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W książce omówiono szczegółowo urządzenia techniki grzewczej, wraz z przy-
kładami i obliczeniami. Materiał jest zobrazowany licznymi zdjęciami i rysunkami 
używanych powszechnie urządzeń oraz aktami prawnymi i normami z zakresu 
ogrzewnictwa.

Książka ma dużą wartość merytoryczną i jest pozycją na wskroś unikalną na 
polskim rynku wydawniczym.

Fragment opinii 1. wydania książki
Prof. dr hab. inż. Jan Taler

 

W porównaniu z pierwszym wydaniem podręcznika dodano informacje 
związane z cieplnymi charakterystykami dynamicznymi grzejników, zarówno 
konwekcyjnych, jak i podłogowych oraz informacje zw. z metodami regulacji 
mocy cieplnej grzejników, a także wpływem konfi guracji ich podłączenia 
na moc. Ponadto uzupełniono rozdział dotyczący komfortu cieplnego.

 

Wydawnictwo PWN poleca tę książkę projektantom instalacji ogrzewczych, 
inżynierom instalatorom czy też autorom programów komputerowych prze-
znaczonych do konstruowania instalacji ogrzewczych. Publikacja będzie 
również przydatna studentom kształcącym się na kierunkach: inżynieria śro-
dowiska, energetyka, budownictwo i architektura.
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WYKAZ SYMBOLI

a  –	 współczynnik	wyrównywania	 temperatur,	m2/s;	współczynnik	ko-
rekcyjny	uwzględniający	zmienność	współczynnika	wnikania	cie-
pła	do	wewnętrznej	strony	ścianki	grzejnika	w	funkcji	strumienia	
masowego	płynącego	czynnika,	–;	współczynnik	korekcyjny	w	me-
todzie	adaptacyjnej	oceny	komfortu	cieplnego,	–

a′,	b′ –	 długości	podstaw	elementarnego	trapezu,	m
aB	 –	 współczynnik	pokrycia	podłogi,	–
ab	 –	 współczynnik	modułu	ułożenia	(podziałki)	rur,	–
au	 –	 współczynnik	osłonięcia	grzejnika	podłogowego,	–
adz	 –	 współczynnik	zewnętrznej	średnicy	rury,	–
A	 –	 pole	powierzchni	grzejnika	od	strony	powietrza,	m2

As	 –	 pole	powierzchni	skóry,	m2

Ael –	 pole	powierzchni	jednego	elementu	grzejnika	członowego	od	stro-
ny	powietrza,	m2

Ael,o –	 nominalne	 pole	 powierzchni	 grzejnika	 członowego	 (od	 strony	
powietrza),	 dla	 którego	 wyznaczono	 parametry	 charakterystyki	
cieplnej,	m2

ag,	ad	 –	 długości	płytek	grzejnych	(podstaw)	trapezu	do	góry	i	do	dołu,	m
b –	 współczynnik	przyswajania	ciepła,	J/(m2 · s0,5	·	K);	moduł	ułożenia	

rury,	m
B –	 współczynnik	przeliczeniowy	na	współczynnik	przenikania	ciepła	

dla	grzejnika	podłogowego,	–
B0 –	 nominalny	(odniesienia)	współczynnik	przeliczeniowy	na	współ-

czynnik	przenikania	ciepła	dla	grzejnika	podłogowego,	–
Bgr –	 graniczna	 wartość	 współczynnika	 przeliczeniowego	 na	 współ-

czynnik	przenikania	ciepła	dla	grzejnika	podłogowego,	–
c, cw –	 ciepło	właściwe	 substancji/materiału	 lub	 ciepło	właściwe	wody,	

J/(kg ·	K)
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c′g,	c′d	 –	 odległości	od	osi	rury	do	górnej	i	dolnej	krawędzi	trapezu,	m
c0,	c1 –	 współczynniki	korekcyjne	do	wykładnika	n charakterystyki	ciepl-

nej	grzejnika,	–
ck	 –	 współczynnik	korekcyjny	zależny	od	charakteru	przepływu	pły-

nu,	iloczynu	Gr	∙	Pr	i	sposobu	ogrzewania/chłodzenia	płyty	grzej-
nika,	–	

C	 –	 współczynnik	przeliczeniowy	na	współczynnik	przenikania	ciepła	
ścianki	grzejnika,	odniesiony	do	powierzchni	grzejnej	A,	–

C1	 –	 współczynnik	przeliczeniowy	na	współczynnik	przenikania	ciepła	
ścianki	grzejnika,	odniesiony	do	jego	wymiarów	charakterystycz-
nych	dla	danego	typoszeregu,	–

C2	 –	 współczynnik	korekcyjny	uwzględniający	wzajemnie	ekranujące	
działanie	 elementów	 grzejnika	 oddających	 strumień	 ciepła	 lub	
nieliniowy	jego	wzrost	wraz	ze	zwiększaniem	wymiaru	charakte-
rystycznego,	–

C3	 –	 współczynnik	 korekcyjny	 uwzględniający	 niejednorodność	 pola	
temperatury	w	podłodze,	–

Co	 –	 nominalny	(odniesienia)	współczynnik	przeliczeniowy	na	współ-
czynnik	przenikania	ciepła	ścianki	grzejnika	odniesiony	do	wiel-
kości	grzejnika,	dla	której	wyznaczono	parametry	charakterystyki	
cieplnej,	–	

Cm	 –	 współczynnik	przeliczeniowy	na	moc	cieplną	grzejnika	odniesio-
ny	do	parametrów	danego	modelu	grzejnika,	o	określonych	wy-
miarach	charakterystycznych,	–

dw	 –	 wewnętrzna	średnica	rury,	m
dw,iz	 –	 wewnętrzna	średnica	otuliny	lub	izolacji	rury,	m
dz	 –	 zewnętrzna	średnica	rury,	m
dz,iz	 –	 zewnętrzna	średnica	otuliny	lub	izolacji	rury,	m
e	 –	 grubość	ścianki	grzejnika	konwekcyjnego,	m
e0	 –	 referencyjna	(odniesienia)	grubość	ścianki	rury,	m
eR	 –	 grubość	ścianki	rury,	m
fcl	 –	 współczynnik	powierzchni	odzieży,	–
fgr	 –	 współczynnik	 przeliczeniowy	 do	 granicznej	 gęstości	 strumienia	

ciepła	grzejnika	podłogowego,	–
g	 –	 przyspieszenie	pola	grawitacyjnego,	m/s2

Gr	 –	 liczba	Grashoffa,	–
h –	 wysokość	 elementarnego	 trapezu;	 wznios	 grzybka	 zaworu	 nad	

gniazdem,	m
hcz –	 wzrost	osoby,	m
h′g,	h′d	 –	 odległości	 pionowe	 od	 osi	 rury	 do	 górnej	 i	 dolnej	 powierzchni	

grzejnej	grzejnika	podłogowego,	m
ho –	 wysokość	trapezu,	m
hog,	hod	 –	 wysokość	trapezu	do	góry	(ponad	rurami)	i	do	dołu	(pod	rurami),	m
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h –	 wysokość	 elementarnego	 trapezu;	 wznios	 grzybka	 zaworu	 nad	

gniazdem,	m
hcz –	 wzrost	osoby,	m
h′g,	h′d	 –	 odległości	 pionowe	 od	 osi	 rury	 do	 górnej	 i	 dolnej	 powierzchni	

grzejnej	grzejnika	podłogowego,	m
ho –	 wysokość	trapezu,	m
hog,	hod	 –	 wysokość	trapezu	do	góry	(ponad	rurami)	i	do	dołu	(pod	rurami),	m
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hug,	hud	 –	 wysokość	trapezu	do	góry	(ponad	rurami)	i	do	dołu	(pod	rurami)	
przeliczona	na	równoważną	grubość	warstwy	odniesienia,	m

H	 –	 wysokość	grzejnika	(w	przypadku	grzejników	płytowych),	m
k	 –	 współczynnik	wzmocnienia	układu,	–
km	 –	 współczynnik	wzmocnienia	głowicy	termostatycznej,	mm/K,
l	 –	 długość	przewodu	netto,	m
l0	 –	 charakterystyczny	 wymiar	 liniowy	 związany	 z	 odbiorem	 ciepła	

z	powierzchni	grzejnika,	m
Lw,or	 –	 orientacyjna	długość	wężownicy	grzejnika	podłogowego,	m
L	 –	 parametr	określający	wielkość	grzejnika,	np.	długość	w	metrach,	

sztukach	elementów,	modułach
Lwym		 –	 wymagana	długość	grzejnika	płytowego,	m
L0	 –	 parametr	określający	nominalną	długość	grzejnika,	w	stosunku	do	

której	zostały	wyznaczone	parametry	charakterystyki	cieplnej,	m
m –	 masa	elementu,	kg
mA,g –	 masa	grzejnika	odniesiona	do	1	m2	powierzchni	zewnętrznej,	kg/m2

mA –	 masa	wody	w	grzejniku	odniesiona	do	1	m2	powierzchni	zewnętrz-
nej,	kg/m2

mcz	 –	 masa	osoby,	kg
Am  –	 strumień	masowy	wody	przepływającej	przez	grzejnik	odniesiony	

do	1	m2	powierzchni	zewnętrznej,	kg/(s	∙	m2)
mb,	mu,	mdz –	 wykładniki	potęgowe	do	współczynników	ai	w	ogrzewaniu	podło-

gowym,	–
m 	 –	 strumień	masowy	czynnika,	kg/s,	kg/h	
wymm  –	 wymagany	strumień	masowy	czynnika,	kg/s,	kg/h
M 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	produkowana	w	wyniku	przemiany	ma-

terii,	W/m2

n	 –	 wykładnik	 charakterystyki	 cieplnej	 grzejnika	 uwzględniający	
wpływ	 średniej	 różnicy	 temperatur	 na	 wartość	 współczynnika	
wnikania	ciepła	od	zewnętrznej	powierzchni	grzejnika,	–

nel –	 liczba	elementów	grzejnika	członowego,	–
nel,wym	 –	 wymagana	liczba	elementów	grzejnika	członowego
nel,o	 –	 nominalna	(odniesienia)	liczba	elementów	grzejnika	członowego,	

do	której	odniesiono	parametry	charakterystyki	cieplnej,	–
ngr	 –	 graniczna	wartość	wykładnika	charakterystyki	cieplnej	grzejnika	

podłogowego,	–
nk	 –	 wykładnik	 konwekcyjnego	 członu	współczynnika	wnikania	 cie-

pła	od	zewnętrznej	powierzchni	grzejnika,	zależny	od	charakteru	
przepływu,	–

np	 –	 wykładnik	 charakterystyki	 cieplnej	 grzejnika	 uwzględniający	
wpływ	ciśnienia	otoczenia	na	moc	cieplną	grzejnika,	–

Nu	 –	 liczba	Nusselta,	–
pa	 –	 ciśnienie	cząstkowe	pary	wodnej	w	powietrzu,	Pa
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p′ot	 –	 inne	niż	znormalizowane	ciśnienie	otoczenia	pracy	grzejnika,	Pa
pot	 –	 znormalizowane	ciśnienie	otoczenia,	dla	którego	został	wykonany	

pomiar	mocy	nominalnej	grzejnika,	Pa
Pr		 –	 liczba	Prandtla,	–
Prf	 –	 liczba	Prandtla	dla	płynu	w	rdzeniu	strumienia,	–
Prw	 –	 liczba	Prandtla dla	płynu	przy	ściance	przewodu,	–
r1, r2 –	 promienie	wycinka	cylindrycznego	ścianki,	m
Rα	 –	 opór	cieplny	wnikania	ciepła	od	zewnętrznej	powierzchni	grzejni-

ka,	(m2	∙	K)/W
R′c	 –	 opór	cieplny	odniesiony	do	zewnętrznej	powierzchni	ścianki	cy-

lindrycznej	o	jednostkowej	długości l =	1	m,	(m	∙	K)/W
R′j	 –	 opór	cieplny	odniesiony	do	1	m2	powierzchni	zewnętrznej	ścianki	

cylindrycznej,	(m2	∙	K)/W
R′kg,	R′kd	 –	 jednostkowy,	 odniesiony	 do	 1	mb	wężownicy,	 opór	 przenikania	

ciepła	trapezu	do	góry	i	do	dołu,	(m	∙	K)/W
Rc	 –	 opór	cieplny	całego	trapezu	odniesiony	do	jednostkowej	długości,	

(m	∙	K)/W
Rcl	 –	 opór	cieplny	odzieży,	(m2	∙	K)/W
R′cx	 –	 opór	cieplny	elementarnego	trapezu,	(m	∙	K)/W
Re –	 liczba	Reynoldsa,	–
Rg,	Rd	 –	 jednostkowy,	 odniesiony	 do	 1	 m2	 powierzchni	 grzejnika,	 opór	

przenikania	ciepła	do	góry	(powyżej	wężownicy)	i	do	dołu	(poni-
żej	wężownicy),	(m2	∙	K)/W

Riz	 –	 opór	cieplny	izolacji	cieplnej	grzejnika	podłogowego,	(m2	∙	K)/W
Rud	 –	 opór	cieplny	całego	trapezu	do	dołu,	dla	grubości	równoważnej,	

odniesiony	do	jednostkowej	długości	trapezu,	(m	∙	K)/W
Rug	 –	 opór	cieplny	całego	trapezu	do	góry,	dla	grubości	równoważnej,	

odniesiony	do	jednostkowej	długości	trapezu,	(m	∙	K)/W
Rλ,B	 –	 opór	cieplny	warstwy	wierzchniej,	(m2	∙	K)/W	
RQ –	 iloraz	(współczynnik)	oddechowy	
si	 –	 grubość	i-tej	warstwy	grzejnika	podłogowego,	m
siz	 –	 grubość	izolacji	cieplnej	grzejnika	podłogowego,	m
su	 –	 grubość	warstwy	ponad	wężownicą,	m
su,0 –	 referencyjna	(odniesienia)	grubość	warstwy	ponad	wężownicą,	m
Sr –	 udział	mocy	cieplnej	grzejnika	przekazywanej	na	drodze	promie-

niowania,	–
tcl	 –	 temperatura	powierzchni	odzieży,	°C
ti –	 umowna	temperatura	powietrza	(otoczenia)	wewnętrznego,	°C
te –	 temperatura	powietrza	(otoczenia)	zewnętrznego,	°C
te,r	 –	 średnia	ruchoma	temperatura	zewnętrza,	°C
te,r-1	 –	 średnia	ruchoma	temperatura	zewnętrza	dla	dnia	poprzedniego,	

°C
te,d-1	 –	 średnia	dobowa	temperatura	zewnętrza	dla	dnia	poprzedniego,	°C
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niowania,	–
tcl	 –	 temperatura	powierzchni	odzieży,	°C
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te,d-2	 –	 średnia	dobowa	temperatura	zewnętrza	o	2	dni	wcześniej	itd.,	°C
tk –	 temperatura	konwekcyjna	(powietrza),	°C
tm –	 średnia	temperatura	czynnika	grzewczego,	w	stanie	ustalonym	°C
tm,0	 –	 średnia	temperatura	czynnika	grzewczego	w	chwili	początkowej,	

przy	zmianie	wymuszenia,	°C
tm,x	 –	 średnia	temperatura	czynnika	grzewczego	w	danej	chwili,	°C
tmg	 –	 średnia	 temperatura	powierzchni	zewnętrznej	grzejnika	w	stanie	

ustalonym,	°C
tmg,x	 –	 średnia	 temperatura	 powierzchni	 zewnętrznej	 grzejnika	w	 danej	

chwili,	°C
tmg,0	 –	 średnia	temperatura	powierzchni	zewnętrznej	grzejnika	w	chwili	

początkowej,	przy	zmianie	wymuszenia,	°C
tmg,max	 –	 maksymalna,	 uśredniona	 temperatura	 górnej	 powierzchni	 ze-

wnętrznej	grzejnika	podłogowego,	°C
toper –	 temperatura	operatywna,	°C 
tp –	 temperatura	czynnika	na	wyjściu	z	grzejnika,	°C 
tpr –	 temperatura	 promieniowania	 (przegród	 i	 elementów	 wyposaże-

nia),	°C 
ts –	 temperatura	powierzchni	sufitu	grzejnika	podłogowego,	°C 
tst	 –	 temperatura	styku	dwóch	ciał,	°C
tWM	 –	 temperatura	czynnika	po	zmieszaniu,	°C 
tz –	 temperatura	czynnika	na	wejściu	do	grzejnika,	°C 
tzad –	 temperatura	zadana	na	zadajniku	regulatora	temperatury,	°C 
tz,pr –	 projektowa	temperatura	czynnika	na	wejściu	do	grzejnika,	°C 
U	 –	 współczynnik	przenikania	ciepła,	W/(m2	∙	K)
W  –	 jednostkowa	 moc	 cieplna	 zamieniona	 na	 pracę	 mechaniczną,	

W/m2

V 	 –	 strumień	objętościowy	czynnika,	m3/s,	m3/h,	dm3/s,	dm3/h
oddV 	 –	 minutowa	objętość	tlenu	pobierana	z	oddechem,	l/min
gq ,	 dq 	 –	 jednostkowy	strumień	ciepła	(gęstość	strumienia	ciepła)	do	góry	

i	do	dołu,	odniesiony	do	1	m2	powierzchni	podłogi,	W/m2

g′q ,	 d′q 	 –	 jednostkowy	 strumień	 ciepła	 do	 góry	 i	 do	 dołu,	 odniesiony	 do	
1	mb wężownicy,	W/m

g,gr,maxq 	 –	 graniczna	maksymalna	wartość	jednostkowego	strumienia	ciepła	
(gęstości	strumienia	ciepła)	odniesionego	do	1	m2,	W/m2

g,grq 	 –	 graniczna	wartość	jednostkowego	strumienia	ciepła	(gęstości	stru-
mienia	ciepła)	odniesionego	do	1	m2,	W/m2

ak,skq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	akumulowana	w	skórze,	W/m2

ak,orgq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	akumulowana	wewnątrz	organizmu,	W/m2

konwq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	oddawana	do	otoczenia	na	drodze	kon-
wekcji,	W/m2

prq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	oddawana	do	otoczenia	na	drodze	pro-
mieniowania,	W/m2
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potq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	oddawana	do	otoczenia	na	drodze	odpa-
rowania	potu	z	powierzchni	skóry	(ciepło	utajone),	W/m2

odd.konwq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	oddawana	do	otoczenia	w	wyniku	oddy-
chania,	na	drodze	konwekcji,	W/m2

odd.parq 	 –	 jednostkowa	moc	cieplna	oddawana	do	otoczenia	w	wyniku	oddy-
chania,	na	drodze	odparowania,	W/m2

g,maxq 	 –		maksymalna	wartość	jednostkowego	strumienia	ciepła	danego	po-
mieszczenia	odniesionego	do	1	m2,	W/m2

g,prq 	 –	 projektowy	jednostkowy	strumień	ciepła	(gęstość	strumienia	cie-
pła)	odniesiony	do	1	m2,	W/m2

g,wym
Q 	 –	 nominalna	moc	grzejnika,	w	warunkach	ciśnienia	otoczenia	(znor-

malizowanych),	dla	którego	został	wykonany	pomiar,	stanowiąca	
podstawę	do	określenia	jego	wielkości,	W

rzecz
Q 	 –	 rzeczywista	moc	cieplna	dostarczana	do	pomieszczenia,	W
g,wym′Q 	 –	 zmieniona	moc	grzejnika	dla	innych	niż	znormalizowane	warun-

ków	ciśnienia	otoczenia,	W
g′Q 	 –	 moc	grzejnika	dla	innych	niż	znormalizowane	warunków	tempe-

raturowych,	W
g
Q 	 –	 moc	 grzejnika	 wyznaczona	 dla	 znormalizowanych	 warunków	

temperaturowych,	W
o
Q 	 –	 projektowe	obciążenie	cieplne	pomieszczenia,	W
prm 	 –	 projektowy	strumień	masowy	czynnika,	kg/s,	kg/h	

X	 –	 stosunek	różnicy	 temperatury	powrotu	z	grzejnika	 i	 temperatury	
otoczenia	do	różnicy	temperatury	zasilania	grzejnika	i	temperatu-
ry	otoczenia,	–

Xp	 –	 zakres	proporcjonalności	termoregulatora,	mm
α	 –	 lokalny	współczynnik	wnikania	ciepła	od	zewnętrznej	powierzch-

ni	ścianki	grzejnika,	W/(m2	∙	K)
αg,	αd	 –	 całkowite	współczynniki	 wnikania	 ciepła	 (na	 drodze	 konwekcji	

i	promieniowania)	od	powierzchni	płaszczyzny	grzejnika	do	po-
mieszczenia,	ku	górze	i	ku	dołowi,	W/m2	∙	K

αk −	 konwekcyjny	człon	współczynnika	wnikania	ciepła,	W/(m2	∙	K)
αn	 –	 współczynnik	wnikania	ciepła	do	wewnętrznej	powierzchni	ścian-

ki	grzejnika,	W/(m2	∙	K)
αpr	 −	 radiacyjny	człon	współczynnika	wnikania	ciepła,	W/(m2	∙	K)
β0 –	 współczynnik	uwzględniający	wpływ	osłony	grzejnika,	–
βP	 –	 współczynnik	uwzględniający	sposób	podłączenia	grzejnika,	jeśli	

projektowany	 sposób	 nie	 jest	 zgodny	 z	warunkami,	 dla	 których	
określono	równanie	charakterystyki	cieplnej,	–

βS	 –	 współczynnik	 uwzględniający	wpływ	 ochłodzenia	wody	w	 pio-
nach	zasilających,	–

βT	 –	 współczynnik	uwzględniający	zastosowanie	grzejnikowego	zawo-
ru	(zespołu)	termostatycznego,	–
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mieszczenia,	ku	górze	i	ku	dołowi,	W/m2	∙	K

αk −	 konwekcyjny	człon	współczynnika	wnikania	ciepła,	W/(m2	∙	K)
αn	 –	 współczynnik	wnikania	ciepła	do	wewnętrznej	powierzchni	ścian-

ki	grzejnika,	W/(m2	∙	K)
αpr	 −	 radiacyjny	człon	współczynnika	wnikania	ciepła,	W/(m2	∙	K)
β0 –	 współczynnik	uwzględniający	wpływ	osłony	grzejnika,	–
βP	 –	 współczynnik	uwzględniający	sposób	podłączenia	grzejnika,	jeśli	

projektowany	 sposób	 nie	 jest	 zgodny	 z	warunkami,	 dla	 których	
określono	równanie	charakterystyki	cieplnej,	–

βS	 –	 współczynnik	 uwzględniający	wpływ	 ochłodzenia	wody	w	 pio-
nach	zasilających,	–

βT	 –	 współczynnik	uwzględniający	zastosowanie	grzejnikowego	zawo-
ru	(zespołu)	termostatycznego,	–
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βU	 –	 współczynnik	uwzględniający	usytuowanie	grzejnika,	–
β		 −	 współczynnik	rozszerzalności	objętościowej	płynu,	1/K
∆t	 –	 lokalna	różnica	temperatury	między	powierzchnią	grzejnika	a	ota-

czającym	powietrzem,	°C 
∆t′m	 –	 inna	niż	znormalizowana	różnica	temperatur	czynnika	i	otocze-

nia,	°C
∆tar	 –	 arytmetyczna	średnia	różnica	temperatur	czynnika	i	otoczenia,	dla	

której	wyznaczono	parametry	i	moc	cieplną	grzejnika,	°C
∆tar,g,	∆tar,d	 –	 arytmetyczna	 średnia	 różnica	 temperatur	 czynnika	 i	 otoczenia	

grzejnika	podłogowego	do	góry	i	do	dołu,	°C
∆texp	 –	 wykładnicza	średnia	różnica	temperatur	czynnika	i	otoczenia,	dla	

której	wyznaczono	parametry	i	moc	cieplną	grzejnika,	°C
∆ti	 –	 różnica	temperatur	po	obu	stronach	grzejnika	podłogowego,	°C
∆tlog	 –	 logarytmiczna	 średnia	 różnica	 temperatur	 czynnika	 i	 otoczenia,	

dla	której	wyznaczono	parametry	i	moc	cieplną	grzejnika,	°C
∆tm	 –	 średnia	lub	średnia	znormalizowana	różnica	temperatur	czynnika	

i	otoczenia,	dla	której	wyznaczono	parametry	i	moc	cieplną	grzej-
nika,	°C

∆tm,gr	 –	 graniczna	 różnica	 uśrednionej	 temperatury	 zewnętrznej	 po-
wierzchni	grzejnika	podłogowego	i	otoczenia,	°C

∆tm,pr	 –	 projektowa	średnia	różnica	temperatur	między	czynnikiem	a	oto-
czeniem,	°C 

∆tmg	 –	 różnica	między	uśrednioną	temperaturą	zewnętrznej	powierzchni	
grzejnika	podłogowego	a	otoczenia,	°C

∆tmg,0	 –	 różnica	między	uśrednioną	temperaturą	zewnętrznej	powierzch-
ni	grzejnika	a	temperaturą	otoczenia,	dla	warunków	odniesienia,	
°C 

∆tmg,max	 –	 maksymalna	różnica	między	uśrednioną	temperaturą	zewnętrznej	
powierzchni	grzejnika	podłogowego	a	otoczenia,	°C

∆tmn	 –	 człon	uwzględniający	zmianę	współczynnika	wnikania	ciepła	na	
zewnętrznej	 stronie	 ścianki	grzejnika	w	 funkcji	 średniej	 różnicy	
temperatur, °C

∆tp	 –	 różnica	 temperatur	 między	 czynnikiem	 na	 powrocie	 grzejnika	
a	otoczeniem,	°C

∆tw	 –	 wychłodzenie	wody,	°C
∆tw,pr	 –	 projektowe	wychłodzenie	wody,	°C 
∆tz	 –	 różnica	 temperatur	 między	 czynnikiem	 na	 zasilaniu	 grzejnika	

a	otoczeniem,	°C
Δtz,pr	 –	 projektowa	 różnica	 temperatur	 między	 czynnikiem	 na	 zasilaniu	

grzejnika	a	otoczeniem,	°C 
ε	 –	 współczynnik	 poprawkowy	 do	 średniej	 arytmetycznej	 różnicy	

temperatur	∆tar	grzejnika	i	otoczenia, –
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ε t	 –	 współczynnik	poprawkowy	uwzględniający	zaburzenie	przepływu	
czynnika	wewnątrz	grzejnika	pod	wpływem	geometrii	 elementu	
grzejnego,	–

k – współczynnik przeliczeniowy	na	współczynnik	wnikania	ciepła	do	
ścianki	grzejnika	od	strony	powietrza,	odniesiony	do	powierzchni	
grzejnej	A,	– 

λ		 −	współczynnik	przewodzenia	ciepła	powietrza	lub	ścianki	grzejni-
ka,	W/(m	∙	K)

λE,	λu –	 współczynnik	 przewodzenia	 ciepła	 materiału	 warstwy	 nad	 wę-
żownicą	 (w	 normie	 PN-EN	 1264	 współczynnik	 jest	 opisywany	
oboma	symbolami),	W/(m	∙	K)

λi	 –	 współczynnik	przewodzenia	ciepła	i-tej	warstwy	grzejnika	podło-
gowego,	W/(m	∙	K)

λiz	 –	 współczynnik	przewodzenia	ciepła	izolacji	cieplnej,	W/(m	∙	K)
λR –	 współczynnik	przewodzenia	ciepła	materiału	rury,	W/(m	∙	K)	
λR,0	 –	 referencyjny	(odniesienia)	współczynnik	przewodzenia	ciepła	ma-

teriału	rury,	W/(m	∙	K)
η,	ηs	 –	 sprawność	przemiany	materii	na	pracę	lub	sprawność	części	oże-

browanej	na	zewnętrznej	powierzchni	ścianki	grzejnika,	–
ϕ –	 współczynnik	przeliczeniowy	jednostkowej	mocy	cieplnej	grzej-

nika	podłogowego	na	dowolne	temperatury	tmg,max	i	ti,	–
ϕż	 –	 współczynnik	ożebrowania	powierzchni,	–
ϕi	 – wilgotność	względna	powietrza	wewnętrznego,	–,	%
τ0,	τ01,	τ02	 −	 stała	czasowa,	s
τdyl	 −	 stała	opóźnienia	układu,	s
λo	 –	 współczynnik	 przewodzenia	 ciepła	 materiału	 trapezu	 grzejnika	

podłogowego,	W/(m	∙	K)	
λu,0	 –	 referencyjny	(odniesienia)	współczynnik	przewodzenia	ciepła	ma-

teriału	warstwy,	w	której	znajduje	się	wężownica,	W/(m	∙	K)	
νar	 –	 względna	prędkość	przepływu	powietrza,	m/s
ν,	µ		 −	 lepkość	 płynu,	 odpowiednio:	 kinematyczna,	 m2/s;	 dynamiczna,	

Pa	∙	s
ρ		 −	 gęstość	substancji,	kg/m3


