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Ogrzewanie
podïogowe stosuje siÚ najczÚĂciej
w wybranych
pomieszczeniach
domu, a wiÚc jako
uzupeïnienie tradycyjnego ogrzewania
grzejnikowego.
Ma sporo zalet, ale
teĝ pewne ograniczenia. Przed podjÚciem decyzji warto
je poznaÊ.

Nie widaÊ,
a grzeje

fot. Tyco Thermal

Co trzeba wiedzieÊ
o ogrzewaniu podïogowym?
Podïogówka to rodzaj ogrzewania pïaszczyznowego, podobnie jak mniej popularne od
niej ogrzewanie Ăcienne i sufitowe. W pomieszczeniu, które ma byÊ tak ogrzewane,
zamiast tradycyjnych grzejników montuje siÚ
w podïodze jednÈ z nastÚpujÈcych instalacji:
cienkie rurki, którymi potem popïynie
ciepïa woda (ogrzewanie wodne), albo
grzewcze kable, maty lub folie (ogrzewanie elektryczne).
Ogrzewanie podïogowe instaluje siÚ na
etapie wykonywania wylewek, przed wykañczaniem podïóg, na przykïad przed uïoĝeniem parkietu czy terakoty. Montowanie
ogrzewania podïogowego w gotowym, wykoñczonym domu wymaga demontaĝu wykoñczenia i kosztownej przeróbki instalacji, m.in. przenoszenia w inne miejsca
rur centralnego ogrzewania, dlatego jeĂli
w ogóle planowaÊ takie przeróbki, to tylko
przy okazji remontu czy modernizacji.
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Ogrzewanie podïogowe najlepiej zaplanowaÊ przed rozpoczÚciem budowy domu. Nie
bÚdzie wtedy kïopotów z wysokoĂciÈ podïóg i koniecznoĂci wyrównywania ich poziomu w pomieszczeniach z ogrzewanÈ podïogÈ i bez niej.

Zalety
Korzystny rozkïad temperatury w pomieszczeniach. Cieplej jest przy stopach,
chïodniej – przy gïowie, co sprawia, ĝe jest
nam ciepïo, nawet gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest niĝsza niĝ w takim samym pomieszczeniu ogrzewanym
zwykïymi grzejnikami. W pomieszczeniu
z ogrzewaniem podïogowym moĝna wiÚc

utrzymywaÊ o 2°C niĝszÈ temperaturÚ niĝ
w pomieszczeniu ogrzewanym tradycyjnie
grzejnikami, a my nie bÚdziemy tego odczuwaÊ jako dyskomfortu.
Nie ma dodatkowej powierzchni, na
której mógïby siÚ zbieraÊ kurz. Sama powierzchnia grzewcza jest gïadka i bez zaïamañ charakterystycznych dla grzejników
wiszÈcych na Ăcianach. SprzÈtanie (czy mycie) podïogi jest rutynowÈ i bardzo prostÈ
czynnoĂciÈ domowÈ, podczas gdy czyszczenie i odkurzanie grzejników wymaga specjalnych zabiegów.
Niska temperatura grzejnika podïogowego. DziÚki temu, ĝe jest niska i nieznacznie tylko wyĝsza od temperatury powietrza,
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Ogrzewanie podïogowe

Pïyta systemowa z izolacjÈ termicznÈ
i akustycznÈ do montaĝu ogrzewania
podïogowego. DziÚki wysokoodpornym
wypustkom umoĝliwia solidne trzymanie rury
w obszarach zmian kierunku prowadzenia.
Przyspiesza i uïatwia montaĝ

w pomieszczeniu tak ogrzewanym nie wystÚpuje zjawisko przypiekania kurzu (charakterystyczne dla wysokotemperaturowych grzejników Ăciennych), nie dochodzi
teĝ do jego unoszenia siÚ wskutek konwekcyjnego ruchu powietrza (który jest warunkiem dziaïania ogrzewania konwekcyjnego). DziÚki temu ogrzewanie podïogowe
jest przyjazne dla alergików i osób wraĝliwych na kurz. Niska temperatura czynnika
grzewczego umoĝliwia zasilanie ogrzewa-

nia podïogowego kotïem kondensacyjnym
lub pompÈ ciepïa, która najlepiej wspóïpracuje wïaĂnie z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Taki ukïad moĝe przynieĂÊ
znaczne oszczÚdnoĂci w kosztach ogrzewania domu.
Ogrzewanie jest niewidoczne. Grzejniki nie
zajmujÈ miejsca na Ăcianach czy podïodze, co
zapewnia swobodÚ w aranĝacji wnÚtrza.
Ciepïo jest oddawane równomiernie
w caïym pomieszczeniu. Caïa powierzchnia
posadzki emituje ciepïo, a nie tylko w miejscu zainstalowania grzejnika, jak to ma
miejsce w przypadku tradycyjnych grzejników Ăciennych.

a

b
ok. 19°C

Wady
Duĝa bezwïadnoĂÊ cieplna grzejnika podïogowego. Oznacza to jego powolne nagrzewanie siÚ i powolne stygniÚcie, co wynika
z jego budowy: elementy grzewcze zwykle
uïoĝone sÈ na dobrze zaizolowanym stropie i przykryte kilkucentymetrowÈ warstwÈ betonu, który musi siÚ nagrzaÊ, zanim
zacznie przekazywaÊ ciepïo do pomieszczenia.
Uwaga! W minimalnym stopniu dotyczy to
folii i mat, które ukadane sÈ tuĝ pod posadzkÈ.

ok. 24°C

Rozkïad temperatury w pomieszczeniu
(a) ogrzewanym grzejnikami Ăciennymi i (b)
podïogowymi. Zdrowsze i bardziej komfortowe jest
drugie rozwiÈzanie

Po rozgrzaniu beton dïugo pozostaje ciepïy – nawet gdy odetniemy dopïyw ciepïej
wody do instalacji. Dlatego dziaïaniem
podïogówki trudniej siÚ steruje, to znaczy
REKLAMA
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Ogrzewanie domu

gdzie rozmieszczenie mebli moĝe siÚ zmieniaÊ, np. w salonie najlepiej zdecydowaÊ
siÚ na ogrzewanie caïej podïogi. Natomiast
z podïogówki moĝna Ămiaïo zrezygnowaÊ
tam gdzie na pewno nie bÚdzie nigdy potrzebna: np. w schowku pod schodami,
w spiĝarni, czy teĝ pod lodówkÈ, pralkÈ
itp.
Koszty inwestycyjne 30–40% wyĝsze
niĝ instalacji z grzejnikami, choÊ wynika
to w duĝej mierze z faktu, ĝe instalatorzy
czÚsto zawyĝajÈ koszty robocizny.
TrudnoĂci z przeróbkami. Moĝe to
byÊ uciÈĝliwe na przykïad w zwiÈzku ze
zmianÈ przeznaczenia pomieszczeñ i planowanÈ modernizacjÈ domu: w takich
sytuacjach podïogówka moĝe byÊ utrudnieniem, bo jakiekolwiek jej przeróbki wymagajÈ kucia okïadzin i wylewek.
Ograniczony wybór materiaïów wykoñczeniowych (patrz ramka obok).

Wybór posadzki
Nie kaĝde wykoñczenie nadaje siÚ na
ogrzewanÈ podïogÚ. Niektórym materiaïom wykoñczeniowym moĝe szkodziÊ
podwyĝszona temperatura, inne majÈ
nadmiernÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ, a wiÚc
utrudniaïyby rozchodzenie siÚ ciepïa.
Najlepsze na posadzki w pomieszczeniach z ogrzewaniem podïogowym
sÈ materiaïy o wysokim wspóïczynniku przewodzenia ciepïa: pïytki ceramiczne lub kamieñ. Wszystkie inne
w wiÚkszym lub w mniejszym stopniu
utrudniajÈ przekazywanie ciepïa do pomieszczeñ. Nie znaczy to, ĝe nie moĝna
wykoñczyÊ czÚĂci podïogi drewnem, panelami lub wykïadzinÈ. MuszÈ to byÊ jednak materiaïy dopuszczone przez producentów do stosowania na ogrzewanych
podïogach i trzeba je ukïadaÊ zgodnie
z ich zaleceniami.

fot. Nowa Gala

Kontrowersje

Najlepiej przewodzÈ ciepïo posadzki
z kamienia lub pïytek ceramicznych

wolniej dostosowuje siÚ iloĂÊ ciepïa dostarczanego przez instalacjÚ grzewczÈ do zapotrzebowania na nie, zwïaszcza gdy to zapotrzebowanie szybko siÚ zmienia.
Przed uïoĝeniem przewodów w podïodze dobrze jest zaplanowaÊ aranĝacjÚ
wnÚtrza. Przewody grzewcze jeĂli znajdÈ
siÚ pod meblami – np. szafkami kuchennymi, nie bÚdÈ efektywnie ogrzewaÊ pomieszczenia. W takim miejscu moĝna wiÚc
ich nie ukïadaÊ. Z drugiej jednak strony
nie naleĝy przesadzaÊ – kiedyĂ moĝe zechcemy przestawiÊ meble. W miejscach
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Korzystne dla samopoczucia i komfortu
cieplnego ogrzewanie podïogowe moĝe budziÊ wÈtpliwoĂci z ekonomicznego punktu widzenia. Z jednej strony umoĝliwia
oszczÚdzanie dziÚki obniĝeniu temperatury powietrza w stosunku do tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego, z drugiej
– z powodu duĝej bezwïadnoĂci cieplnej
– nie reaguje na nagïe zmiany temperatury
i wtedy zuĝywa niepotrzebnie wiÚcej energii niĝ potrzeba. Ponadto ogrzewanie to
jest teĝ droĝsze inwestycyjnie.
Gdyby zaïoĝyÊ, ĝe w dwóch identycznych
budynkach sÈ dwa rodzaje ogrzewania:
w jednym – podïogowe, w drugim – grzejnikowe, przy czym obydwa zasilane sÈ przez
takie samo ěródïo ciepïa (np. kondensacyjny
kocioï gazowy), ten z ogrzewaniem podïogowym wyróĝniaïby siÚ:
niĝszÈ temperaturÈ w pomieszczeniach,
a wiÚc niĝszymi stratami ciepïa przez
przegrody zewnÚtrzne oraz wentylacjÚ,
niĝszÈ temperaturÈ czynnika grzejnego
krÈĝÈcego w instalacji centralnego ogrzewania, co umoĝliwia lepsze schïodzenie spalin
i podniesienie sprawnoĂci kotïa.

Wodne
BÚdzie bardziej opïacalne, jeĂli planujemy
ogrzewaÊ w ten sposób duĝÈ powierzchniÚ i jego zadaniem bÚdzie przede wszystkim zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach (a nie tylko nadanie
posadzkom przyjemnej dla stóp temperatury). JeĂli instalacja bÚdzie zasilana
np. przez gazowy kocioï kondensacyjny
lub pompÚ ciepïa, bÚdzie bardzo ekonomiczna.
Ukïadanie wodnego ogrzewania podïogowego tylko w pojedynczych pomieszczeniach nie ma sensu, poniewaĝ poïÈczenie go
z ogrzewaniem grzejnikowym bÚdzie zbyt
trudne i kosztowne.
Takie ogrzewanie wykonuje siÚ z rur z polietylenu sieciowanego (PE-X), polipropylenu (PP) lub polibutylenu (PB) albo rur wielowarstwowych (z tworzywa sztucznego
i aluminium) lub miedzianych z pïaszczem
z tworzywa sztucznego.
Najpopularniejsze sÈ instalacje w postaci
wÚĝownicy meandrowej lub pÚtlowej w rozstawie 10–30 cm. Aby uzyskaÊ najbardziej
równomierny rozkïad temperatury podïogi,
ukïada siÚ wÚĝownicÚ pÚtlowÈ, czyli z przewodu podwójnie zïoĝonego. Zapewnia ona
lepsze warunki ogrzewania, ale wymaga
wiÚkszej iloĂci rur, a od montera – wiÚkszego nakïadu pracy.
Sposób uïoĝenia rur, liczbÚ pÚtli i odlegïoĂci pomiÚdzy rurami (zwykle ukïada je siÚ
gÚĂciej w pobliĝu Ăcian zewnÚtrznych) powinny byÊ okreĂlone w projekcie. Inaczej
moĝe siÚ okazaÊ, ĝe rozkïad temperatury jest
zïy albo w ogóle pomieszczenie jest niedogrzane.
JeĂli zdecydujemy siÚ na ogrzewanie
podïogowe w przedpokoju, to musimy zadbaÊ o to,
by nawet w najwiÚksze mrozy temperatura nie
spadaïa tam poniĝej 0°C

Wodne czy elektryczne?
Wybór zaleĝy przede wszystkim od tego, jak
duĝÈ powierzchniÚ zamierzamy w ten sposób ogrzewaÊ, o ile moĝna zwiÚkszyÊ gruboĂÊ podïogi i obciÈĝenie stropu. Na wybór
wpïynÈÊ teĝ mogÈ róĝnice w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych obydwu instalacji.
fot. M. Szymanik
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fot. Opoczno

W ïazience moĝna zamontowaÊ ogrzewanie podïogowe elektryczne,
które bÚdzie moĝna wïÈczyÊ czasowo np. w zimne, deszczowe, letnie
wieczory

JeĂli rury uïoĝymy w pïytach styropianowych z fabrycznie wyciÚtymi kanaïami i pokryjemy je specjalnÈ pïytÈ gruboĂci 0,5 cm,
to poziom posadzki podniesie siÚ tylko o 4,6 cm (pïyta styropianowa 3 cm w rowkach rury o Ărednicy 1,6 cm + 0,5 cm pïyta
wzmacniana + 0,3 cm klej + 0,8 cm pïytki).
Elektryczne
Praktyczne jest w kuchni i w ïazience, gdy w pozostaïych pomieszczeniach sÈ grzejniki Ăcienne. Ograniczenie droĝszego w eksploatacji ogrzewania elektrycznego do tych pomieszczeñ – niezaleĝnie
od instalacji c.o. – bÚdzie rozsÈdnym rozwiÈzaniem. Z ogrzewania
elektrycznego moĝna bÚdzie korzystaÊ bez uruchamiania instalacji
c.o. na przykïad w okresach przejĂciowych – wiosnÈ i jesieniÈ.
Kable grzejne w grubej wylewce moĝna wykorzystaÊ równieĝ
jako ogrzewanie akumulacyjne. Jest to szczególnie waĝne, gdy zaleĝy nam na obniĝeniu kosztów ogrzewania, bo wówczas moĝemy
korzystaÊ z tañszej taryfy.
Do wyboru mamy trzy rodzaje elementów grzewczych:
przewody;
maty;
folie.
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fot. Elektra

Sposób mocowania przewodu grzejnego za pomocÈ
taĂmy montaĝowej
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Przewody grzejne skïadajÈ siÚ z izolowanego drutu oporowego wydzielajÈcego ciepïo, ekranu (najczÚĂciej miedzianego), który ogranicza pole elektryczne i zabezpiecza
instalacjÚ przeciwprzepiÚciowo, oraz izolacji zewnÚtrznej z tworzywa sztucznego.
Przewody grzejne mogÈ byÊ dwojakiego rodzaju:
staïooporowe – o staïej mocy, która nie
zaleĝy od temperatury otoczenia. Przewód
(jeĂli zostanie wïÈczony przez zewnÚtrzny
termoregulator z czujnikiem temperatury)
zawsze grzeje z takÈ samÈ mocÈ. JeĂli czujnik temperatury wyczuje dodatkowe ěródïo
ciepïa, wyïÈczy przewód. Sprzedawane sÈ
w gotowych zestawach. Moc zestawu zaleĝy

od jednostkowej mocy przewodu i jego dïugoĂci. Przewody staïooporowe trzeba ukïadaÊ tak, by nie przebiegaïy pod elementami staïej zabudowy i meblami. Poniewaĝ
w miejscach tych przewody mogïyby siÚ
przegrzaÊ i przepaliÊ.
samoregulujÈce siÚ – dostosowujÈ swojÈ moc grzewczÈ do temperatury w pomieszczeniu. Moĝna je ukïadaÊ pod meblami bez
ryzyka ich przegrzania.
Przewody obydwu rodzajów ukïada siÚ na
trzy sposoby:
w rowkach, wyciÚtych w posadzce bruzdownicÈ, w rozstawie ok. 10 cm (poziom
podïogi siÚ nie zmieni lub zmieni nieznacznie). Metoda pracochïonna, stosowana gïównie podczas remontów;
na pïytach izolacyjnych ze styropianu
(poziom posadzki podniesie siÚ o 2,1–2,6 cm:
1–1,5 cm wylewka + 0,3 cm klej + 0,8 cm
pïytki);
bezpoĂrednio na posadzce, np. w remontowanej ïazience, na starych pïytkach ceramicznych (poziom posadzki podniesie
siÚ o 2,4 cm: 1,3 cm pïyty + 0,3 cm klej +

pogïÚbiona puszka instalacyjna
regulator
temperatury
dwie rurki
ochronne
typu peszel
mata grzewcza

rys. Elektra

fot. Tyco Thermal

Przewód
grzejny
samoregulujÈcy
siÚ

Elementy elektryczne ogrzewania
podïogowego z matÈ grzewczÈ
Montaĝ maty
grzejnej

Ogrzewanie pïaszczyznowe inaczej
fot. Luxbud

Ogrzewanie pïaszczyznowe moĝna teĝ stosowaÊ w Ăcianach i sufitach. Zasada dziaïania jest taka sama jak ogrzewania podïogowego: ciepïo jest równomiernie przekazywane
przez caïÈ duĝÈ powierzchniÚ grzewczÈ, z tym ĝe jest to sufit lub Ăciana. Rozkïad temperatury w tak ogrzewanym pomieszczeniu jest inny niĝ w pomieszczeniu z ogrzewaniem podïogowym, ale lepszy niĝ w pomieszczeniu z tradycyjnymi grzejnikami.
Ponadto temperatura powierzchni grzewczej moĝe byÊ wyĝsza niĝ w podïogówce (sufitu
50°C, Ăcian 35°C), co eliminuje sporo problemów z niedostatecznÈ mocÈ podïogówki, gdy
ma pracowaÊ jako ogrzewanie akumulacyjne.
Ogrzewanie Ăcienne osusza Ăciany, dziÚki czemu eliminuje zagroĝenia ze strony pleĂni i grzybów. Wymusza jednak zaplanowanie aranĝacji wnÚtrza przed uïoĝeniem instalacji,
gdyĝ meble nie powinny zasïaniaÊ grzejnika. W zwiÈzku z tym moĝliwoĂci przemeblowywania pomieszczeñ z ogrzewaniem Ăciennym sÈ ograniczone.
Ogrzewanie sufitowe w niczym nie ogranicza aranĝacji wnÚtrza. Jego korzystnÈ cechÈ
jest najmniejszy udziaï konwekcji w rozprowadzaniu ciepïa (konwekcyjne ruchy powietrza
sÈ mniejsze niĝ w pozostaïych typach ogrzewania pïaszczyznowego). Instalacja taka jest
jednak najbardziej kïopotliwa w wykonaniu
ze wszystkich rodzajów ogrzewania pïaszczyznowego.

0,8 cm pïytki). Moĝna do tego celu uĝyÊ specjalnych taĂm montaĝowych.
Maty grzejne to staïoopoorowy przewód
grzejny wpleciony w siatkÚ z tworzywa sztucznego. Kupuje siÚ je w zestawach. NajczÚĂciej
majÈ moc 150–160 W/m2, szerokoĂÊ 50 cm
i dïugoĂÊ 2–24 m. MogÈ byÊ samoprzylepne
lub przeznaczone do mocowania klejem.
Maty podnoszÈ wysokoĂÊ posadzki
o 1,7–1,8 cm (mata 0,3–0,4 cm + 0,5 cm klej
+ 0,9 cm pïytki).
Folie grzejne to paski grafitowe uïoĝone
w odstÚpach kilku milimetrów w poprzek
folii. Kaĝdy pasek jest oddzielnym „grzejnikiem”. To róĝni folie od mat grzejnych,
w których grzejÈ tylko przewody uïoĝone
w odstÚpach kilku centymetrów. Folie sÈ
sprzedawane w pasach szer. 50 cm i dïugoĂci nawet ponad 20 m, a ich gruboĂÊ to tylko
0,5 mm. Nie podnoszÈ wysokoĂci posadzki,
moĝna je ukïadaÊ pod panelami podïogowymi laminowanymi – folie o mocy 80 W/m²
i drewnianymi – 60 W/m².
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fot. Hadwao

Ze wzglÚdu na cienkÈ warstwÚ tynku
(10–15 mm) bezwïadnoĂÊ wodnego ogrzewania
Ăciennego jest niewielka i dlatego, za pomocÈ
regulatora, moĝna ïatwiej niĝ w przypadku
ogrzewania podïogowego reagowaÊ na zmiany
temperatury zewnÚtrznej. Ogrzewanie Ăcienne
latem moĝe byÊ wykorzystywane do chïodzenia
pomieszczeñ
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