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Obecnie coraz wi cej inwestorów buduje 

domy energooszcz dne. Ten rodzaj budynku 

wyró nia bardzo dobra termoizolacyjno

przegród zewn trznych oraz instalacja wen-

tylacji mechanicznej z odzyskiem ciep a. To 

oczywi cie powoduje, e do ich ogrzania po-

trzeba niewiele energii. Znakomicie wi c

sprawdzaj  si  wszelkie niskotemperaturo-

we systemy grzewcze: fundamentowa p y-

ta grzewcza, wodne albo elektryczne ogrze-

wanie pod ogowe lub systemy cienne oraz 

sufitowe.

Zalety ogrzewania 
pod ogowego
Podczas projektowania lub budowy domu 

zwykle nie ma k opotu z dobraniem „jakie-

go ” systemu grzewczego. Natomiast sztuk

jest wybór rozwi zania idealnie dostosowa-

nego do warunków lokalnych oraz wyma-

ga  i mo liwo ci inwestora. Jest to szcze-

gólnie trudne przy realizowaniu projektów 

katalogowych, które niestety do  cz sto s

nieudolnie modyfikowane. Z tego wzgl -

du warto pozna  zalety ró nych rozwi za

– w szczególno ci ogrzewania pod ogowego. 

Komfort cieplny – i to na wysokim po-

ziomie oferowany jest przez ka dy rodzaj 

ogrzewania pod ogowego. Wynika to z fi-

zjologii cz owieka, który najlepiej czuje si

na ciep ym pod o u, czyli nagrzanej przez 

s o ce ziemi lub ogrzanej posadzce.  W tym 

przypadku istotny jest równie  pionowy 

rozk ad temperatury, który w tych syste-

mach grzewczych jest najbardziej zbli ony 

do idealnego.  

Oszcz dno  energii cieplnej – a w konse-

kwencji ni sze koszty eksploatacyjne wynika-

j  z kilku powodów. Przede wszystkim tempe-

ratura powietrza mo e by  ni sza o 1–2ºC przy 

zachowaniu wymaganego komfortu cieplnego 

(dzi ki optymalnemu dla zdrowia cz owieka 

rozk adowi temperatury). W ten sposób mo -

na zaoszcz dzi  kilka procent energii cieplnej 

(zw aszcza w wysokich i dobrze ocieplonych 

pomieszczeniach). Poza tym, w systemach 

ogrzewania pod ogowego temperatura czyn-

nika grzewczego (wody, powietrza) najcz ciej 

nie przekracza 45ºC (w tradycyjnych 75ºC). To 

oczywi cie oznacza wymierne oszcz dno ci 

energii dochodz ce do kilkunastu procent. Na 

dodatek w tego typu uk adach wskazane jest 

stosowanie ekonomicznych róde  energii ta-

kich, jak kot y kondensacyjne, pompy ciep a, 

a nawet kolektory s oneczne, co mo e da  ko-

lejne kilka procent oszcz dno ci.

Ochrona zdrowia – zw aszcza alergików 

i astmatyków dzi ki przekazywaniu energii 

cieplnej g ównie przez promieniowanie, a nie 

konwekcj . Powoduje to, e ograniczony jest 

ruch ogrzanego powietrza i zawartych w nim 

alergenów (kurzu, py ków ro lin itp.). Poza 

tym wilgotno  powietrza mo e pozostawa

na najlepszym  dla cz owieka poziomie 

40–60% przy temperaturze 19–22°C (w ogrze-

waniu tradycyjnym zwykle tylko 30%). 
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Dla ka dego inwestora jednym z najwa niejszych problemów do 

rozwi zania podczas budowy domu jest wybór systemu grzewczego. 

Od tego zale  przecie  koszty inwestycyjne, eksploatacyjne, a tak e

stopie  skomplikowania robót budowlano-instalacyjnych. Na dodatek, 

wybieraj c ogrzewanie pod ogowe, decyzj  trzeba podj  najpó niej 

podczas wykonywania stanu surowego. Warto zatem wcze niej 

pozna  wady i zalety ró nych rozwi za .

Ogrzewanie
pod ogowe

Barbara Karasiewicz

OOggrzewwaniie
ppoodd oooggooowwwee

Ciep o od stóp

BD9_ogrzewanie_podlogowe.indd 78BD9_ogrzewanie_podlogowe.indd   78 2009-08-17 15:05:022009-08-17   15:05:02



BUDUJEMY DOM 9/2009 79

Mankamenty ogrzewania 
pod ogowego
Wysokie koszty inwestycyjne – zw aszcza 

systemów akumulacyjnych wynikaj  g ównie 

z konieczno ci u o enia na du ej powierzch-

ni do  grubej warstwy izolacji termicznej 

(10–20 cm) oraz cz sto zbrojonej i dylatowa-

nej p yty betonowej (grubo ci 6–8 cm).

Ograniczona aran acja wn trz – jest 

efektem zakazu przykrywania powierzch-

ni grzewczych dywanami czy masywnymi 

meblami (bez nó ek o wys. min 10 cm, czy-

li utrudniaj cymi przep yw ciep a). Z tego sa-

mego powodu nie zaleca si  stosowania posa-

dzek drewnianych czy wyk adzin. Na dodatek 

miejsca sta ej zabudowy (szafki kuchenne, 

wanny, prysznice, sedesy itp.) musz  by  za-

planowane ju  na etapie projektowania in-

stalacji ogrzewania pod ogowego. Trudno ci 

mog  by  równie  z utrzymaniem w dobrej 

kondycji du ych ro lin doniczkowych, które 

najcz ciej le toleruj  ciep  posadzk .

Utrudniona regulacja systemu – przy szyb-

ko zmieniaj cych si  warunkach atmosferycz-

nych. Dotyczy to g ównie wodnych systemów 

o bardzo du ej bezw adno ci. Wtedy kilku-

dniowe ocieplenie mo e by  przyczyn  cza-

sowego przegrzania pomieszcze . Z pomoc

w takich przypadkach przyjdzie wbudowana 

automatyka kot ów, zw aszcza tych przezna-

czonych do ogrzewania pod ogowego, czyli 

kondensacyjnych.

Fundamentowa p yta 
grzewcza
Standardowym rozwi zaniem s  p yty 

z tzw. ostrogami. To rodzaj elbetowych 

cian fundamentowych o przekroju tra-

Rozk ad temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym grzejnikami (a) i ogrzewaniem pod ogowym (b). Zdrowsze i bardziej komfortowe jest drugie rozwi zanie.  

Cz owiek najlepiej czuje si  na ciep ym pod o u i w nieco ch odniejszej temperaturze powietrza panuj cego we wn trzach. W ogrzewaniu grzejnikowym jest odwrotnie

Ogrzewanie pod ogowe

ok. 26°C

ok. 18°C

ok. 19°C

ok. 24°C

 Rozk ad temperatury w pomieszczeniu 

w zale no ci od rodzaju systemu grzewczego 

– ogrzewanie pod ogowe jest najbardziej 

zbli one do uk adu uznawanego za idealny

profil idealny

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach zewn trznych

grzejniki konwekcyjne usytuowane przy cianach wewn trznych

ogrzewanie powietrzne

ogrzewanie pod ogowe

a b

Rozk ad temperatu

Cz owiek najlepiej cz

Jaka posadzka na ogrzewanej pod odze?
Na pod ogach ogrzewanych powinny by  uk adane materia y bardzo dobrze przewodz ce 

i akumuluj ce ciep o, czyli o du ej g sto ci i masie. Zalecane s  p yty z kamienia natural-

nego lub gresu, posadzki z klinkieru, cegie  i p ytek ceramicznych. Wyroby z drewna: par-

kiet, panele pod ogowe oraz wszelkie wyk adziny dywanowe i z tworzyw sztucznych wolno 

stosowa , gdy s  oznaczone znakiem producenta gwarantuj cym bezpieczne ich u ytko-

wanie w podwy szonej temperaturze. Dotyczy to równie  klejów i lakierów. 

Uwaga! Warto pami ta , e np. opór cieplny klepki d bowej grubo ci 22 mm powoduje ko-

nieczno  podwy szenia temperatury czynnika grzewczego o ponad 11°C. A to jest równo-

znaczne ze sporymi stratami ciep a i wy szymi kosztami eksploatacyjnymi. 
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pezu monolitycznie po czonych ze stosunkowo cienk ,

ogrzewan  p yt elbetow . W rozwi zaniu tym ostrogi 

zag bione s  w gruncie 0,50 m poni ej poziomu terenu, 

a do ogrzewania zwykle wykorzystuje si  systemy wodne 

zasilane tradycyjnymi kot ami gazowymi, olejowymi itd. 

Pewnym mankamentem s  obwodowe mostki termiczne 

(pod ostrogami) powoduj ce straty ciep a.

Nowocze niejszym rozwi zaniem jest ogrzewana p y-

ta fundamentowa. To rodzaj grubej, podwójnie zbrojonej 

p yty elbetowej u o onej w styropianowym szalunku. 

Czynnikiem grzewczym jest powietrze kr ce w obiegu 

zamkni tym, najcz ciej ogrzewane energi  elektryczn .

Stosowanie ogrzewanych p yt fundamentowych pozor-

nie jest do  kosztowne (kilkakrotnie dro sze od wyko-

nania samych aw fundamentowych). Jednak porównu-

j c wykonanie wykopów, zasypek, aw fundamentowych, 

cian fundamentowych, pod óg na gruncie, niezb dnych 

izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, a w ko -

cu monta  systemów grzewczych (rur, grzejników, kot a), 

koszt ogrzewanej p yty fundamentowej okazuje si  po-

równywalny do tradycyjnego sposobu fundamentowania. 

Poza tym wykonanie p yty trwa zaledwie 3–6 dni, a osi -

gniecie stanu „zero” przy awach i cianach fundamento-

wych zajmuje zwykle miesi c. Stosowanie ogrzewanych 

p yt fundamentowych jest szczególnie op acalne w do-

mach parterowych lub posadowionych w trudnych wa-

runkach terenowych (przy wysokim poziomie wód grun-

towych, gruntach nasypowych). Dzi ki akumulowaniu 

du ej ilo ci ciep a w grubej betonowej p ycie systemy te 
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wibrowany beton klasy C16/20 
(dawniej B 20) grubo ci 12–20 cm

ry
s.
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ra

grunt z usuni t  warstw  humusu

podbudowa (warstwa drena owa) 
grubo ci 15–30 cm z pospó ki, 
gruboziarnistego piasku lub wiru 
zag szczonego mechanicznie do stopnia 
ID > 0,40

izolacja termiczna 
z podwójnie uk adanych 
lub frezowanych p yt 
styropianowych grubo ci 
15–30 cm 

styropianowe kszta tki
coko owe i naro ne 
(pe ni ce rol  szalunku 
oraz brzegowej izolacji 
termicznej) grubo ci 
17–19 cm

przewody grzewcze z rur 
polipropylenowych o rednicy 
50 lub 100 mm z za amaniami 
(kolanami) pod k tem 45° 

zbrojenie dolne i górne ze stali 
ebrowanej (klasy A-III) zwykle o rednicy 

6–8 mm dobierane indywidualnie dla 
ka dego projektu

Przyk ad elektrycznego ogrzewania 

pod ogowego w kuchni

Konstrukcja p yty fundamentowej 

z ogrzewaniem powietrznym
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ta my brzegowe (ewentualnie listwy dylatacyjne) 

najcz ciej wykonane z pianki polietylenowej grubo ci

10 mm – niweluj  napr enia termiczne  jastrychu, 

oddzielaj c sztywn  p yt  od cian

jastrych to specjalna drobnoziarnista mieszanka 

betonowa grubo ci 6–10 cm, która w zale no ci od rodka 

wi cego mo e by  cementowa, anhydrytowa lub 

magnezytowa; stosowane dodatki zwi kszaj  trwa o ,

twardo , wytrzyma o  na ciskanie i rozci ganie, a tak e

przewodno  ciepln  oraz zdolno  akumulacji ciep a

rury grzewcze o rednicy od 12 do 22 mm (w zale no ci

od zastosowanego materia u) uk adane s  w odst pach 

10–30 cm; poszczególne obwody nie powinny zajmowa

powierzchni wi kszej ni  40 m2 (o d ugo ci boku maks. 

8 m); rury musz  by  wytrzyma e na temperatur  70°C oraz 

ci nienie 0,3 MPa 

izolacja przeciwwilgociowa najcz ciej z folii budowlanej 

grubo ci min. 0,2 mm, która mo e by  uk adana zarówno 

pod, jak i nad izolacj  termiczn

izolacja termiczna wykonywana g ównie ze styropianu 

lub polistyrenu ekstrudowanego, w pod odze na 

gruncie grubo  nie mniej ni  10 cm, a na stropach 

mi dzypi trowych min. 5 cm; p yty systemowe cz sto 

wyposa one s  w wypustki u atwiaj ce w a ciwe 

uk adanie i mocowanie rur oraz foli  aluminiow  b d c

ekranem odbijaj cym promieniowanie cieplne.

podbudowa pod ogi na gruncie grubo ci 15–20 cm 

z  zag szczonego mechanicznie wiru, pospó ki lub piasku 

z ewentualn  warstw  chudego betonu grubo ci 5 cmOgrzewana pod oga na gruncie

REKLAMA
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doskonale sprawdzaj  si  w budynkach 

energooszcz dnych. 

Wodne ogrzewanie pod ogowe
Wodne ogrzewanie p aszczyznowe to aku-

mulacyjny system grzewczy. Najcz ciej 

stosowany jest do ogrzewania pod óg na 

gruncie. Jednak czasami projektuje si  go 

na stropach lub w cianach. Poza tym sto-

sunkowo atwo mo e by  po czony z tra-

dycyjnym (grzejnikowym) systemem 

grzewczym przy wykorzystaniu jednego 

ród a zasilania.

System ogrzewania pod ogowego stan-

dardowo tworzony jest przez cienk  war-

stw  jastrychu, któr  uk ada si  na izolacji 

termicznej. Rury grzewcze mog  by  wyko-

nane z miedzi, polipropylenu lub jako war-

stwowe (z polietylenu sieciowanego, alu-

minium i polietylenu wysokiej g sto ci). 

Te ostatnie maj  wiele zalet – s  odpor-

ne na dyfuzj  tlenu, nie odkszta caj  si

i nie rozszerzaj  pod wp ywem temperatu-

ry. Integralnym elementem uk adu jest tzw. 

grupa pompowo-mieszaj ca sk adaj ca si

przede wszystkim z pompy cyrkulacyjnej, 

zaworu mieszaj cego utrzymuj cego sta

temperatur  wody grzewczej i oczywi cie 

rozdzielacza, czyli urz dzenia wyrównuj -

cego przep ywy w obwodach grzewczych 

(w liczbie od 2 do 12).

Wodne ogrzewanie pod ogowe warto sto-

sowa  przede wszystkim w parterowych bu-

dynkach bez piwnic. W domach pi trowych 

mo na je uk ada  na stropach, ale nale y

pami ta , e kilkucentymetrowa warstwa 

jastrychu ma spory ci ar, a wraz z izola-

cj  termiczn  powoduje zwi kszenie grubo-

ci stropu (podniesienie poziomu pod ogi) 

o kilkana cie centymetrów. Poza tym jaka-

kolwiek awaria sytemu wi e si  z zawil-

goceniem elementów konstrukcyjnych bu-

dynku, a wszelkie naprawy s  uci liwe 

i kosztowne. Przed wylaniem jastrychu ko-

nieczne jest zatem wykonanie próby szczel-

no ci (woda pod ci nieniem 0,6–1,0 MPa 

przez 24 godziny).

Elektryczne ogrzewanie 
pod ogowe
Ten rodzaj ogrzewania wyst puje w dwóch 

wariantach: 

 ogrzewanie akumulacyjne, w którym 

elementami grzewczymi s  przewody elek-

tryczne o rednicy kilku milimetrów, od-

powiednio dobranej mocy i umieszczone 

w warstwie jastrychu o redniej grubo ci 

6 cm;

 ogrzewanie powierzchniowe, w któ-

rym maty grzewcze (siatki z w ókna szkla-

nego z wtopionym przewodem elektrycz-

nym) lub folie poliestrowe z zatopionymi 

p askimi drutami grzewczymi uk adane 

s  w warstwie kleju bezpo rednio pod po-

sadzk .

W odró nieniu od pozosta ych typów 

„pod ogówki” monta  mat i folii elektrycz-

nych jest bardzo atwy i tani. Systemy bar-

dzo szybko reaguj  na zewn trzne zmiany 

temperatury, wi c umo liwiaj  precyzyjn

regulacj . Z tego wzgl du doskonale spraw-

dzaj  si  w azienkach, pomieszczeniach 

technicznych czy kuchniach. Jak wszyst-

kie elektryczne urz dzenia grzewcze maj

bardzo wysok  sprawno  (blisk  100%). 

Poza tym praktycznie nie powoduj  zwi k-

szenia grubo ci warstwy posadzkowej. 

Jednak z powodu do  wysokich kosztów 

eksploatacyjnych znajduj  zastosowanie 

g ównie jako ogrzewanie dodatkowe. 

Nowoczesny system wodnego ogrzewania pod ogowego 

charakteryzuje sie niewielk  grubo ci  pod ogi

Przewód grzejny u o ony na pod odze pokrywa si  warstw  wylewki

fo
t.

 E
n

st
o 

P
ol

fo
t.

 E
le

kt
ra

Maty i folie grzewcze najcz ciej uk ada si  bezpo rednio pod posadzk
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