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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 konsekwen-

cjami, a prewencj¹ w szczególnoœci – co widaæ w ostatniej powodzi chyba nazywanej coraz

czêœciej powodzi¹ „tysi¹clecia”. Ciekawy 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 budow-

lanych – bodaj¿e we Wroc³awiu za-

proponowaliœmy ówczesnej Pani

Minister Blidzie i jej doradcom roz-

wi¹zanie problemu osuszania zala-

nych domów i taniego promienniko-

wego – elektrycznego ogrzewania

osiedli kontenerowych dla powo-

dzian. Pani minister otrzyma³a od nas

nawet jeden z promienników w for-

mie obrazu do wypróbowania. Nie-

stety porady ministerialnych dorad-

ców – suflerów, a mo¿e i przemy-

œleñ samej Pani Minister da³y taki

efekt, ¿e osiedla domków wówczas

wybudowanych podobno stoj¹ w

czêœci do dziœ. Zamontowane tam

powszechnie znane grzejniki – kon-

wektory elektryczne „bi³y ludzi po

kieszeniach” i dodatkowo zepsu³y

opiniê o ogrzewaniu elektrycznym

oraz doprowadzi³y do zapleœnienia

œcian. Prawdopodobnie dla oszczêd-

noœci doprowadzono tam gaz, a na

pewno gotowano na gazie (ze spa-

lenia 1m3 gazu ziemnego otrzymuje-

my 1, 6 litra wody w spalinach).

M¹drzejsi byli i s¹ nadal w tym te-

macie nasi po³udniowi s¹siedzi.

Generaln¹ zasad¹ po jakimkol-

wiek zalaniu we³ny mineralnej jest

zerwanie jej i neutralizacja na wysy-

pisku. Na upartego mokr¹ we³nê

mineraln¹ mo¿na osuszyæ anga¿uj¹c

potencja³ ludzki i finansowy – a efekt

termiczny bêdzie mierny. Zostaje

bowiem ona zawsze zbrylowana -

sklejona czyli pozbawiona w porach

powietrza – a ono przecie¿ jest izo-

latorem termicznym (im grubsza we³-

na tym wiêcej w porach powietrza).

W miejsce tej wyryzanej ze

œcian i dachów mokrej we³ny mine-

ralnej na pocz¹tku drugiej dziesi¹tki

lat XXI w. nale¿a³oby nareszcie

uœwiadomiæ sobie, ¿e dom podob-

nie jak lodówka czy ¿ywy cz³owiek

po wypadku na noszach czy saniach

musi mieæ oprócz izolacji termicznej

równie¿ izolacjê ciepln¹, która ogra-

nicza straty promieniowania od ka¿-

dego cia³a czy przedmiotu emituj¹-

cego szczególnie w niskich pasmach

podczerwieni. Takie izolacje s¹ na

naszym rynku dostêpne (patrz

www.onduline.com.pl) lub nieba-

wem bêd¹ austriackie (patrz

www.lps-gmbh.com,) Ich elementy

(sk³adowe) ³atwe do po³¹czenia s¹

dostêpne w naszych sk³adach bu-

dowlanych – których (tych ostatnich)

cena nie przekracza w detalu 8-11

PLN/m2 w porównaniu z 1m2 we³ny

o gruboœci 20 cm za 30 PLN. Ta

wspomniana nowa izolacja mo¿e byæ

zalewana i zawsze siê wysuszy. Efekt

termiczny takiej izolacji o gruboœci
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3 cm jest taki jak 20 cm we³ny mi-

neralnej oraz dodatkowo o 96%

ograniczona emisja ciep³a poprzez

promieniowanie 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 bezpoœred-

nie, promiennikowe Z doœwiadczeñ

w³asnych i naszych adwersarzy pre-

feruj¹cych promiennikowe ogrzewa-

nie wodne lub gazowe z pe³n¹ od-

powiedzialnoœci¹ wiemy, ¿e konku-

rencyjny do ka¿dego bêdzie pal¹ce

siê na œrodku  ka¿dego pomieszcze-

nia ognisko z najtañszego surowca

energetycznego  czyli s³omy lub

drewna. Dlatego mo¿emy osuszaæ

siê te¿ przys³owiowym koksowni-

kiem.

Najbardziej efektywne, bez-

pieczne, proste i tanie jest usuwanie

wilgoci  wszelkimi promiennikami

elektrycznymi – oczywiœcie, ¿e t¹

elektrycznoœæ musimy mieæ z sieci

publicznej lub samemu produkowaæ.

Promieniowanie jest to proces,

podczas którego ciep³o ze Ÿród³a

grzejnego (np. z panelu promieniu-

j¹cego) rozchodzi siê w przestrzeni

w formie promieni podczerwonych.

Promienie swobodnie prze-

chodz¹ przez powietrze (nie ogrze-

waj¹c go) i dopiero, gdy padn¹ na

jakieœ cia³o sta³e (pod³ogê, œcianê)

falowanie podczerwone zamienia siê

w energiê ciepln¹.  Jest to zasada

dzia³ania analogiczna do dzia³ania

promieniowania s³onecznego. Nato-

miast, w przypadku ogrzewania kon-

wekcyjnego (kaloryfery) lub nadmu-

chowego, najpierw ogrzaniu ulega w

ca³ym pomieszczeniu powietrze, i

dopiero od tego ogrzanego powie-

trza dochodzi do ogrzania konstruk-

cji.

Zjawisko z powodzeniem mo¿-

na wykorzystaæ nie tylko do ogrze-

wania, ale tak¿e i do suszenia kon-

strukcji budowlanych. Je¿eli panel

umieszczony jest równolegle do su-

szonej konstrukcji oraz w jej bezpo-

œredniej bliskoœci (~ 6-12 cm), do-

chodzi do intensywnego nagrzewa-

nia konstrukcji i to nie tylko na po-

wierzchni, ale i jej g³êbszych warstw.

Wraz z podnoszeniem siê tempera-

tury dochodzi do „wyt³aczania” wil-

goci ze œciany (parowania wody), i

tym samym do jej wysychania. Pro-

ces ten jest bardzo efektywny, po-

niewa¿ ogrzewaniu poddawana jest

wy³¹cznie po¿¹dana powierzchnia,

która ogrzewa siê do temperatury ~

40oC, jednoczeœnie podgrzewaj¹c

konstrukcjê w g³¹b jej gruboœci.

Wskazane jest równoczesne delikat-

ne przewietrzanie, aby wilgoæ z po-

mieszczenia mog³a byæ odprowa-

dzona na zewn¹trz. Jest to szybszy i

bardziej ekonomiczny sposób susze-

nia, ni¿ suszenie przy pomocy „kalo-

ryferów”, podczas którego od po-

wietrza o temperaturze ~ 20-25o C

ulega ogrzaniu jedynie cienka war-

stwa wszystkich konstrukcji budow-

lanych a przewa¿aj¹ca czêœæ wilgoci

pozostaje wewn¹trz materia³u. Pra-

wid³owym zabiegiem by³oby umiesz-

czenie w tym pomieszczeniu bêd¹-

cych w handlu osuszaczy pracuj¹cych

na bazie pompy ciep³a (klimatyzacji)

ze zbiornikiem na skropliny (kon-

densat) tej wilgoci w powietrzu lub

ci¹g³e ich odprowadzanie wê¿ykiem

poza pomieszczenie.
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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.

Z powa¿aniem, Józef Jaszczerski


