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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? (3)

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.

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.

Trud no jest mi zro zu mieć dla cze -
go sys tem ten jest ma ło po pu lar ny w
więk szych obiek tach np. prze my sło -
wych. Gdy spoj rzy my na rów no mier -
ny roz kład tem pe ra tu ry przy ogrze -
wa niu pod ło go wym, któ ry jest zbli -
żo ny do ide al ne go roz kła du cie pła,
na su wa mi się py ta nie - dla cze go z
te go nie ko rzy sta my? Cze go się bo -
imy? Prze cież obec na wie dza i tech -
no lo gia uła twia ją nam za sto so wa nie
te go sys te mu grzej ne go, któ ry tym
bar dziej jest efek tyw ny, gdy ma my
do czy nie nia z wy so ki mi po miesz -
cze nia mi! Ha le ma ga zy no we, pro -
duk cyj ne, ko ścio ły, cer kwie i in ne
wy so kie obiek ty to ide al ne bu dyn ki,
aby sto so wać ogrze wa nie pod ło go we,
a tym bar dziej ogrze wa nie pod ło go -
we aku mu la cyj ne. Cie pło w tym sys -
te mie od do łu prze miesz cza się rów -
no mier nie ku gó rze i tym spo so bem
tam, gdzie po trze bu je my, czy li do
wy so ko ści 1,5-2 m, ma my efek tyw -
ne wy ko rzy sta nie ener gii ciepl nej

(za któ rą pła ci my). Zgod nie z pra wa -
mi fi zy ki cie pło uno si się za wsze ku
gó rze. Gdy za sto su je my grzej ni ki
kon wek cyj ne czy też ogrze wa nie
stru mie niem po wie trza, za wsze cie -
pło bę dzie z je go źró dła uno si ło się
ku gó rze i  za pew nia ło kom fort tyl -
ko w po bli żu źró dła. W dal szych
miej scach ma my zmien ny roz kład
tem pe ra tu ry w po miesz cze niu, czę -
sto z naj wyż szą tem pe ra tu rą pod su -
fi tem, a tam nie jest to po trzeb ne.
Ist nie je oczy wi ście sys tem ogrze wa -
nia przy po mo cy pro mien ni ków cie -
pła, jed nak spraw dza się on tyl ko
tam, gdzie po trze bu je my ogrzać nie
ca łe po miesz cze nie, lecz tyl ko wy -
zna czo ne punk ty.

War to więc wy ko rzy stać ten od
wie ków sto so wa ny (zna ne są za sto -
so wa nia ogrze wa nia pod ło go we go
już w cza sach rzym skich), acz kol -
wiek za po mnia ny, sys tem ogrze wa -
nia pod ło go we go w obiek tach wiel -
ko ku ba tu ro wych. Wspo mnę przy tej
oka zji, że ogrze wa nie pod ło go we nie
słu ży tyl ko i wy łącz nie do ogrze wa -

nia  bu dyn ków. Z po wo dze niem wy -
ko rzy stu je się te go ty pu ogrze wa nie
ja ko sys tem an ty oblo dze nio wy na
zjaz dach do ga ra ży, scho dach, ram -
pach, chod ni kach, par kin gach, a na -
wet bo iskach pił kar skich.

Kosz ty rze czy wi ste

Tak jak za po wie dzia łem w po -
przed nich ar ty ku łach te go cy klu
(„Ma�ga�zyn� In�sta�la�to�ra”� 9� i� 12/2012),
przed sta wię rze czy wi ste kosz ty
ogrze wa nia do mu miesz kal ne go ener -
gią elek trycz ną. Dzię ki te mu każ dy
bę dzie mógł oce nić oso bi ście, czy sys -
tem aku mu la cyj ny jest ta ni i czy war -
to go za sto so wać?

Ta be la 1 przed sta wia szcze gó ło we
roz li cze nie zu ży cia ca łej ener gii elek -
trycz nej dla bu dyn ku miesz kal ne go
znaj du ją ce go się pod Bia łym sto kiem,
a więc w chłod nym re jo nie Pol ski, w
se zo nie grzew czym 2010/2011
(11.10.2010-20.04.2011 - 191 dni).
Da ne za war te w ta be lach ba zu ją na
fak tu rach z Za kła du Ener ge tycz ne go.
Da ne obiek tu:
l dom jed no ro dzin ny z ga ra żem i pod -
da szem użyt ko wym w kon struk cji
mu ro wa nej,
l po wierzch nia do mu: 205 m2,
l ogrze wa nie pod ło go we na po -
wierzch ni 111 m2, pie ce aku mu la cyj -
ne na pow. 94 m2,
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Kon ty nu ując te mat pod ję ty we wrze śnio wym i gru dnio wym wy da -
niu „Ma�ga�zy�nu�In�sta�la�to�ra” w ar ty ku łach pt. „Aku mu la cja bez wa -
ha nia” oraz „Cie pło za ku mu lo wa ne”, chciał bym się te raz sku pić
na przed sta wie niu rze czy wi stych kosz tów zwią za nych z wy ko rzy -
sta niem do ogrze wa nia do mu ener gii elek trycz nej.
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