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Ogrze wa nie pod ło go we 
- dla cze go war to wy ko rzy stać je go za le ty? (1)

Co spra wia, że ogrze wa nie pod ło -
go we jest co raz bar dziej po pu lar ną
for mą ogrze wa nia bu dyn ków? Pó ki co
do ty czy to głów nie bu dyn ków miesz -
kal nych, lecz w mia rę wzra sta nia
świa do mo ści lu dzi po win no stać się
też po pu lar ne w in nych obiek tach, w
tym też w prze my sło wych. Aby od po -
wie dzieć na to py ta nie, trze ba spoj -
rzeć na je go za le ty, a na stęp nie na
układ fi zjo lo gicz ny czło wie ka, któ re -
mu ten ro dzaj ogrze wa nia ma słu żyć.

Za le ty

Do nie wąt pli wych za let ogrze wa nia
pod ło go we go, któ re nie bu dzą żad -
nych kon tro wer sji, na le żą:
l Du ża po wierzch nia grzej na po zwa -
la ją ca na sto so wa nie niż szej tem pe ra -
tu ry czyn ni ka grzew cze go, co w zna -
czą cy spo sób prze kła da się na mniej -
sze kosz ty ogrze wa nia.
l Rów no mier ny roz kład tem pe ra tu ry,
a co za tym idzie - zbli żo ny do ide al -
ne go roz kład cie pła (rys.).
l Bez pie czeń stwo użyt ko wa nia ze
wzglę du na ni ską tem pe ra tu rę grzej -
ni ka, któ rym jest pod ło ga.
l Nie wi docz ność sys te mu grzej ne go,
a więc po pra wa es te ty ki wnę trza.

In ne czyn ni ki, ta kie jak: 
l aku mu la cyj ność i bez wład ność
ciepl na,
l aspekt hi gie nicz ny, 
l ma te ria ły do wy koń cze nia pod łóg
ogrze wa nych,
l aran ża cja wnętrz,
l prze zna cze nie po miesz czeń 

wciąż wzbu dza ją wie le py tań na tu -
ry tech nicz nej i funk cjo nal nej. 

Ca ły czas czyn ni ki te pod da wa ne
są licz nym ba da niom i te stom. Ostat -

nie ba da nia wy ka zu ją, że ogrze wa nie
pod ło go we moż na za li czyć do ty pu
ogrze wa nia przy ja zne go aler gi kom.
Wy ni ka to z fak tu, że cie pło w ogrze -
wa niu pod ło go wym w oko ło 60% jest
prze ka zy wa ne przez pro mie nio wa nie
i ni ska tem pe ra tu ra po wierzch ni pod -
ło gi nie po wo du je zja wi ska „przy pie -
ka nia ku rzu”. Nie wiel ka cyr ku la cja
po wie trza zmniej sza efekt uno sze nia
ku rzu w po rów na niu do in nych ro dza -
jów ogrze wa nia. Nie za cho dzi też zja -
wi sko jo ni za cji po wie trza ze wzglę du
na brak ele men tów me ta lo wych przy
ogrze wa niu pod ło go wym, co wy stę -
pu je przy tra dy cyj nych kon wek to -
rach. Ba da nia rów nież po ka zu ją de -
struk cyj ny wpływ ogrze wa nia pod ło -
go we go na roz to cza.

Naj lep szym ro dza jem po sadz ki pod
ogrze wa nie pod ło go we są ma te ria ły
do brze prze wo dzą ce cie pło, dla te go
też naj bar dziej po pu lar ne są wszel kie -
go ty pu okła dzi ny ce ra micz ne lub ka -
mien ne. Pro du cen ci wy kła dzin dy wa -
no wych i PVC oraz pa ne li drew no po -
chod nych i par kie tów pro po nu ją swo -
je ma te ria ły do ogrze wa nia pod ło go -
we go, opa tru jąc je ate stem i spe cjal -
nym znacz kiem pod kre śla ją cym ich
przy dat ność do te go ty pu ogrze wa nia. 

Bar dzo czę sto w trak cie pro jek to -
wa nia wnętrz po ja wia ją się py ta nia o
spo sób usta wia nia me bli czy też sto -
so wa nie dy wa nów. O ile nie za le ca
się ukła da nia dy wa nów (blo ka da od -
da wa nia cie pła, gro ma dze nie roz to -
czy i aler ge nów), to w przy pad ku
me bli na le ży zwró cić uwa gę, aby by -

ły wy po sa żo ne w nóż ki lub od chy lo -
ną pły tę co ko ło wą nie po wo du ją cą
blo ko wa nia cyr ku la cji stru mie nia
ciepl ne go. Ide al nie by ło by za pro jek -
to wać od ra zu usy tu owa nie me bli,
bez ich póź niej sze go prze miesz cza -
nia, i uło żyć ogrze wa nie pod ło go we
tyl ko na po wierzch ni wol nej od za -
bu do wy. Jest to jed nak moż li we
głów nie w po miesz cze niach sa ni tar -
nych i ewen tu al nie w sa lo nie.
Ogrze wa nie pod ło go we ma za pew -
nić pe łen kom fort cie płej pod ło gi zi -
mą. La tem mi ło jest stą pać (na wet
bo so) po chłod nej po sadz ce ce ra -
micz nej lub ka mien nej, wy ko na nej
naj czę ściej z bar dzo pięk nych, dro -
gich i wy szu ka nych ma te ria łów. Po -
przez uło że nie dy wa nu mo że my tyl -
ko za szko dzić za rów no kom for to wi
użyt ko wa nia, jak i es te ty ce wnę trza.

Ostat nim za gad nie niem jest te mat
prze zna cze nia po miesz czeń. Ten
czyn nik jest ści śle po wią za ny z in ny -
mi po wy żej wy mie nio ny mi. Ogrze wa -
nie pod ło go we jest pro jek to wa ne
głów nie w sa lo nach, kuch niach, a spo -
ra dycz nie w sy pial niach. Głów nym
po wo dem re zy gna cji z wy ko na nia tam
ogrze wa nia pod ło go we go jest oczy wi -
ście ma te riał po sadz ki, gdyż pro jek -
tu je my tam naj czę ściej po sadz ki
drew nia ne lub drew no po dob ne. In -
nym po wo dem jest fakt, że od cza su
do cza su zmie nia my usta wie nie ume -
blo wa nia w sy pial niach, a przez to
blo ku je my cyr ku la cję prze pły wu cie -
pła z ogrze wa nej pod ło gi. Obec nie
mo że my bez pro ble mu wy ko nać
ogrze wa nia pod ło go we w sy pial niach,
gdyż ma my wy bór na da ją cych się do
te go ma te ria łów drew nia nych i drew -
no po dob nych opa trzo nych przez pro -
du cen ta od po wied nim ozna ko wa -
niem. Te mat prze me blo wa nia też jest
moż li wy. Wy star czy by śmy pa mię ta li
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Wie le ar ty ku łów na pi sa no na te mat ogrze wa nia pod ło go we go,
o je go za le tach i wa dach, po rów na niach kosz tów in sta la cji i eks -
plo ata cji itp. Bar dzo rzad ko zaś moż na spo tkać pu bli ka cje, na
te mat wy ko rzy sta nia wiel kiej za le ty te go ty pu ogrze wa nia, ja ką
jest aku mu la cyj ność i bez wład ność ciepl na.
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