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Nie za bardzo trafne okazuje siê popularne powiedzenie „Polak m¹dry po szkodzie”. Mam tu na myœli

w ca³ej rozci¹g³oœci przedostatni¹ powódŸ „stulecia”, z wszystkimi jej konsekwencjami, a prewencj¹ w

szczególnoœci – co widaæ w ostatniej powodzi chyba nazywanej coraz czêœciej powodzi¹ „tysi¹clecia”. Cie-

kawy jestem jak zostanie nazwana „nie daj Bo¿e” nastêpna powódŸ?

Nie nam rozwi¹zywaæ general-
nie w skali masowej powy¿szy pro-
blem – chocia¿ potrafimy na bie¿¹co
odprowadzaæ za pomoc¹ silników
(motorów) wiatrowych, bez u¿ycia
energii elektrycznej – wody grunto-
we i rozlewiskowe.

Po wspomnianej powodzi z
1997r. na jednych z targów budowla-
nych – bodaj¿e we Wroc³awiu zapro-
ponowaliœmy ówczesnej Pani Minister
Blidzie i jej doradcom rozwi¹zanie pro-
blemu osuszania zalanych domów i
taniego promiennikowego – elektrycz-
nego ogrzewania  osiedli kontenero-
wych dla powodzian. Pani minister
otrzyma³a od nas nawet jeden z pro-
mienników w formie obrazu do wy-
próbowania. Niestety porady ministe-
rialnych doradców – suflerów, a mo¿e
i przemyœleñ samej Pani Minister da³y
taki efekt, ¿e osiedla domków wów-
czas wybudowanych podobno stoj¹ w
czêœci do dziœ. Zamontowane tam
powszechnie znane grzejniki – kon-
wektory elektryczne „bi³y ludzi po kie-
szeniach” i dodatkowo zepsu³y opiniê
o ogrzewaniu elektrycznym oraz do-
prowadzi³y do zapleœnienia œcian.
Prawdopodobnie dla oszczêdnoœci
doprowadzono tam gaz, a na pewno
gotowano na gazie (ze spalenia 1m3

gazu ziemnego otrzymujemy 1, 6 litra

wody w spalinach). M¹drzejsi byli i
s¹ nadal w tym temacie nasi po³udnio-
wi s¹siedzi.

Generaln¹ zasad¹ po jakimkol-
wiek zalaniu we³ny mineralnej jest
zerwanie jej i neutralizacja na wysy-
pisku. Na upartego mokr¹ we³nê mi-
neraln¹ mo¿na osuszyæ anga¿uj¹c
potencja³ ludzki i finansowy – a efekt
termiczny bêdzie mierny. Zostaje bo-
wiem ona zawsze zbrylowana - skle-
jona czyli pozbawiona w porach po-
wietrza – a ono przecie¿ jest izolato-
rem termicznym (im grubsza we³na
tym wiêcej w porach powietrza).

W miejsce tej wyryzanej ze œcian
i dachów mokrej we³ny mineralnej na
pocz¹tku drugiej dziesi¹tki lat XXI w.
nale¿a³oby nareszcie uœwiadomiæ so-
bie, ¿e dom podobnie jak lodówka czy
¿ywy cz³owiek po wypadku na no-
szach czy saniach musi mieæ oprócz
izolacji termicznej równie¿ izolacjê
ciepln¹, która ogranicza straty promie-
niowania od ka¿dego cia³a czy przed-
miotu emituj¹cego szczególnie w ni-
skich pasmach podczerwieni. Takie
izolacje s¹ na naszym rynku dostêpne
(patrz www.onduline.com.pl) lub nie-
bawem bêd¹ austriackie (patrz
www.lps-gmbh.com,) Ich elementy
(sk³adowe) ³atwe do po³¹czenia s¹ do-

stêpne w naszych sk³adach budowla-
nych – których (tych ostatnich) cena
nie przekracza w detalu 8-11 PLN/
m2 w porównaniu z 1m2 we³ny o gru-
boœci 20 cm za 30 PLN. Ta wspo-
mniana nowa izolacja mo¿e byæ zale-
wana i zawsze siê wysuszy. Efekt ter-
miczny takiej izolacji o gruboœci         3
cm jest taki jak 20 cm we³ny mineral-
nej oraz dodatkowo o 96% ograniczo-
na emisja ciep³a poprzez promienio-
wanie podczerwone.

Realizuj¹c powy¿sze, jak i pro-
gnozowane pod koniec lat 40-tych
ubieg³ego wieku ju¿ to przez Alberta
Einsteina – firma nasza od 18 lat pre-
feruje tylko ogrzewanie bezpoœrednie,
promiennikowe Z doœwiadczeñ w³a-
snych i naszych adwersarzy preferu-
j¹cych promiennikowe ogrzewanie
wodne lub gazowe z pe³n¹ odpowie-
dzialnoœci¹ wiemy, ¿e konkurencyjny
do ka¿dego bêdzie pal¹ce siê na œrod-
ku  ka¿dego pomieszczenia ognisko z
najtañszego surowca energetycznego
czyli s³omy lub drewna. Dlatego mo-
¿emy osuszaæ siê te¿ przys³owiowym
koksownikiem.

Najbardziej efektywne, bez-
pieczne, proste i tanie jest usuwanie
wilgoci  wszelkimi promiennikami
elektrycznymi – oczywiœcie, ¿e t¹
elektrycznoœæ musimy mieæ z sieci
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publicznej lub samemu produkowaæ.
Promieniowanie jest to proces,

podczas którego ciep³o ze Ÿród³a
grzejnego (np. z panelu promieniuj¹-
cego) rozchodzi siê w przestrzeni w
formie promieni podczerwonych.

Promienie swobodnie prze-
chodz¹ przez powietrze (nie ogrzewa-
j¹c go) i dopiero, gdy padn¹ na jakieœ
cia³o sta³e (pod³ogê, œcianê) falowa-
nie podczerwone zamienia siê w ener-
giê ciepln¹.  Jest to zasada dzia³ania

analogiczna do dzia³ania promieniowa-
nia s³onecznego. Natomiast, w przy-
padku ogrzewania konwekcyjnego
(kaloryfery) lub nadmuchowego, naj-
pierw ogrzaniu ulega w ca³ym po-
mieszczeniu powietrze, i dopiero od
tego ogrzanego powietrza dochodzi do
ogrzania konstrukcji.

Zjawisko z powodzeniem mo¿-
na wykorzystaæ nie tylko do ogrzewa-
nia, ale tak¿e i do suszenia konstruk-
cji budowlanych. Je¿eli panel umiesz-
czony jest równolegle do suszonej
konstrukcji oraz w jej bezpoœredniej
bliskoœci (~ 6-12 cm), dochodzi do in-
tensywnego nagrzewania konstrukcji
i to nie tylko na powierzchni, ale i jej
g³êbszych warstw. Wraz z podnosze-
niem siê temperatury dochodzi do
„wyt³aczania” wilgoci ze œciany (pa-

rowania wody), i tym samym do jej
wysychania. Proces ten jest bardzo
efektywny, poniewa¿ ogrzewaniu pod-
dawana jest wy³¹cznie po¿¹dana po-
wierzchnia, która ogrzewa siê do tem-
peratury ~ 40oC, jednoczeœnie pod-
grzewaj¹c konstrukcjê w g³¹b jej gru-
boœci. Wskazane jest równoczesne

delikatne przewietrzanie, aby wilgoæ
z pomieszczenia mog³a byæ odprowa-
dzona na zewn¹trz. Jest to szybszy i
bardziej ekonomiczny sposób susze-
nia, ni¿ suszenie przy pomocy „kalo-
ryferów”, podczas którego od powie-
trza o temperaturze ~ 20-25o C ulega
ogrzaniu jedynie cienka warstwa
wszystkich konstrukcji budowlanych
a przewa¿aj¹ca czêœæ wilgoci pozo-
staje wewn¹trz materia³u. Prawid³o-
wym zabiegiem by³oby umieszczenie

w tym pomieszczeniu bêd¹cych w
handlu osuszaczy pracuj¹cych na ba-
zie pompy ciep³a (klimatyzacji) ze
zbiornikiem na skropliny (kondensat)
tej wilgoci w powietrzu lub ci¹g³e ich
odprowadzanie wê¿ykiem poza po-
mieszczenie.

Szybki efekt mo¿na otrzymaæ za pomoc¹ promiennika aluminiowego wysokotemperaturowego ECOSUN 1200 (1200 Watt) lub

2400 (2400 Watt) zawieszaj¹c go na drabinie malarskiej w œrodku pokoju najlepiej pod mieszaczem – wentylatorem sufitowym,

po to ¿eby zgoniæ ciep³e wilgotne powietrze z pod sufitu do stoj¹cego miêdzy drabin¹, a œcian¹ osuszacza powietrza.

Proœciej i prymitywniej, ale ni¿ej mo¿na to zrobiæ np. z ³awy – patrz próba demonstracyjna osuszania zalanego po powodzi latem

2010 roku koœcio³a w Wilkowie.
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Zasada naszej technologii wysuszania polega na ci¹g³ym albo okresowym, równomiernym ogrzewaniu po-

wierzchni wilgotnej œciany do bezpiecznej i efektywnej temperatury ~ 30 - 40 o C. Bezpoœrednio przy ogrzewa-

nej powierzchni jest istotnie szybszy przep³yw powietrza, co umo¿liwia szybkie przenikanie ciep³a do osuszanej

œciany i bezproblemowe odprowadzanie pary wodnej. Po ogrzaniu œciany, zaczyna siê proces odparowywania i

suszenia. Ogrzewane powietrze ma wyraŸnie ni¿sz¹ wilgotnoœæ wzglêdn¹, co równie¿ korzystnie wp³ywa na

przebieg suszenia. Gdy œciana jest dostatecznie sucha, zaczyna siê proces dyfuzji wilgoci. W ci¹gu kilku godzin

fala ciep³a przenika przez wilgotn¹ œcianê a¿ do jej drugiej powierzchni. W wilgotnej œcianie nastêpuje spadek

temperatury. Zgodnie z prawami fizyki wilgoæ wewn¹trz œciany zaczyna siê poruszaæ szybciej, d¹¿¹c do miejsc o

ni¿szym ciœnieniu pary wodnej, a wiêc w kierunku powierzchni œciany. Z powierzchni œciany wilgoæ odparowuje

w przestrzeñ i wtedy poprzez przeci¹g czy dobr¹ wentylacjê lub wspomnianego wy¿ej osuszacza odprowadza-

my wilgoæ na zewn¹trz.

Panele promieniuj¹ce produko-

wane s¹ w dwóch wersjach - jako

wysokotemperaturowe i niskotem-

peraturowe. Z punktu widzenia za-

sady dzia³ania do wysuszania mo¿na

u¿yæ obydwóch typów, z tym, ¿e w

przypadku paneli wysokotemperatu-

rowych temperatura powierzchni

osi¹ga ~275 - 300 o C i przy niew³a-

œciwej manipulacji czy umieszczeniu

nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ ry-

zyka poparzenia b¹dŸ po¿aru. Panele

niskotemperaturowe maj¹ wy¿sz¹

ochronê IP, a ich temperatura na

powierzchni osi¹ga  ~100o C i dla

danego celu s¹ w zwi¹zku z tym bar-

dziej odpowiednie.

Poniewa¿ standartowo produ-

kowane panele ECOSUN s¹ prze-

znaczone do montowania na stropie

z pod³¹czeniem do puszki instalacyj-

nej i w przypadku zastosowania do

wysuszania murów ka¿dy u¿ytkow-

nik musia³by rozwi¹zywaæ problem

pod³¹czenia i sposobu umocowania

panelu. Taki panel zaopatrzony jest

w d³u¿szy przewód pod³¹czeniowy

zakoñczony wtyczk¹ do gniazdka i

prostego stojaka. Stojak powinien

byæ tak rozwi¹zany, aby przy umiesz-

czeniu panelu umo¿liwia³ zapewnie-

nie optymalnej odleg³oœci od wysu-

szanej konstrukcji. Aby nie docho-

dzi³o do zamiany ze standardowymi

panelami grzejnymi bia³ymi, panele te

wykonane s¹ w odmiennym kolorze

najlepiej czarny czy br¹zowy.

INFORMACJE  TECHNICZNE
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* Promiennik jest tak skonstruowany, ¿e przewa¿aj¹ca czêœæ spektrum podczerwieni le¿y w paœmie o d³ugo

œciach fali wiêkszych ni¿ 5 mikronów. To falowe spektrum jest optymalne do ogrzewania œciany. Nie szkodzi

ludzkiemu zdrowiu.
.

* Aby osi¹gn¹æ maksymaln¹ skutecznoœæ promienniki s¹ wykonane w technologii G-Q (graphite – quartz).

Konstrukcyjnie panel jest rozwi¹zany tak, aby zapewniæ równomierne przenoszenie ciep³a na wilgotne po

wierzchnie œcian, sufitu albo pod³ogi.
.

* Moc panelu promieniuj¹cego ma wielkoœæ 325W lub 650W, ochrona elektryczna ma wielkoœæ IP 44. Pro

mienniki elektryczne maj¹ deklaracjê zgodnoœci CE i s¹ dopuszczone do sprzeda¿y na terenie ca³ej UE. Pro

mienniki ECOSUN maj¹ 10 lat gwarancji.
.

* Czas suszenia wilgotnej œciany o powierzchni 1,3 m2 wynosi 24 godziny.  W ci¹gu 24 – 48 godzin wysu

szona  jest œciana betonowa o gruboœci 30 cm ca³kowicie nasi¹kniêta wod¹.
.

* Standardowy domek rodzinny mo¿na wysuszyæ przy pomocy dwóch do czterech promienników w ci¹gu

7 – 10 dni.
.

* Po zakoñczeniu suszenia murów mo¿na promienniki u¿ywaæ jak centralne ogrzewanie. Panel promieniuj¹

cy mo¿na instalowaæ te¿ w po³o¿eniu poziomym.
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ANALIZA WYKONANA NA PRZYK£ADZIE ROZWI¥ZAÑ ENERGETYCZNYCH
W BAZYLICE METROPOLITALNEJ W SZCZECINIE.

Audyt energetyczny dla zespo³u sakralno-mieszkalnego – Katedra œw. Jakuba – zosta³ wykonany tylko

na podstawie kosztów zu¿ycia energii elektrycznej i pelet w okresie jednego kwarta³u zimy 01.01 –

31.03.2010. Na podstawie tych skromnych danych otrzymanych od Pani ksiêgowej - wyliczyliœmy œrednie

zu¿ycie elektrycznoœci i pelet w okresie jednej godziny.

W I kwartale 2010 roku zu¿yto energii elektrycznej dla trzech obiektów (s¹ to odczyty z trzech liczni-

ków Z.E. Enei) tj. katedry, kanonii i parafialnego budynku w ³¹cznej iloœci 22190 kWh:
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Pisz¹c t¹ analizê w³aœciwie nie
wiemy nic o typie i sprawnoœci ko-
t³ów na pelety oraz mocy pomp cie-
p³a. Traf chce, ¿e pamiêtam jak ta in-
westycja siê rodzi³a bodaj¿e w 2003
roku. Sygnalizowaliœmy wówczas pi-
semnie, ¿e koœcio³ów – szczególnie
wiekowych raczej siê nie ogrzewa
przez pe³ne doby w ca³ej przestrzeni,
a co dopiero pe³n¹ kubaturê przez ca³y
sezon zimowy. Ogrzewa siê raczej
tylko wiernych, ksiê¿y i organistê (a
je¿eli ju¿ to tylko zakrystie) i tylko
wtedy, kiedy s¹ obrzêdy liturgiczne.
W przypadku tej katedry wyliczyliœmy,
¿e by³oby tego w ci¹gu owego roku
wówczas oko³o 1000 godzin obrzêdów
liturgicznych. Do tego trzeba by³oby
do³¹czyæ budynek istniej¹cy probo-
stwa i buduj¹c¹ siê kanoniê.

Wykonany zosta³ prawdopodobnie
przez WFOŒ w Szczecinie obowi¹-
zuj¹cy wówczas audyt termorenowa-
cyjny. Wykazaæ on powinien mate-
matycznie, ¿e istniej¹ce w katedrze
najtañsze ogrzewanie z elektrocie-
p³owni Szczecin poprzez PEC za po-
moc¹ spalanego w oddali od koœcio³a
wêgla – jest za drogie. W ka¿dej
elektrociep³owni uzyskuje siê przez
tzw. kogeneracjê (za pomoc¹ kot³a i
turbiny parowej) ciep³¹ wodê i ener-
giê elektryczn¹. Chêtnie chcia³bym ten
audyt przegl¹dn¹æ i dowiedzieæ siê,
kto oprócz audytora jeszcze ten do-
kument zweryfikowa³ i zatwierdzi³.
Gwoli informacji kogeneracja wów-
czas jak i obecnie jest najbardziej
sprawnym sposobem zamiany ener-
gii chemicznej w tym wypadku w
wêglu, a teraz ju¿ w rozbudowuj¹cej
siê Elektrociep³owni „na Gdañskiej” i
z biomasy (czyli te¿ dodawanych
obecnie do wêgla pelet), czy te¿ w
najbli¿szej przysz³oœci z gazów. Ener-

gia skojarzona (kogeneracja) jest

najbardziej efektywn¹ form¹ uzy-

skiwania obydwu efektów energe-

tycznych. Sprawnoœæ ³¹czna elektro-
ciep³owni wêglowej to 85%.

Niestety w wypadku kompleksu
„Katedry” energiê elektryczn¹ musie-
liœcie i musicie nadal dziêki nieprze-
myœlanemu audytowi kupowaæ od dru-
giego po PECu operatora – Enei.

Wówczas w 2003 roku zasugerowa-
³em produkcjê samemu obydwu ener-
gii - elektrycznej i ciep³ej wody. To
wytwarza³by generator gazowy na gaz
ziemny. Kilowatogodzina kosztowa³a-
by wówczas 0,27 z³, natomiast 22 kW
ciep³ej wody o temp. 87 0C by³aby
dodatkow¹ korzyœci¹ przy spalaniu 3,9
m3/h gazu ziemnego w silniku iskro-
wym.

Z podobnej formy na ca³ym œwie-
cie korzysta miliony ludzi, którzy s¹
odciêci od monopolistów energetycz-
nych lub licz¹ siê z kosztami i nie chc¹
siê od nich uzale¿niaæ „nabijaj¹c im
kasê” lub mieszkaj¹ na „odludziu”, czy
na wyspach.

Wracaj¹c do rozpoczêtej analizy
ekonomiczno – energetycznej pier-
wotna forma przed modernizacj¹ mia-
³a jeden feler – ciep³e powietrze z le-
¿¹cych w kana³ach zakurzonych „fa-
wirów” unosi³o siê dziêki grawitacji i
ró¿nicy gêstoœci powietrza wynikaj¹-
cej z ró¿nicy temperatur - ku górze
pod autentyczne „chóry anielskie”.
Gdyby ta wysokoœæ nie siêga³a sufitu,
a dach by³ izolowany termicznie i ciepl-
nie oraz nie nastêpowa³a szybka infil-
tracja przez brak tam izolacji (plus
jeszcze przez nieszczelne okna) to
by³aby teoretyczna mo¿liwoœæ, ¿e cie-
p³o z ogrzewanego powietrza u³o¿y-
³oby siê warstwami od góry ku do³o-
wi. W wypadku tego koœcio³a, który
jest wy¿szy ni¿ d³u¿szy to naprawdê
by³a to forma najbardziej nieekono-

miczna. Takich koœcio³ów jest w Pol-
sce setki jak nie tysi¹ce. Obecna –
„nowoczesna” forma grzania z roz³o-
¿onymi rurami pod prawie ca³¹ chyba
posadzk¹ niedu¿o ró¿ni siê od po-
przedniej formy. Wszystkim jest nie
zawsze „ciep³o” od stóp po g³owê.
Niestety dziêki niekontrolowanemu
przep³ywowi (ró¿nica gêstoœci) po-
wietrze te¿ odp³ywa (unosi) siê ku
sufitowi. Takie rozwi¹zanie niestety
obecnie proponuje siê wielu inwesto-
rom. Akceptuje siê to rozwi¹zanie tyl-
ko wtedy, kiedy ma siê dostateczny
kapita³ na nie tani¹ inwestycjê (nie-
stety nie zawsze przemyœlan¹), a po-
tem równie¿ sta³y przyp³yw gotówki
na kupno przez dalsze daj Bo¿e wieki

pewnego surowca (tu pelet). Biedni
bêd¹ ksiê¿a Proboszczowie na tym
obiekcie ju¿ za kilkadziesi¹t lat. Pol-
ska dziêki Bogu stoi na wêglu (dla
elektrociep³owni), a mo¿e te¿ na ga-
zie. Proszê sprawdziæ jak ten problem
rozwi¹zuje siê np. na kontynentach z
ekstremalnymi strefami pogodowymi.
Zawsze bazuje siê na elektryczno-

œci z ró¿nych Ÿróde³. Napêdzaj¹ one
klimatyzacjê, czyli pompê ciep³a po-
wietrze – powietrze tzw. „air condi-
tion” i ewentualnie uzupe³niaj¹ braku-
j¹ce kilka stopni do pe³nego komfortu
cieplnego te¿ t¹ elektrycznoœci¹ i tu
najproœciej i najtaniej w sposób bez-
poœredni za pomoc¹ promienników.

Rozumiem, ¿e wówczas jak i te-
raz istnia³y formy dofinansowania do
wszelkich przedsiêwziêæ energomo-
dernizacyjnych. Teraz jeszcze s¹
wiêksze dotacje gdy¿ dosz³y unijne.
Przy takiej formie rozdzia³u funduszy
to ¿eby kompetentni z urzêdu, a nie-
stety nie zawsze z wiedzy doradcy w
urzêdach wojewódzkich oraz unijnych
mogli to zrobiæ z czystym sumieniem i
przyznawaæ dotacje finansowe – mu-
sieli i musz¹ mieæ, przepraszam za
zwrot tzw. „zadko-kryjki”, czyli wów-
czas audyty termorenowacyjne, a te-
raz energetyczne. Ci szkoleni i dyplo-
mowani audytorzy w 80% albo i wiê-
cej nie byli i nie s¹ praktykami w bran-
¿y cieplno-energetycznej. Konse-
kwencj¹ tego s¹ setki chybionych tak
jak ten obiekt audytów.

I co dalej. Poniewa¿ jest w
Katedrze ogrzewanie teraz dalej kon-
wekcyjne – wodne z ciep³ej pod³ogi z
dwóch Ÿróde³: pomp ciep³a powietrze
– woda i kot³a wodnego na pelety.
Dolnym Ÿród³em tych pomp ciep³a jest
niestety tylko powietrze z dworu, a nie
powietrze z wentylacji, czy z pod stro-
pu katedry, a ju¿ na pewno z najcie-
plejszego miejsca - z pod dachówek
buduj¹cej siê kanonii. Dodatkowym
ciep³em dobranym w ten czas przez
audytorów szczeciñskich z WFOŒ
zosta³y kot³y i to niestety na biomasê.

Proszê uœwiadomiæ sobie, ¿e
ten obiekt sakralny jak i tysi¹ce po-
dobnych stoj¹ i funkcjonuj¹ ju¿ od se-
tek lat i tyle samo maj¹ s³u¿yæ ku



7

chwale Bo¿ej na d³u¿ej. Nie mo¿na
potomnym zostawiaæ takiego bubla
energetycznego, bo on ju¿ w za³o¿e-
niu jest archaiczny z okresu „dyli¿an-
su” i siêga rozwi¹zaniom z 1716 r.
Ulepszony zosta³ tylko w, 1855r. kie-
dy wynaleziono elektrycznoœæ. Ostat-
nio jak ju¿ wspomnia³em biomasa (pe-
lety) jest i bêdzie kupowana przez
elektrociep³ownie. Nigdy nie przebi-
jecie ich swoj¹ ofert¹ cenow¹.

Moja rada z 50 letniego doœwiad-
czenia w tym temacie. •ród³o „cie-
p³a” w ciep³ej wodzie postarajcie siê
otrzymaæ znowu z PEC-u. Niestety
istniej¹cy bodaj¿e do po³owy 2004 roku
pod koœcio³em wêze³ zosta³ ju¿ zde-
montowany. Za nowy podobno wstêp-
nie PEC chce ~50.000 z³.

Dzisiaj bez g³êbszej analizy tech-
nicznej istniej¹cego uk³adu powinien
to byæ wêze³ o po³owê mniejszy (s³ab-
szy) ni¿ by³ do 2004 r. gdy¿ na razie
by³by wsparty drugim istniej¹cym Ÿró-
d³em ciep³ej wody, czyli pompami cie-
p³a typu „sopel lodu”. Piêæ pomp cie-
p³a tego typu oby dobrze dobranych,
co do mocy i sprawnoœci powinno
zapewniæ jakiœ znoœny komfort ciepl-
ny w porze ch³odów – a resztê bra-
kuj¹cego ciep³a uzupe³nia³by na pew-
no tani PEC-owski wêze³ lub wy¿ej
wspomniana kogeneracja gazowa..

Dzisiaj dla ca³ego obiektu zaku-
puje siê œrednio 10 kWh energii elek-
trycznej na godzinê od Enei. Bardziej
obrazowo, co godzinê trzeba zap³aciæ
Eneii ~5 z³. Na tê sk³adow¹ zu¿ycia
tej elektrycznoœci dok³adaj¹ siê obec-
nie firmy remontowo-budowlane (za-
³ó¿cie im podliczniki lub zsumujcie moc
sprzêtu razy godziny pracy i niech za
to p³ac¹).

Proponuje w miejsce kot³ów na
pelety wprowadziæ kogeneracjê z
gazu sieciowego. Najmniejszy ener-
goblok z 3,9 m3 tego gazu ziemnego
jak ju¿ wspomnia³em wyprodukuje 9
kW energii elektrycznej i 22 kW cie-
p³ej wody o temp. 87 0C. T¹ wodê
wpinamy do uk³adu ogrzewania wod-
nego koœcio³a, kanonii i budynku pa-
rafialnego poprzez zamontowane tam
bufory (wymienniki). Wspomniany
energoblok zapewni prawdopodobnie

na upartego 100% zapotrzebowania
œredniego-rocznego na energie elek-
tryczn¹ w cenie du¿o mniejszej ani-
¿eli p³acicie obecnie Enei.

Czytaj¹c powy¿sze zdziwi siê nie
zawsze wyedukowany w bran¿y ener-
getyczno-cieplnej przeciêtny inwestor,
¿e nie nadmieniam nic o powszechnie
propagowanych w Polsce pompach
ciep³a z dolnym gruntowym Ÿród³em
ciep³a. Tak mo¿na ogrzewaæ, je¿eli
ma siê fundusze na inwestycjê i na
eksploatacjê serwisow¹. Pompa grun-
towa powinna byæ wtedy, kiedy ma
siê pewne Ÿród³o geotermalne i tez nie
dla C.O. wodnego, a jedynie na pro-
dukcjê elektrycznoœci, a z niej C.O. i
c.w.u. Tak samo nie preferujemy, ani
propagujemy na du¿ych obiektach -
termokolektorów s³onecznych dla
wsparcia tradycyjnego archaicznego
C.O. wodnego. Koœcio³y powinny byæ
z „urzêdu” i z nakazu pokryte foto-
ogniwami (brawo dla ksiêdza probosz-
cza z Sanktuarium Maryjnego w Ja-
worznie). Zobaczymy jak rozwi¹¿¹ to
kompetentni doradcy-naukowcy w
geotermii toruñskiej dla Radia Mary-
ja, a w³aœciwie te¿ dla ca³ego miasta.
Wszelkie obiekty dydaktyczne – se-
minaria – akademiki to hotele z ca³o-
rocznym i ca³odobowym ob³o¿eniem
gdzie potrzebna jest ca³y rok elek-
trycznoœæ i ciep³a woda sanitarna.
Próbowa³em ju¿ przed dwoma laty
zainteresowaæ tym rozwi¹zaniem
Radio Maryja w Toruniu, rektora se-
minarium duchownego w Pelplinie
sk¹d pochodzê oraz zaproszonego do
Parady¿a przed wielu laty przez  rek-
tora S.D. tutaj marzy³ siê rektorowi
generator wiatrowy. Serce siê kroi wi-
dz¹c prawie, co roku w Pelplinie sy-
pi¹ce siê od wilgoci trzynastowiecz-
ne œciany refektarza – ceglane, ale
dlaczego otynkowane? i nieprawid³o-
wo ogrzewany obiekt. Nie wierzê, ¿e
gospodarz szczeciñskiego seminarium
nie ma potrzeby zreformowania kosz-
tów sta³ych (energetycznych i ciepl-
nych). Mo¿emy ka¿demu w Szczeci-
nie zademonstrowaæ produkcjê elek-
trycznoœci i ciep³ej wody z gazu – Za-
praszamy.  Uwa¿am, ¿e gospodarze
obiektów sakralnych – duchowni, któ-

rzy ostatni raz w szkole œredniej po-
bierali wiedzê na lekcjach fizyki o pra-
wach rz¹dz¹cych otrzymywaniem
wszelkich energii nie powinni zbyt
³atwowiernie ulegaæ wszelkim nie za-
wsze w³aœciwym i uczciwie propono-
wanym energooszczêdnym trendom
w dziedzinie ciep³ownictwa. Staram
siê nie dopuœciæ do tego ¿eby moja
przys³owiowa „dyszka” z³o¿ona, co ty-
dzieñ na ofiarê na mszy zosta³a w
obiekcie publicznym (a koœció³ wg
mnie jest takim miejscem) zmarnowa-
na.

Proszê równie¿ nie traktowaæ
powy¿szej porady z mojej strony za-
biegiem komercyjnym. Swoje ju¿
przepracowa³em i zarobi³em. Podob-
no buduj¹ca siê Œwi¹tynia Opatrzno-
œci bêdzie mia³a kogeneracjê – ale czy
dobrze wykorzystan¹ (czytaj „Dom i
Energie” nr 4). Jest tez sporo œwi¹-
tyñ wielu wyznañ z ogrzewaniem elek-
trycznym bezpoœrednim radiacyjnym.
No i nareszcie (czemu tak póŸno?)
wspomniana parafia w Jaworznie z
energi¹ elektryczn¹ ze s³oñca – tylko
niestety p³yn¹ca przez cienkie, ener-
goch³onne kable w pod³odze?

S³u¿ê pomoc¹ i ewentualnymi
wyjaœnieniami

Szczêœæ Bo¿e

Józef Jaszczerski

Do wiadomoœci:

* Kuria Biskupia w Szczecinie

* Rektor Seminarium Duchow-

nego w Szczecinie

* Proboszcz Sanktuarium Nie-

pokalanego Serca NMP

w Szczecinie

* Proboszcz parafii MBNP

w Jaworznie

* Episkopat Polski

* Materia³ na publikacjê me-

dialn¹ dla najbli¿szych targów ”SA-

KRO”  w Kielcach
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Zdjêcia z budowy paneli fotowoltaicznych (baterii s³onecznych) na dachu Sanktuarium

w Jaworznie - ³¹czna moc wybudowanej instalacji wyniesie ok. 70 kWp
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