
Notatka instalacje sanitarne 3h -  dotyczy lekcji: z  16,18,23,25.03.2020 
 

Temat: Odbiorniki ciepła (grzejniki) - ich charakterystyka, transport, montaż. 

 
Podział grzejników 
  
Grzejniki ze względu na rodzaj użytego czynnika grzejnego możemy podzielić na: wodne, parowe, 
elektryczne i gazowe. 
 Z uwagi na sposób przekazywania ciepła do pomieszczenia grzejniki dzielą sie dalej na: 
- konwekcyjne ( z konwekcją naturalną lub wymuszoną wentylatorem) 
- promieniujące 
W grupie grzejników konwekcyjnych można wyróżnić grzejniki: 
- płytowe stalowe 
- płytowo konwektorowe stalowo-aluminiowe lub miedziano-aluminiowe 
- członowe, żeliwne, stalowe lub aluminiowe 
- rurowe z rur gładkich lub ożebrowanych 
- nagrzewnice (grzejniki z wbudowanym wentylatorem) 
Grzejniki promieniujące dzielą sie z kolei na: 
- promienniki podczerwieni tzw. jasne (ceramiczne) i ciemne (rurowe) 
- grzejniki płaszczyznowe (podłogowe, ścienne i sufitowe) 
- taśmy promieniujące 
Osobną grupę grzejników stanowią konstrukcje hypokaustyczne wykorzystujące ciepłe powietrze 
do ogrzewania w pierwszej kolejności przegród budowlanych, a następnie pomieszczeń. 
 

Grzejniki płytowe stalowe produkowane są ze stali wysokojakościowej zimnowalcowanej o grubości 1.25 
mm. Odpowiednio wykonane wytłoczki automatycznie spawa się i wstępnie zabezpiecza powierzchniowo 
przed ostatecznym pokryciem farbami. Malowanie grzejników płytowych wykonywane jest podobnie jak 
malowanie części karoserii samochodowych metodą KFT czyli kataforezy. 

 
 
Grzejniki płytowe  
Grzejniki łączone z boku posiadają cztery otwory przyłączeniowe (dwa u góry i dwa u dołu) i mają 
oznaczenia "C" , oraz dodatkowe oznaczenia cyfrowe dotyczące ilości płyt i listew grzejnych, przy czym: 
Oznaczenie C21 dotyczy grzejnika który ma dwie płyty grzejne i jedną listwę grzejną (blaszkę falowaną) 
(zob. też rysunek) 
Grzejniki łączone od spodu oznaczane są "V"  i mają 4 otwory przyłączeniowe dwa u góry z boku i dwa od 
spodu. Grzejniki uniwersalne mają 6 otworów (4 z boku i dwa od spodu) i mogą być podłączone 
do instalacji zarówno od strony podłogi jak i w sposób tradycyjny.  
Grzejniki gładkie mają nazwy zależne od producenta, np. Plan, Piano, itp. posiadają płytę przednią gładka, 
bez tłoczenia co zapewnia estetyczny wygląd i ułatwia czyszczenie grzejnika.  
W szpitalach stosowane są tez grzejniki płytowe higieniczne bez wierzchniej kratki, z większymi 
odstępami miedzy płytami grzewczymi ułatwiającymi mycie grzejnika. 



 
 

Pod spodem oznaczenia grzejników płytowych, pierwsza litera oznacza ilość płyt a druga ilość 
ożebrowania, czyli blaszek dospawanych do płyty grzejnika. 

 

 

 

Oznaczenie grzejnika grzejnik stalowy CV22 600 x 2000, mówi 
nam że jest stalowy, podłączany może być od dołu i z boku, 
wysokość 600 mm, szerokość 2000 mm.  

 

Więcej do poczytania pod linkiem: 

http://www.instsani.pl/807/grzejniki-stalowe-plytowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grzejniki aluminiowe członowe (żeberkowe) 

 

Wbrew nazwie nie są produkowane z czystego aluminium ale ze 
specjalnego stopu, (np. stop aluminium z dodatkiem krzemu 
i miedzi AlSi11Cu2(Fe)). 

Człony grzejników aluminiowych są bardzo lekkie (waga członu 
o wysokości 60 cm nie przekracza 1,5 kg), szybko się 
nagrzewają, jednocześnie specjalne, kanałowe ukształtowanie 
członu wymusza  konwekcję (unoszenie się ) nagrzanego 
powietrza.  
 
W niektórych rozwiązaniach człon w górnej części posiada 
kierownice przepływu  powietrza  zwrócone na pomieszczenie 
dzięki czemu grzejnik nie powoduje brudnych smug na ścianach  
i w praktyce nie wymaga półki. 
Grzejniki aluminiowe produkowane są standardowo z przyłączem bocznym z gwintem 1”,  
zasilanie od spodu wymaga w tym wypadku zastosowania zaworu z korpusem obejścia.  

  

Zawór z korpusem obejścia  przyłącze  krzyżowe   przyłącze od dołu zaworem 

 Człony posiadają wysokości od 300-900 mm i głębokości od 60-100 mm . Grzejniki mogą 
pracować w instalacjach c.o. wodnych o parametrach do +95°C i ciśnieniu 0,6 MPa (w wersji 
wzmocnionej do 1,6 MPa) i w instalacjach parowych o temp. do +120°C i ciśnieniu 0,07 MPa. 
Instalacje wodne powinny pracować jako zamknięte ciśnieniowe. Dopuszcza się montaż w instalacjach 
systemu otwartego jeśli źródło ciepła nie przekracza mocy 30 kW. 

Grzejniki aluminiowe nie zaleca się podłączać do instalacji miedzianych z uwagi na możliwość 
procesów katalitycznych pomiędzy aluminium i jonami miedzi.  
 
Instalacja powinna być zabezpieczona w takim wypadku inhibitorem korozji (substancja, element 
spowalniający proces korozji). Nie należy też w jednej instalacji c.o. łączyć ze sobą grzejników 
aluminiowych i stalowych, całkowita powierzchnia ogrzewalna grzejników stalowych nie powinna 
przekraczać 15% powierzchni grzejników aluminiowych.  



Wszelkie połączenia grzejnika z elementami z miedzi lub mosiądzu powinny mieć przekładki wykonane 
z dielektryka (np. teflon). Zabrania się też uszczelniać gwinty grzejnika konopiami, włókna  konopi 
mogą uszkadzać delikatną strukturę gwintu. 

Grzejniki stalowe członowe 
 

Grzejniki członowe produkowane są z rur stalowych 
i blach profilowych łączonych za pomocą spawania. 

Grzejnik stalowy stanowi tak naprawdę jednolitą 
konstrukcję o dużej wytrzymałości na ciśnienie 
i temperaturę i jednocześnie małej masie. 
Poszczególne baterie można łączyć ze sobą nyplami 
stalowymi z uszczelnieniem w postaci uszczelki 
silikonowej. Zwiększa to jednak niebezpieczeństwo 
uszkodzenia lakierowanej powierzchni grzejnika, 
dlatego korzystniej jest zamawiać grzejniki od razu na wymiar. 

Grzejnik członowe dostępne są o wysokości od 160-3000 mm i głębokości od 63-215 mm.  
Mogą posiadać od 2-6 rur grzejnych w jednym członie. Zasilanie członów może być boczne lub oddolne, 
typu VKO. Od sposobu zasilania zależy w praktyce maksymalna dostępna długość grzejnika, dla przyłączy 
typu VKO nie należy przekraczać liczby 25 członów, przy połączeniach krzyżowych ilość członów może 
dochodzić do 40-45. 
 

Grzejniki stalowe członowe mają wiele zalet: 
-          są higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości 
-          nie posiadają żadnych ostrych krawędzi dzięki czemu nadają się szczególnie dla przedszkoli, 
domów opieki społecznej, itp. 
-          doskonale komponują się w różnych aranżacjach, przy dużych wysokościach mogą stanowić 
ściankę działową w pomieszczeniu, 
-          w wykonaniu specjalnym (szpitale) dostępne są z większym rozstawem członów 
ułatwiającym czyszczenie, jak też z przyłączem przegubowym obracalnym o 180°. 
 

Grzejniki członowe aluminiowe i stalowe składają się z modułów skręcanych na budowie 
za pomocą nypli grzejnikowych z gwintem lewym i prawym. Do skręcania konieczny jest 
klucz grzejnikowy. Należy pamiętać, że grzejnik ma swoją prawą i lewą stronę. Po stronie 
prawej mamy gwinty prawe, po stronie lewej, lewe.  

 

 

 

 

 

 

 



Konwektory 

Konwektory to grupa grzejników centralnego ogrzewania 
oddająca ciepło głównie na zasadzie konwekcji nagrzanego 
powietrza. W odróżnieniu do innych grzejników 
konwekcyjnych, konwektory są niemal „chłodne”, 
temperatura ich powierzchni nie osiąga zwykle więcej niż 
50°C (temp. powierzchni dla parametrów pracy instalacji 
75/65 °C) 
            Tak niskie temperatury konwektorów są  możliwe 
dzięki ich specyficznej budowie i zasadzie działania.  
W przeciwieństwie do grzejników tradycyjnych, obudowa 
konwektorów nie pełni np. funkcji grzewczej, a jedynie 
dekoracyjną i osłonową. Sercem grzejnika jest w tym 
wypadku wężownica grzejna (konwektory wodne) lub 
spirala grzewcza (konwektory elektryczne), której 
powierzchnia wymiany ciepłą jest dodatkowo rozbudowana przy pomocy   ożebrowania (tzw. 
lamelek). Ożebrowanie nie ma jednocześnie fizycznego kontaktu z obudową, dzięki czemu obudowa 
grzejnika bardzo wolno nagrzewa się, a udział promieniowania w całkowitej wymianie ciepła nie 
przekracza 20%. Pozostałe 80% energii grzejnik konwektorowy oddaje bezpośrednio do powietrza 
w pomieszczeniu.  

 
Promienniki podczerwieni 

Konwencjonalne metody ogrzewania na zasadzie konwekcji ciepła 
podnoszą temperaturę całej objętości powietrza, co przy dużej 
kubaturze pomieszczenia nie jest rozwiązaniem ekonomicznym. 
Jedną z tańszych w eksploatacji alternatyw jest ogrzewanie 
promiennikowe, pracujące na zasadzie podobnej do działania 
Słońca. Promienie podczerwieni grzeją powierzchnię, np.ściany i 
inne napotkane rzeczy, a te powierzchnie dopiero grzeją 
powietrze. Promienniki nie grzeją powietrza. Odczuwalne ciepło 
powstaje dopiero, gdy napotkają na swojej drodze jakiś obiekt.  
 



W pomieszczeniach o dużej kubaturze najczęściej stosowanymi rozwiązaniami ogrzewań przez 
promieniowanie są promienniki podczerwieni: gazowe i elektryczne. Mogą być one używane do ogrzewania 
wszelkiego rodzaju hal, dużych pomieszczeń oraz powierzchni otwartych (na wolnym powietrzu), ale mogą 
pracować także punktowo, ogrzewając pojedyncze stanowisko pracy. 

 

 Grzejniki rurowe 

 

Gładkie      grzejniki rurowe ożebrowane -Favier  
   

     
 

 

Nagrzewnice powietrza 

 Nagrzewnice powietrza, to przenośne lub stacjonarne urządzenia grzewcze, mogące pełnić rolę 
samodzielnego źródła ciepła ogrzewającego jedno bądź kilka wydzielonych pomieszczeń w budynkach. Ich 
prosta budowa, brak instalacji i wysoka wydajność cieplna powodują, że urządzenia powyższe znajdują 
coraz większe zastosowanie nie tylko na placach budów, ale także przy ogrzewaniu pomieszczeń 
inwentarskich, hal sportowych i fabrycznych, szklarni, kościołów etc.. 

    
 

 

 

 

 

 



Montaż grzejników 
 

1 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
2 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
3 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
4 Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować 
dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 
5 Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować 
dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika 
żeliwnego i nie więcej niż 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt 
na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów , które należy montować na 
jednym wsporniku i jednym uchwycie. 
6 Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik na 1 m 
długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych 
wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej 
jeden dodatkowy wspornik podtrzymujący rząd najniższy. 
7 Konwektor należy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 
8 Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w dwóch 
miejscach wspornikami lub uchwytami. 
9 Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio 
wymienione powyżej zasady. 
10 Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym 
kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym. 
11 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 
trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
 
 Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych: 
 
- w zakładach opieki zdrowotnej grzejniki umieszcza się : min 12 cm od podłogi i 6 cm od ściany 
- w pozostałych pomieszczeniach:  7 cm od podłogi i 5 cm od ściany 
- od parapetu do grzejnika od 7 do 10 cm 
- od sufitu 30 cm 

 
  
13 Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych 
stronach grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany 
w projekcie technicznym oraz grzejnik długi (np członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), 
jeżeli jest to technicznie możliwe. 
14 Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika należy 
zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w cela umożliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, 
grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
15 Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone. 
16 Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) 
należy wyposażyć w armaturę spustową. 
17. Minimalna długość gałązek grzejnikowych w układzie pionowym wynosi 0,5m. 
18. Spadek gałązek grzejnikowych powinien wynosić 2% w kierunku: 
- gałązka zasilająca - grzejnika 
- gałązka powrotna - pionu 
19. Gałązki dłuższe niż 1,5 m należy zamocować uchwytami  do ściany w połowie długości. 
20. Obejścia pionów (tzw. oczka) należy wykonywać zawsze od strony pomieszczenia. 



  
Transport i magazynowanie grzejników 

  
Grzejniki należy transportować z należytą ostrożnością, przewozić w suchych i zamkniętych 
przestrzeniach ładunkowych i przenosić tylko w pozycji pionowej. Zarówno palety jak i pojedyncze 
grzejniki w czasie transportu trzeba zabezpieczyć tak, aby się nie przesuwały. Załadunek i rozładunek 
grzejników powinien się odbywać w taki sposób, aby nie 
uszkodzić powłoki lakierniczej lub nie zdeformować 
grzejnika od uderzenia. 
Grzejniki należy magazynować w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach i chronić je przed kontaktem 
z wilgocią lub środkami żrącymi mogącymi 
doprowadzić do uszkodzenia powłoki.  
Grzejników nie wolno magazynować na otwartej 
przestrzeni nawet wtedy, gdy są zabezpieczone folią czy 
plandeką. W przypadku pojawienia się wilgoci wewnątrz 
opakowania należy je natychmiast usunąć a grzejnik 
wysuszyć. 
Grzejniki należy składować na paletach a zdjęte z palet 
ustawiać w pozycji pionowej zabezpieczając przed 
uszkodzeniem szczególnie ich dolne krawędzie. 
Grzejników nie wolno rzucać ani ciągnąć po podłożu. 
 
Na grzejnikach, które nie będą prawidłowo 
transportowane i składowane mogą wystąpić 
odkształcenia, prowadzące nawet do nieszczelności. 
Zwłaszcza długie grzejniki nie powinny być składowane 
lub transportowane na małych paletach w pozycji 
leżącej. To samo dotyczy sytuacji, gdy wystające końce 
dłuższego grzejnika będą obciążone przez stos mniejszych 
grzejników powodujących uginanie się w dół i odkształcanie 
leżącego na spodzie grzejnika. 
 

Wpływ sposobu rozwiązania podejścia na moc grzejnika 

Podejście boczne - Najpopularniejsze rozwiązanie umożliwiające  
podłączenie grzejników zarówno z prawej, jak i z lewej strony. 
Przewód zasilający powinien być podłączony do górnego króćca 
grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. Odwrotne podłączenie 
powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%. 
Podłączenie boczne może być stosowane w grzejnikach 
bocznozasilanych, a po wyjęciu wkładki zaworowej również 
w grzejnikach dolnozasilanych. 

Podłączenie krzyżowe - Zalecane do grzejników o długości ponad 
2000mm, a także do tych, których długość czterokrotnie 
przekracza wysokość. Podłączenie to zapewnia równomierny 
rozkład temperatury na całej długości grzejników. Przewód 
zasilający powinien być podłączony do prawego lub lewego 
górnego króćca grzejnika, natomiast powrotny 
do przeciwległego króćca dolnego. Odwrotne podłączenie 
powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%. 



Podłączenie krzyżowe może być stosowane w grzejnikach bocznozasilanych, a po wyjęciu wkładki 
zaworowej również w grzejnikach dolnozasilanych. 

Podłączenie siodłowe - Stosując ten rodzaj podłączenia, moc 
cieplnagrzejników będzie o około 10% niższa od mocy 
znamionowej. Podłączenie siodłowe najczęściej stosowane 
jest w grzejnikach bocznozasilanych, gdy instalacja 
centralnego ogrzewania rozprowadzona jest w listwach 
przyściennych nad podłogą. Może być stosowane po wyjęciu 
wkładki zaworowej również w grzejnikach dolnozasilanych. 

 

Podłączenie dolne - Stosowane w podłączeniach grzejników 
dolnozasilanych. Oś przewodu zasilającego położona jest 
zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś 
przewodu powrotnego 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje 
spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%. 

  

Podłączenie dolne środkowe - Stosowane w podłączeniach grzejników dolnozasilanych. Zaletą takiego 
sposobu podłączania jest fakt, że niezależnie od długości, 
wysokości i głębokości grzejnika, położenie przyłączy 
do instalacji można ustalić już na etapie budynku będącego 
w stanie surowym i nie ulegnie ono zmianie przy doborze 
konkretnej wielkości tego typu grzejnika. Odwrotne 
podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika 
o ponad 30%. 

  

Podłączenie pośrednie 

 Grzejniki dolnozasilane mogą być podłączane 
jednocześnie do króćców bocznych i dolnych. Możliwe są rozwiązania pośrednie: boczne i krzyżowe 
przedstawione na rysunkach. Rozwiązania te odpowiadają opisanym powyżej podłączeniom: bocznemu 
i krzyżowemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca dla ucznia: oprócz powyższej notatki 

1. Na podstawie wiadomości zawartych  na stronie internetowej: http://www.instsani.pl/817/uchwyty-do-
grzejnikow  : poczytać i napisać krótką notatkę o uchwytach grzejnikowych (lub wydrukować). 

2. Na podstawie wiadomości zawartych  na stronie internetowej: http://www.instsani.pl/818/grzalki-
grzejnikowe : poczytać i napisać kiedy stosuje się grzałki grzejnikowe, jak się montuje (można 
wydrukować). 

3. Na na stronie internetowej: http://www.instsani.pl/1133/montaz-grzejnikow-plytowych, poczytać o 
montażu grzejników płytowych.  


