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Przy ścianach….

Typowa struktura wodnego ogrzewania pod-
łogowego w systemie mokrym przedstawiona 
jest na rys. 1, gdzie widać, że jednym z elemen-
tów jest tzw. dylatacja. „Podłogówka” należy do 
podłóg pływających, co oznacza, że warstwa ja-
strychu wylewana na rozłożone i przymocowane  

do warstwy izolacji przewody c.o. w żaden spo-
sób nie może się stykać ze stałymi przegroda-
mi, tj. ścianami i stropami. I właśnie to jest jedno  
z zadań takich produktów, jak taśma brzegowa  
– rys. 2 – ochrona przed wnikaniem wylewki  
w szczeliny pomiędzy nią a warstwą izolacji.  
Z uwagi na to, że płyta grzewcza pod wpływem 
zmian temperatury ma tendencję do swobodnego  

Systemy płaszczyznowe, do których możemy zaliczyć wodne ogrzewanie 
podłogowe, zataczają coraz większe i szersze kręgi pod względem zastosowania 
i popularności. Prawidłowe zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie całej 
technologii ma ogromny wpływ na jego przyszłościowe funkcjonowanie  
i bezproblemowe działanie na długie lata. Każdy etap w wykonawstwie jest bardzo 
istotny i jakikolwiek błąd może pociągnąć za sobą mniej lub bardziej katastrofalne 
skutki. Przypatrzmy się kwestiom związanym z jednym ze składowych części 
ogrzewania podłogowego w systemie mokrym, jakim są elementy dylatacyjne.

Dylematy z Dylatacjami w woDnym 
ogrzewaniu podłogowym

Tomasz Podleś
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II. Elementy systemów płaszczyznowych
1. Budowa systemu płaszczyznowego

W systemie Purmo rura grzejna leży w dolnej strefie jastrychu (typ struktury 
A wg PN-EN 1264). System ten gwarantuje prawidłowe rozprzestrzenianie 
się ciepła pomiędzy rurkami, dzięki czemu temperatura powierzchni podłogi 
jest bardziej wyrównana.

Purmo oferuje 4 różne systemy mocowania rury do instalacji ogrzewania i 
chłodzenia płaszczyznowego:

• rolljet/faltjet – rura o średnicy 16-20 mocowana jest do izolacji (rolljet lub 
faltjet) za pomocą takera i klipsów;

• noppjet – rura o średnicy 14-17 mocowana jest w płytach z wypustkami

• system suchy - rura wielowarstwowa o średnicy 14x2 mm mocowana jest 
w profilowanych płytach z kanalikami

• railjet - rura o średnicy 14-17 mocowana do ściany lub sufitu na listwach z 
uchwytami

A. Systemy montażu
Między konstrukcją stropu a jastrychem z rurami ogrzewania podłogowego, 
należy umieścić warstwę izolacji termicznej i akustycznej.

Rodzaj i grubość izolacji są każdorazowo zależne od następujących czynni-
ków:

• rezerwy wysokości, którą dysponujemy, 
• wymagań przepisów dotyczących ochony cieplnej, 
• obciążeń. 

W celu ułatwienia wyboru właściwego rodzaju izolacji, najczęściej stosowa-
ne materiały izolacyjne zestawiono w Tabeli 2

posadzka

dylatacja

jastrych
klips
rura grzejna
folia z siatką 
kotwiącą
rolljet / faltjet

podłoże nośne

Rysunek 4
Budowa grzejnika podłogowego

Ciekawostka: Dlaczego rur nie unosi się ponad 
izolację? 

Wpływ położenia rury w grubości warstwy ja-
strychu na moc ogrzewania podłogowego jest tak 
mały, że w obliczeniach można go pominąć.  

Różnice wynikające ze zmiany uniesienia rur nad 
warstwę izolacji można zrekompensować przez 
zmianę temperatury pracy instalacji o wartość 
mniejszą niż 1,5 K. 

Uniesienie rur nad izolację zwiększa natomiast 
koszty systemu, wydłuża czas montażu i układania 
jastrychu.

Tabela 2
Systemy izolacji Purmo

Opis
Płyta styropiano-
wa pokryta folią z 

siatką kotwiącą

Płyta styropiano-
wa z wypustkami 

dla rur 14-17

Płyta z pianki 
poliuretanowej 
pokryta folią z 
siatką kotwiącą

Płyta styropiano-
wa profilowana 
z kanalikami i 

stalowymi pro-
filami

Plastikowa listwa 
do montażu rury 
łączona na za-

trzask

Wsp. przewodze-
nia ciepła 
λ [W/mK]

0,035-0,040 0,035 0,025 0,040 x

Grubość [mm] 25 - 50 11 74 35 5

Maksymalne 
obciążenie 

[kg/m2]
500-3500 6000 5000 150 x

PORADNIK TECHNICZNY
ELEMENTY SYSTEMU 
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przemieszczania nawet do 5 mm w każdym kie-
runku, to wspomniana taśma, a precyzyjniej mó-
wiąc jej np. miękka pianka polietylenowa, ma 
za zadanie ten ruch przejąć i zminimalizować te 
wydłużenie. Jeśli przypatrzymy się dokładniej 
rys. 1, to zwrócimy uwagę na górną cześć taśmy 
brzegowej, która wystaje ponad surową podło-
gę i kończy się praktycznie na równi z ostatnią 
warstwą wykończeniową, którą mogą być różne-
go rodzaju panele drewniane, płytki ceramiczne 
oraz tworzywa sztuczne. Jest to bardzo ważny 
moment i kwestia, która często jest pomijana  
i wzbudza wiele dylematów wśród mniej wykwali-
fikowanych wykonawców instalacji, którzy się za-
stanawiają czy ten wystający kawałek pianki zo-
stawić czy też uciąć na równi z surową podłogą. 
Jakie konsekwencje mogą nas spotkać gdy ją 
przytniemy zbyt nisko? Przy zastosowaniu płytek 
jako ostatniej warstwy i ich ułożeniu bezpośred-
nio od ściany narażamy się na to, że po pewnym 
czasie ulegną one uszkodzeniu/pęknięciu. wyni-
ka to właśnie z faktu, że mamy tu do czynienia  
z dwoma warstwami, które mają inne właści-
wości rozszerzalności liniowej. Jak w takim ra-
zie wykonać to prawidłowo? Konieczne jest, aby 
wszystkie warstwy wraz z tą ostatnią wykończe-
niową były oddzielone od przegrody pionowej za  

pomocą tzw. taśmy brzegowej, a patrząc od stro-
ny estetycznej to w celu zasłonięcia pianki sto-
suje się listwy ozdobne maskujące montowane 
do ściany. w tym momencie instalator może być 
spokojny, że nic nie ulegnie zniszczeniu i nie bę-
dzie musiał ponosić dodatkowych nakładów fi-
nansowych na poprawianie podłogi.

W otWorach drzWioWych…

Inną częścią składową należącą do dylatacji są 
profile i taśmy (rys. 3). Stosuje się je przede wszyst-
kim w otworach drzwiowych. wynika to z faktu, że 
jastrych nie rozszerza się o tą samą wielkość we 
wszystkich kierunkach. Różne obciążenia piono-
we powodują czasem, że płyta przesuwa się tylko 
w jednym kierunku. Dylatacje muszą dzielić cały 
przekrój jastrychu i sięgać do izolacji. Podczas 
procesu wysychania/wygrzewania jest to zawsze 
powiązane ze zjawiskiem skurczu jastrychu. Po-
nieważ powierzchnia wylewki kurczy się, w jastry-
chach cementowych wykonuje się nacięcia kielnią, 
by podczas kurczenia się jastrych pękł w sposób 
kontrolowany – dokładnie w tym miejscu (rys. 4). 
Nacięcia kielnią nie zastępują jednak szczelin dy-
latacyjnych, ponieważ szerokość szczelin jest za 
mała, by przejąć wydłużenia termiczne jastrychu. 
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PROMOCJA
Teraz nowy 
grzejnik dekoracyjny 
Tinos H
w cenie 
Plan Ventil Compact

Połączenie Komfortu i Designu – 
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H
Idealny wybór grzejnika bez kompromisów? Szeroka gama 
wymiarów i kolorów nowego grzejnika dekoracyjnego Tinos H 
zaskoczy nawet najbardziej wymagających klientów. Ten poziomy 
grzejnik dekoracyjny wyróżnia wysoka jakość wykonania, 
efektywność działania oraz elegancki design. Idealnie gładki 
panel frontowy wraz z zintegrowanymi osłonami bocznymi 
tworzy niezwykle estetyczny element wyposażenia domu czy 
mieszkania. 

Zapytaj o promocję 

autoryzowanych 

dystrybutorów

Purmo
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Gdy PoWierzchnia lub dłuGość 
boku jest…

w przypadku dopiero początkujacych wykonaw-
ców, pojawiają się w tym momencie dylematy, 
kiedy i gdzie to stosować i jak takie duże wnę-
trza dzielić, aby uchronić się przed ewentualny-
mi roszczeniami reklamacyjnymi od inwestorów. 
Konsekwencje błędnego zaplanowania lub ewi-
dentnego braku takich elementów w ewident-
nych miejscach nie pozwoli przemieszczać się 
płycie grzewczej i może doprowadzić do znisz-
czenia jastrychu, a nawet rur. 

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ praktyka 
pokazuje, że bardzo często gusta się zmienia-
ją i ostateczne wykończenie może się zmienić. 
Chyba że inwestycja dotyczy obiektów sakral-
nych lub wielkopowierzchniowych, gdzie z dużą 
dozą pewności można przyjąć, ze rodzaj ostat-
niej warstwy zbytnio nie ulegnie zmianie.

Reasumując, można śmiało powiedzieć, że pra-
widłowe i bezproblemowe działanie wodnego 
ogrzewania podłogowego zależy od dokład-
nego i starannego przygotowania inwestycji 
na etapie projektowania, gdzie każdy szcze-
gół i każdy etap jest bardzo ważny, a wręcz 
kluczowy. 
Pamięć o wszystkich szczegółach uchroni wy-
konawcę przed przykrymi konsekwencjami. 
Przy tym należy także wspomnieć, że jeśli są 
jakiekolwiek dylematy czy nurtujące pytania, 
czy też zagadnienia, to nie bójmy się rozsze-
rzać wiedzy poprzez zadawanie pytań produ-
centom, korzystając z ich ogromnej wiedzy  
w postaci spotkań szkoleniowych.

Poza otworami drzwiowymi dylata-
cje należy wykonać, przestrzegając 
następujących reguł (rys. 5):
1. powierzchnia płyty jastrychu 

przekracza 40 m2,
2. jedna z krawędzi płyty jest 

dłuższa niż 8 m,
3. stosunek długości krawędzi płyty 

jest większy niż 2:1,
4. pomieszczenie ma kształt złożony 

do litery np. l, c lub z.
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OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU

WSTĘP 

Rozstaw  rur 
grzejnych 

[mm]

Zużycie rur 
grzejnych 

[m/m²]

Zużycie 
klipsów 
[szt./m²]

Zużycie taśmy 
brzegowej 

[m/m²]

Zużycie dodatku 
do jastrychu* 

[l/m²]

Elementy systemu NOPPJET

Element łączący płyty 
w miejscu dylatacji 

[szt./m²]

Element spinający 
płyty

[szt./m²]

Element mocujący rurę 
przebiegającą ukośnie 

[szt./m²]

300 3.3 7

1.1 0.1 0.12 0.06 0.2

250 4.0 8
200 5.0 10
150 6.5 14
100 9.5 20

*  - Przy  grubości jastrychu 6,5 cm
    
Warunki stosowania dylatacji
Współczynnik rozszerzalności cieplnej jastrychu wynosi 0,012 mm/(mK). 
To znaczy, że płyta jastrychu o długości około 8 m na skutek nagrzania od 
8 °C do temperatury  40 °C wydłuży się o 4 mm. To wydłużenie musi przejąć 
taśma brzegowa. 
Jeżeli pomieszczenie ma nietypowy kształt lub jest zbyt duże to płyta grzejna 
musi zostać dodatkowo zdylatowana przy pomocy profilu dylatacyjnego z 
pianką. 
Profil dylatacyjny musi zostać zamontowany, gdy: 
- powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40 m², 
- jedna z krawędzi płyty jest dłuższa niż 8 m, 
- stosunek długości krawędzi  płyty jest większy niż 2:1, 
- pomieszczenie ma złożony kształt np. L,T, C. 

Uwaga: Profil dylatacyjny musi być zamontowany w każdym otworze 
drzwiowym. Brak dylatacji w wymienionych przypadkach może doprowadzić 
do zniszczenia jastrychu, a nawet rur. 

Spirala Spirala ze zintegrowaną 
strefą brzegową (przyścienną)

Sposoby 
układania 
pętli

Meander Podwójny meander

jeżeli duże jego powierzchnie ogrze-
wania podłogowego wykończone 
płytkami ceramicznymi lub kamien-
nymi muszą zostać podzielone na kil-
ka części, powinno się rozmieszcze-
nie dylatacji dopasować do wymiarów 
płytek i uzgodnić ich ułożenie z ar-
chitektem wnętrz i posadzkarzem. 
Wskutek ruchu płyt grzejnych płyt-
ki ułożone na dylatacjach na pew-
no popękają. dlatego już na etapie 
projektowania należy zastanowić się 
nad wzorem posadzki, tak aby dyla-
tacje pokrywały się z fugami między 
płytkami. 
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Już ponad 50 000 000 metrów  www.ik.pl 
sprzedanej rury QIK®! www.qik.pl

info@qik.pl

wysoka jakość

trwałość i niezawodność

konkurencyjna cena

zaprasowywanie profilami TH, U i H

10-letnia gwarancja i ubezpieczenie

profesjonalne narzędzia

niezbędne dopuszczenia i atesty

szerokie zastosowania

Sprawdzone technologie
18 lat na polskim rynku
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