
o za pew nie niu wspo mnia nej cyr ku la -
cji prze pły wu cie płe go po wie trza z
pod ło gi, uży wa jąc me bli na nóż kach,
sto su jąc od chy le nie lub wen ty la cję
ele men tów co ko ło wych w me blach.
Nie za pro jek tu je my jed nak ogrze wa -
nia pod ło go we go w sy pial niach przy
sys te mie pod ło go we go ogrze wa nia
aku mu la cyj ne go. Nie jest to moż li we
tyl ko i wy łącz nie ze wzglę du na kom -
fort użyt ko wa nia tych po miesz czeń,
czy li za pew nie nia niż szych tem pe ra -
tur w no cy i wyż szych w cią gu dnia. 

Aku mu la cyj ność

Po ru szy łem tu kil ka kwe stii zwią -
za nych z ogrze wa niem pod ło go wym.
Te raz jed nak chciał bym się za jąć się
aku mu la cyj no ścią i bez wład no ścią
ciepl ną ogrze wa nia pod ło go we go.
Szcze gól ną uwa gę chcę zwró cić na
rzad ko opi sy wa ny w li te ra tu rze i pra -
sie bran żo wej sys tem ogrze wa nia aku -
mu la cyj ne go opar te go na elek trycz -
nych prze wo dach grzej nych.

Czy du ża bez wład ność ciepl na, ja -
ka nie wąt pli wie wy stę pu je przy
ogrze wa niu pod ło go wym, jest za le tą
czy wa dą? Od po wiedź na to py ta nie
nie jest jed no znacz na, acz kol wiek
moż li wa. Wszyst ko za le ży od te go, do
cze go ma nam słu żyć te go ty pu
ogrze wa nie, ja kie źró dło cie pła za sto -
su je my i ja ki ro dzaj ener gii wy ko rzy -
sta my. Aku mu la cyj ność sta je się za -
le tą, gdy mu si my sta le utrzy my wać
okre ślo ną tem pe ra tu rę w po miesz -
cze niu bez więk szych jej wa hań.
Wte dy nie ma my pro ble mów z re gu -
la cją ogrze wa nia, a ma jąc na uwa dze
dłu gi czas wstęp ne go na grza nia pod -
ło gi, włą czy my sys tem grzej ny od po -
wied nio wcze śniej, aby po tem utrzy -
my wać w mia rę sta łą tem pe ra tu rę.
Je śli pla nu je my cy klicz ne włącz nie i
wy łą cza nie ogrze wa nia po miesz czeń,
mo że my mieć pro ble my ze ste ro wa -
niem ogrze wa niem aku mu la cyj nym,
a jed no cze śnie z kom for tem utrzy -
ma nia od po wied niej tem pe ra tu ry w
okre ślo nym cza sie. Krót ko mó wiąc,
gdy po trze bu je my szyb kie go na grza -
nia i szyb kie go wy łą cze nia sys te mu
grzej ne go, to na le ży zre zy gno wać z
ogrze wa nia aku mu la cyj ne go.

Aku mu la cyj ność ciepl na nie jest
na pew no atu tem wte dy, gdy ma my
do czy nie nia ze sta łą opła tą za ener -
gię przez ca łą do bę, a tak jest w
przy pad ku źró deł ener gii ty pu gaz

ziem ny i płyn ny, olej opa ło wy oraz
in ne sta łe no śni ki ener gii, ta kie jak
wę giel, pe let, eko gro szek itp. Tyl ko
w przy pad ku ener gii elek trycz nej
opła cal ne jest wy ko rzy sta nie aku mu -
la cyj no ści pod ło gi, po nie waż wy stę -
pu ją znacz ne róż ni ce w ce nie za
ener gię w cią gu do by się ga ją ce na -
wet po nad 50%, na przy kład staw ki
brut to wg Za kła du Ener ge tycz ne go
Re jon Bia ły stok na rok 2012 wy no -
szą dla bu dow nic twa miesz kal ne go
(ta ry fa G12) w godz. 6.00-13.00 i
15.00-22.00 (tzw. ta ry fa dzien na) -
0,69 zł brut to, a w godz. 22.00-6.00 i
13.00-15.00 (tzw. ta ry fa noc na) -
0,28 zł brut to. Z te go też wzglę du
war to jest wy ko rzy sty wać ener gię
elek trycz ną wy łącz nie w ta niej ta ry -
fie noc nej. Po nie waż nie jest to moż -
li we w 100%, to na le ży tak usta wić
wszyst kie moż li we urzą dze nia elek -
trycz ne w do mu lub bu dyn ku prze -
my sło wym, aby włą cza ły się jak naj -
czę ściej w ta niej ta ry fie noc nej. Naj -
bar dziej ener go chłon ny mi urzą dze -
nia mi bę dą te, któ re słu żą do ogrze -
wa nia bu dyn ków i wo dy, acz kol wiek
pral ki i zmy war ki na czyń moż na rów -
nież za pro gra mo wać na od po wia da -
ją ce nam go dzi ny ich pra cy. 

Jed nym z ta kich urzą dzeń bę dą
elek trycz ne prze wo dy grzej ne,
umiesz czo ne we wła ści wie za pro jek -
to wa nej i wy ko na nej pod ło dze be to -
no wej, po sia da ją cej du ży po ten cjał
aku mu lo wa nia cie pła. Dru gim sys te -
mem są ru ry wod ne ogrze wa nia pod -
ło go we go, gdzie źró dłem cie pła jest

pom pa cie pła naj bar dziej wy daj na
wła śnie wte dy, gdy pro jek tu je my
ogrze wa nie pod ło go we (w tym ar ty -
ku le nie po rów nu ję kosz tów in sta la -
cji, eks plo ata cji i in nych kosz tów
zwią za nych z ty mi dwo ma spo so ba -
mi ogrze wa nia bu dyn ków - ten te mat
oma wia łem i zro bi łem po rów na nia w
mo ich po przed nich ar ty ku łach, za -
pra szam do prze czy ta nia). Śmiem
twier dzić, że kosz ty eks plo ata cyj ne
przy za sto so wa niu ogrze wa nia aku -
mu la cyj ne go z uży ciem prze wo dów
grzej nych elek trycz nych, a tym bar -
dziej przy za sto so wa niu pom py cie -
pła z czyn ni kiem grzej nym w po sta -
ci rur wod nych, są niż sze niż ogrze -
wa nie do mu, na wet przy za sto so wa -
niu ga zu ziem ne go z pie cem kon den -
sa cyj nym. Aby to udo wod nić, nie bę -
dę wy ko ny wał teo re tycz nych ob li -
czeń, lecz po słu żę się kon kret nym
przy kła dem 2-let niej, zi mo wej eks -
plo ata cji do mu miesz kal ne go o po -
wierzch ni użyt ko wej 205 m2, gdzie
za sto so wa no sys tem mie sza ny ogrze -
wa nia elek trycz ne go: aku mu la cyj ny
pod ło go wy - opar ty na prze wo dach
grzej nych elek trycz nych o po -
wierzch ni 111 m2, a na po zo sta łej
czę ści 94 m2 - sys tem aku mu la cji
ener gii ciepl nej w po sta ci pie ców
aku mu la cyj nych elek trycz nych.

W na stęp nym od cin ku tech nicz -
nej opi szę m.in. pra wi dło we wy ko na -
nie ogrze wa nia pod ło go we go, aku -
mu la cyj ne go.

Ja cek Kar pie siuk
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