych i ochrony œrodowiska naturalnego.

Podsumowanie




