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Ciepïo z podïogi

Ogrzewanie
podïogowe
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Jarosïaw Antkiewicz

Jakie sÈ konsekwencje wyboru
róĝnych rodzajów
ogrzewania podïogowego? Jakie
bÚdzie odpowiednie do nowego
domu, a jakie wybraÊ do modernizowanego? Jak
wïaĂciwie dobraÊ
ogrzewanie do
róĝnych rodzajów
posadzki?
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Ogrzewanie wodne
Typowe wodne ogrzewanie podïogowe to rury zatopione w wylewce podïogowej, czyli w warstwie
jastrychu: w sezonie grzewczym przez rury te
przepïywa gorÈca woda.
Uwaga! Ze wzglÚdu na zdrowie i samopoczucie
mieszkañców temperatura podïogi nie moĝe byÊ
wyĝsza niĝ:
29°C w pomieszczeniach mieszkalnych,
33°C w ïazienkach,
35°C w strefach brzegowych, np. w pobliĝu duĝych okien czy drzwi tarasowych.
W zwiÈzku z tym temperatura wody teĝ musi
byÊ stosunkowo niska – zwykle jej parametry nie
sÈ wyĝsze niĝ 45/35°C (zasilanie/powrót).
Instalacja
Do wykonania grzejnika podïogowego moĝna stosowaÊ nastÚpujÈce rury:
miedziane w warstwie osïonowej z tworzywa sztucznego (bo bezpoĂredni kontakt jastrychu
z miedziÈ spowodowaïby jej szybkÈ korozjÚ),

wielowarstwowe (najczÚĂciej polietylen–
–aluminium–polietylen),
z tworzywa sztucznego (polietylen, polibutylen) z warstwÈ antydyfuzyjnÈ hamujÈcÈ przenikanie tlenu.
Kaĝdy rodzaj rur naleĝycie speïni swoje zadanie, jeĂli tylko instalacja zostanie wykonana
zgodnie z wymogami danej technologii.
Pod rurami ukïada siÚ warstwÚ izolacji cieplnej. To szczególnie waĝne w przypadku podïóg na gruncie, bo bez skutecznej izolacji ciepïo
uciekaïoby do gruntu, zamiast trafiÊ do pomieszczenia. Typowa izolacja termiczna to obecnie
10–15 cm twardego styropianu lub polistyrenu
ekstrudowanego, a inwestorzy budujÈcy domy
energooszczÚdne stosujÈ jeszcze grubsze warstwy
ocieplenia. Pod ogrzewaniem podïogowym na
stropach miÚdzy ogrzewanymi kondygnacjami
wystarcza znacznie cieñsza – kilkucentymetrowa
warstwa izolacji.
Wylewka podïogowa przykrywajÈca rury
grzejne ma zwykle 7–10 cm gruboĂci i stanowi
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znaczne obciÈĝenie stropu (10 m2 takiej wylewki to ok. 2 tony).
Caïkowita gruboĂÊ takiej podïogi jest o kilka lub nawet kilkanaĂcie centymetrów wiÚksza niĝ podïogi bez ogrzewania.

fot. Wieland

Zastosowanie
Z wodnym ogrzewaniem podïogowym najlepiej wspóïpracujÈ kotïy kondensacyjne i pompy ciepïa. Dla nich bardzo niskie parametry (temperatura zasilania i powrotu) wody grzewczej sÈ bardzo korzystne, urzÈdzenia te pracujÈ wówczas z najwyĝszÈ sprawnoĂciÈ.
Zasilanie „podïogówki” z innych kotïów wymaga natomiast zastosowania ukïadów mieszajÈcych, które obniĝajÈ temperaturÚ zasilania, a takĝe podnoszÈ temperaturÚ powrotu, bo zbyt zimna
woda mogïaby uszkodziÊ wymiennik kotïa. Mieszacze sÈ teĝ niezbÚdne, gdy w jednej instalacji pracujÈ zarówno grzejniki Ăcienne,
jak i „podïogówka”. Kocioï przygotowuje wówczas wodÚ o temperaturze odpowiedniej do grzejników (np. 70°C), która na potrzeby instalacji podïogowej jest mieszana z chïodnÈ, powracajÈcÈ do kotïa.
Wodne ogrzewanie podïogowe z rurami zatopionymi w grubej
warstwie wylewki jest dobrym wyborem przede wszystkim
w nowym domu, najlepiej na caïej kondygnacji. Wykonanie takiej
„podïogówki” tylko w pojedynczych pomieszczeniach, np. ïazienkach, jest doĂÊ kïopotliwe i nieopïacalne ze wzglÚdu na duĝe róĝnice w poziomie podïogi i koniecznoĂÊ zakupu drogiego osprzÚtu
(mieszacze, rozdzielacze, regulatory).
Najlepiej, jeĂli ogrzewanie podïogowe jest przewidziane w projekcie domu. JeĂli jest inaczej, to trzeba pamiÚtaÊ, ĝe podniesienie
poziomu podïogi powoduje nie tylko zmniejszenie wysokoĂci kondygnacji, ale takĝe wysokoĂci otworów drzwiowych, odlegïoĂci
parapetów okiennych od podïogi czy wysokoĂci skrajnych stopni
schodów. Przedtem konieczne bÚdzie ponadto sprawdzenie przez
konstruktora, czy noĂnoĂÊ stropów jest wystarczajÈca do przeniesienia dodatkowych obciÈĝeñ, jakie spowoduje uïoĝenie instalacji,
wylewek i nowego wykoñczenia posadzek.
Jastrych akumuluje duĝe iloĂci ciepïa, zatem ogrzewanie podïogowe charakteryzuje znaczna bezwïadnoĂÊ: podïoga wolno siÚ
nagrzewa i powoli stygnie, w praktyce nie bÚdzie wiÚc reagowaÊ
na krótkotrwaïe zmiany temperatury w pomieszczeniu, spowo-
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Rury ogrzewania
podïogowego tworzÈ
pÚtle (a), których koñce
zbiegajÈ siÚ w rozdzielaczu (b)
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Jak wykonaÊ akumulacyjne elektryczne
ogrzewanie podïogowe?

fot. Rehau

Powszechnie wiadomo, ĝe wybór systemu grzejnego jest jednÈ z kluczowych
decyzji przy budowie. Coraz popularniejszym systemem jest elektryczne ogrzewanie podïogowe, które wspóïzawodniczy tu
z ogrzewaniem wodnym. Utarïo siÚ przekonanie, ĝe ze wzglÚdu na cenÚ noĂnika
energii jest systemem droĝszym. Jednakĝe
ogrzewanie podïogowe wodne jest systemem centralnym. Ciepïo wytwarzane jest Arkadiusz Kaliszczuk
Manager Exportu
w kotle i systemem rurek transportowane w firmie Elektra
za poĂrednictwem medium (wody) do innych pomieszczeñ, a podczas transportu tracimy czÚĂÊ energii. W niecentralnym ogrzewaniu elektrycznym ciepïo jest wytwarzane w pomieszczeniach, które chcemy ogrzewaÊ. Wytwarzamy go tylko tyle, ile dokïadnie
nam potrzeba. Grzejemy bez strat energii. W ogrzewaniu wodnym bez
wzglÚdu na to ile pomieszczeñ chcemy ogrzewaÊ, prawie zawsze musimy nagrzaÊ duĝÈ czÚĂÊ wody bÚdÈcej w ukïadzie grzewczym.
Jest jednak dodatkowy sposób na znaczne obniĝenie kosztów eksploatacji elektrycznego ogrzewania podïogowego, a mianowicie skorzystanie z taniej energii nocnej.
Róĝnica pomiÚdzy opïatami za energiÚ dziennÈ i nocnÈ dochodzi do 50%
konkurujÈc z takimi paliwami jak wÚgiel, olej opaïowy, czy gaz ziemny.
W systemie elektrycznego, akumulacyjnego ogrzewania podïogowego przewody grzejne sÈ umieszczone w znacznie grubszej warstwie betonu. GruboĂÊ wylewki siÚga 7–15 cm. Stanowi ona blok akumulujÈcy
ciepïo wytworzone dziÚki tañszej energii czerpanej w nocy. Oddaje je jÈ
w dzieñ i wieczorem, aĝ do ponownego zaïÈczenia ukïadu. Moc przewodów grzejnych jest dobrana tak, aby podoïaÊ zapotrzebowaniu na ciepïo
w krótszym o poïowÚ czasie (w jakim dostÚpna jest tania energia). Sercem
ukïadu elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania podïogowego sÈ
regulatory temperatury wyposaĝone w moduïy logiki rozmytej (ang. Fuzzy
Logic). DziÚki tym ukïadom regulatory majÈ moĝliwoĂÊ samoadaptacji.
AnalizujÈc iloĂÊ ciepïa zgromadzonego w wylewce oraz pomiary temperatury zewnÚtrznej regulatory temperatury ustalajÈ czas pracy ukïadu potrzebny do zgromadzenia energii wystarczajÈcej do ogrzania pomieszczeñ
podczas trwania taryfy dziennej.
Przewody grzejne Elektra VCD, bÚdÈce podstawowÈ systemu akumulacyjnego ogrzewania elektrycznego majÈ 10 lat gwarancji. Ze wzglÚdu na
koniecznoĂÊ dokïadnego rozplanowania obwodów i systemu sterowania
mogÈ byÊ instalowane wyïÈcznie przez uprawnionych instalatorów.

Pïyty systemowe do ukïadania instalacji ogrzewania podïogowego: rury wystarczy wcisnÈÊ w wyprofilowane miejsca. Pïyta stanowi teĝ izolacjÚ termicznÈ

dowane np. silnym nasïonecznieniem czy otwarciem okien. Dlatego
najlepiej, jeĂli takÈ instalacjÈ grzewczÈ steruje automatyka pogodowa, sprawdzajÈca raczej trend zmian temperatury niĝ jej chwilowe
wartoĂci (w odróĝnieniu od typowych regulatorów pokojowych).
Budowa ogrzewania podïogowego nie musi jednak wiÈzaÊ siÚ z wykonaniem grubej i ciÚĝkiej wylewki. AlternatywÈ jest instalacja ukïadana w systemowych pïytach z wyprofilowanymi zagïÚbieniami na
rury. Pïyty te mogÈ byÊ wykonane z gipsu lub styropianu (peïniÈcego wówczas takĝe funkcjÚ niezbyt grubej izolacji termicznej). Po uïoĝeniu rur pïyty systemowe przykrywa siÚ foliÈ i tzw. suchym jastrychem – zwykle z pïyt gipsowo-wïóknowych. W tym wariancie nie
wykonuje siÚ prac mokrych, moĝna wiÚc niemal od razu przystÈpiÊ
do ukïadania posadzki (dla porównania jastrych anhydrytowy musi
wysychaÊ co najmniej 7 dni, cementowy zaĂ 21 dni). Tak wykona-

na podïoga jest lĝejsza i nieco cieñsza niĝ z tradycyjnÈ „podïogówkÈ”. Ten wariant lepiej siÚ wiÚc nadaje do modernizowanych domów,
zwïaszcza gdy dopuszczalne obciÈĝenie stropu jest niewielkie.
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Dziaïanie podïogowego ogrzewania elektrycznego opiera siÚ zawsze na
tym samym zjawisku: prÈd przepïywa przez element oporowy (najczÚĂciej cienki drut), czemu towarzyszy wydzielanie ciepïa. Ogrzewanie
elektryczne, w przeciwieñstwie do wodnego, jest niecentralne – ciepïo
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„Podïogówka” a rodzaj posadzki

powstaje tam, gdzie jest oddawane. Atutem takiej instalacji jest bardzo
prosta budowa i ïatwoĂÊ sterowania – wystarczy zasilanie z typowej,
jednofazowej instalacji elektrycznej (230 V) oraz proste i tanie regulatory z termostatem.
Jednakĝe poszczególne rodzaje elektrycznej „podïogówki” znaczÈco siÚ róĝniÈ, bo kaĝdy z nich przewidziano do pracy w innej
sytuacji.

fot. Elektra

Pod wzglÚdem technicznym dla „podïogówki” najlepsza jest posadzka, która ma znikome wïaĂciwoĂci termoizolacyjne, bo nie utrudnia przepïywu ciepïa do pomieszczenia. ZdolnoĂÊ do hamowania przepïywu
ciepïa okreĂla siÚ mianem oporu cieplnego R, który dla posadzki nad
ogrzewaniem podïogowym powinien byÊ mniejszy niĝ 0,15 (m2·K)/W.
ZwiÚkszenie oporu cieplnego powoduje niepotrzebnie nagrzewanie
siÚ gïÚbszych warstw podïogi, zaĂ temperatura jej powierzchni spada,
choÊ temperatura wody zasilajÈcej siÚ nie zmienia. Przykïadowo jeĂli
woda grzewcza ma parametry 45/35°C, to zwiÚkszenie oporu cieplnego z 0,05 (m2·K)/W do 0,15 (m2·K)/W spowoduje spadek temperatury
powierzchni podïogi z 28°C do 26°C.
A oto wartoĂci oporu cieplnego typowych posadzek:
0,02 (m2·K)/W – pïytki ceramiczne gruboĂci 10 mm,
0,06 (m2·K)/W – parkiet 12 mm,
0,12 (m2·K)/W – parkiet 24 mm,
0,15 m2·K/W – dywan/wykïadzina 15 mm.

Maty elektrycznego ogrzewania podïogowego umieszczone bezpoĂrednio pod
panelami. Tak usytuowane elementy grzejne szybciej reagujÈ na zmiany temperatury niĝ kable w grubej warstwie wylewki, a instalacja jest ïatwa do wykonania
REKLAMA

BUDUJEMY DOM

5/2010

101

PrzeglÈd rynku
homogeniczny grafit
– element grzejny

posrebrzane
paski miedzi

folia
poliestrowa

ZDANIEM EKSPERTA
Folie grzewcze
– specjalnie pod panele

fot. Luxbud

fot. Kisan

Folie grzejne to w Polsce stosunkowo nowy
produkt, ale w krajach skandynawskich stosuje siÚ je z powodzeniem od kilkudziesiÚciu
lat. Sprzedawane sÈ w pasach szerokoĂci
50 cm i róĝnej dïugoĂci (nawet ponad 20 m).
Maksymalna moc pojedynczych pasków folii
to 2200 W i to ona ogranicza ich dopuszczal- Leszek Wolanin
nÈ dïugoĂÊ. GruboĂÊ folii grzejnych wynosi prezes
zaledwie 0,5 mm. Moĝna je ukïadaÊ pod pa- LUXBUD Sp. z o.o.
nelami podïogowymi – zarówno laminowanymi, jak i drewnianymi.
Elementy grzejne to paski grafitowe uïoĝone w odstÚpach kilku milimetrów w poprzek folii. Kaĝdy pasek jest oddzielnym „grzejnikiem”. Elementy
grzejne zajmujÈ praktycznie caïÈ powierzchniÚ i dziÚki temu folia rozgrzewa siÚ na caïej powierzchni. To róĝni jÈ zasadniczo od mat grzejnych,
w których grzejÈ tylko przewody uïoĝone w odstÚpach kilku centymetrów.
Ta cecha folii jest bardzo waĝna dla ochrony paneli przed punktowym przegrzaniem i – w konsekwencji – ich nadmiernym rozsychaniem siÚ. Oferowane
sÈ folie o mocy 60 W/m2 pod panele drewniane lub 80 W/m2 pod panele laminowane. Folie sÈ odporne na przedziurawienie (uszkodzenie przewodu
grzejnego w macie uszkadza jÈ caïkowicie). Moc grzejna 60 lub 80 W/m2
wystarcza nie tylko do komfortowego ogrzewania podïóg, ale teĝ do ogrzewania zasadniczego dobrze ocieplonych pomieszczeñ.
Folie grzejne ukïada w trakcie ukïadania paneli podïogowych. Ich instalacja jest bardzo prosta i nie wpïywa na zmianÚ sposobu montaĝu paneli.
JedynÈ dodatkowÈ czynnoĂciÈ bÚdzie uïoĝenie folii grzejnych na wygïuszajÈcej piance i przykrycie jej zwykïÈ foliÈ budowlanÈ. Poza tym panele podïogowe ukïada siÚ w standardowy sposób. Kaĝdy odcinek folii jest
zasilany z jednej zbiorczej puszki rozgaïÚěnej. Koszty folii grzejnych sÈ porównywalne z kosztami mat, ale ich konstrukcja jest specjalnie dobrana
do montaĝu pod panelami podïogowymi: nie jest to ĝadna modyfikacja –
jak maty grzejne przystosowane do montaĝu pod panele.
Zasadnicza róĝnica pomiÚdzy matÈ a foliÈ to ich gruboĂÊ. Kilkumilimetrowa
mata grzejna nie tworzy równej powierzchni, a równa i gïadka powierzchnia pod panelami podïogowymi ma zasadnicze znaczenie dla dobrze uïoĝonej podïogi z paneli drewnianych i laminowanych.

Schemat budowy folii grzejnej

Kable
Kable grzejne, podobnie jak rury ogrzewania wodnego, zatapia siÚ
w wylewce podïogowej. Od doïu osïania je izolacja cieplna – pod
tym wzglÚdem obowiÈzujÈ te same zasady, jak w ogrzewaniu wodnym, ale kable grzejne sÈ znacznie cieñsze niĝ rury, dlatego warstwa jastrychu moĝe byÊ cieñsza niĝ nad ogrzewaniem wodnym.

REKLAMA

Uwaga! Kable grzejne produkuje siÚ takĝe w bardzo cienkich odmianach, które moĝna ukryÊ w warstwie kleju do pïytek lub wylewce samopoziomujÈcej.
JeĂli wylewka jest gruba, moĝna wykorzystaÊ jej zdolnoĂÊ do gromadzenia ciepïa, uĝywajÈc jej jako akumulatora ciepïa: energiÚ
elektrycznÈ do ogrzewania podïogowego pobiera siÚ tylko w czasie
obowiÈzywania tañszej tzw. drugiej taryfy za energiÚ.
Ogrzewanie podïogowe z grubÈ wylewkÈ wymaga znacznego podniesienia poziomu podïogi i bardzo obciÈĝa strop. Jak z tego wynika,
takĝe ogrzewanie kablami najlepiej zaplanowaÊ juĝ w projekcie domu.
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Maty
Najwaĝniejszym elementem maty jest cienki przewód grzejny umocowany (w równych odstÚpach) do siatki z wïókna szklanego. DziÚki
temu ukïadanie maty jest znacznie ïatwiejsze niĝ zwykïych przewodów. W razie potrzeby siatkÚ (nie przewód!) moĝna rozciÈÊ i lepiej dopasowaÊ do ksztaïtu pomieszczenia. Producenci oferujÈ maty o zróĝ-

Ogrzewanie podïogowe
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nicowanej mocy (od 60 do 175 W/m2), a wiÚc ïatwo je dobieraÊ do
potrzeb: mata moĝe byÊ gïównym ěródïem ogrzewania pomieszczenia
lub zapewniaÊ jedynie efekt „ciepïej podïogi”.
Maty ukïada siÚ bezpoĂrednio pod posadzkÈ, np. w warstwie kleju
do pïytek albo na warstwie wyrównujÈcej pod panele podïogowe (specjalne ich odmiany). Poziom podïogi niemal siÚ nie podnosi – najcieñsze maty majÈ zaledwie 1,5 mm gruboĂci (przeznaczone sÈ wïaĂnie pod
panele).
OczywiĂcie mata, w przeciwieñstwie do kabli w warstwie wylewki,
nie stanowi praktycznie ĝadnego obciÈĝenia dla stropu.
W taki sposób ogrzewanie podïogowego moĝemy wykonaÊ praktycznie zawsze. Jest on szczególnie polecany w remontowanych domach

INFO RYNEK

oraz gdy „podïogówkÚ” przewidujemy jedynie w niektórych pomieszczeniach, np. tylko w ïazienkach, w których chcemy mieÊ komfortowÈ
ciepïÈ podïogÚ.
Folie
To stosunkowo nowy materiaï do ogrzewania podïogowego, przeznaczony przede wszystkim pod panele i wykïadziny. Ukïada siÚ je
tak jak maty, ale sÈ od nich jeszcze cieñsze – majÈ poniĝej 0,5 mm
gruboĂci. Elementem grzejnym sÈ tu pïaskie pasy np. grafitu.
Uwaga! Folie majÈ zwykle mniejszÈ moc grzewczÈ (na m2) niĝ maty.
Nie sprawdzÈ siÚ wiÚc w ěle izolowanych pomieszczeniach o duĝych stratach ciepïa.

Ile kosztuje ogrzewanie podïogowe?

Wodne 200–300 zï/m2
SumujÈc ceny materiaïów i robocizny, orientacyjnie moĝna przyjÈÊ koszt 200–300 zï/m2.
W konkretnych warunkach koszty te mogÈ znaczÈco odbiegaÊ od podanych. Nieopïacalne jest
wykonywanie instalacji ogrzewania wodnego na
powierzchniach mniejszych niĝ kilkadziesiÈt m2,
bo osprzÚt hydrauliczny i automatyka sterujÈca

sÈ drogie, a trzeba je kupiÊ takĝe do maïych powierzchni.
ZnacznÈ czÚĂÊ kosztów bÚdzie stanowiïa robocizna, bo wykonanie tej instalacji jest doĂÊ pracoi czasochïonne. Instalator moĝe nieco zmniejszyÊ
koszty materiaïów, kupujÈc je od róĝnych producentów.

Elektryczne 130–200 zï/m2
Ten rodzaj instalacji moĝna uïoĝyÊ nawet na niewielkiej powierzchni, np. tylko w ïazience, bo najdroĝsze sÈ same elementy grzejne. Instalacja wymaga o wiele mniej pracy niĝ ogrzewanie wodne,
zwïaszcza jeĂli zdecydujemy siÚ na matÚ zatopionÈ
w warstwie kleju do pïytek lub foliÚ (nad którÈ nie
trzeba wykonywaÊ wylewki).

PRZYDATNE ADRESY
COMAP
ELEKTRA
KISAN
LUXBUD
OVENTROP
PERFEXIM

22 679 00 25
22 843 32 82
22 701 71 30
22 839 82 30
22 722 96 41
61 830 20 17

pl

www.comap.pl
www.elektra.pl
www.kisan.pl
www.luxbud.com.pl
www.oventrop.pl
www.perfexim.com.pl

REHAU
61 84 98 400
THERMOVAL POLSKA 22 853 70 66
TYCO THERMAL CONTROLS
22 33 12 950
VARIOTHERM
14 67 84 295
WIELAND
22 637 31 05

www.rehau.pl
www.thermovalpolska.pl
www.tycothermal.com
www.variotherm.pl
– c e ny b r u t to –
www.wieland.pl

W i Ú 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 ï 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
BUDUJEMY DOM
5/2010
Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!

103

