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Najwiêkszym problemem naszej
cywilizacji jest uzale¿nienie siê od po-
nad pó³tora wieku od energi elektrycz-
nej w prawie wszystkich obszarach
oraz niestety brak mo¿liwoœci jej ma-
gazynowania (mam na uwadze pr¹d
zmienny). T¹ energiê elektryczn¹ o
czêstotliwoœci 50 Hz u¿ywamy rów-
nie¿ tyle samo lat do celów grzew-
czych i oœwietlenia i to w dodatku za
pomoc¹ ró¿nych kabli, czy drutów
oporowych. Spowodowa³o to global-
nie du¿e zu¿ycie energi elektrycznej,
awaryjnoœæ, po¿ary i wykaza³o nieste-
ty najgorsz¹ efektywnoœæ grzewcz¹
w stosunku do innych Ÿróde³ energe-
tycznych.

Drugim nieporozumieniem podyk-
towanym ju¿ pazern¹ komercj¹ jest
budowa du¿ych np. farm wiatrowych.
Abstrahuj¹c od sprawnoœci mecha-
nicznej ró¿nych typów pospolitych
wiatraków i efektywnoœci wietrznych
danego terenu najwiêksze straty to te
przesy³owe od farmy po liniach wy-
sokiego i niskiego napiêcia na dystan-
sie setek kilometrów do odbiorcy in-
dywidualnego i przemys³owego. Do-
chodz¹ one do 30%. Z drugiej strony

Artyku³ w tym kolejnym zeszycie Dom&Energie chcia³bym, ¿eby zawiera³ wszelkie w skró-
cie porady energetyczne dla wybudowania budynku mieszkalnego w naszym œrodkowoeuropej-
skim klimacie i w dodatku w warunkach ekstremalnych – mam tu na myœli „blisko Boga, a
daleko od ludzi”. Kiedy nie mamy dostêpu do naszych pazernych monopolistów (coraz wiêcej
prywatnych i zagranicznych) – od wszelkich energii otrzymywanych z surowców chemicznych
czy ostatnio nie wiem, dlaczego i po co z du¿ych farm Ÿróde³ odnawialnych (wiatru czy s³oñca),
a dlaczego nie z uk³adów „wyspowych”.

„Energia i wytrwa³oœæ zmienia wszystko”
(-) Benjamin Franklin

do tych samych sieci równolegle wy-
sy³ana jest w tym samym czasie elek-
trycznoœæ z elektrowni wêglowych i
nawet ale na szczêœcie nie u nas - j¹-
drowych. Ten brak synchronizacji (no,
bo jak przyciszaæ wiatry jak wiej¹)
daje wg. wyliczeñ naszych s¹siadów
zza Odry drugie takie straty w iloœci
wêgla nie efektywnie spalanego w do-
gaszanych, czy rozpalanych kot³ach,
je¿eli przypada to na szczyty, noce, czy
weekendy. Dlatego generatory wia-
trowe powinny byæ stawiane poje-
dynczo przy poszczególnych skupi-
skach ludzkich i przemys³owych. Far-
my fotowoltaiczne maj¹ mniejsze te
drugie straty gdy¿ jak œwieci s³oñce
przemys³ z regu³y pracuje i to szcze-
gólnie ci¹gle u naszych po³udniowych
i zachodnich s¹siadów, a u nas potrze-
by dla przemys³u s¹ coraz mniejsze.

My, jako firma ROTAL dys-
ponujemy prostym i tanim w produk-
cji opornikiem p³aszczyznowym gra-
fitowym dla napiêcia w sieci DC i AC
12, 24, 48, i 230 Volt. Potrafimy nad-
wy¿ki ka¿dej elektrycznoœci zmaga-
zynowaæ w przegrodach budynków w
formie termicznej i efektywnie bez-

poœrednio j¹ stamt¹d emitowaæ – czyli
grzaæ. Letnie nadwy¿ki w formie cie-
p³ego powietrza przez konwekcjê za
pomoc¹ pompy ciep³a powietrze-
woda magazynujemy w mo¿liwie du-
¿ym buforze i to najchêtniej na stry-
chu.

Oczywiœcie warunkiem pod-
stawowym dla energooszczêdnego
budynku, bez wzglêdu na budulec jest
zawsze izolacja termiczna oraz naj-
wa¿niejsza - cieplna (obecnie zwana
refleksyjn¹) i to szczególnie przegród
horyzontalnych, natomiast wertykal-
ne – zewnêtrzne na wewnêtrznej
p³aszczyŸnie musz¹ mieæ 1 cm szcze-
linê dystansow¹ od samej œciany, do³u
i góry w celu cyrkulacji powietrza i
likwidacji ewentualnej wilgoci (patrz
nasze porady dla powodzian w zeszy-
cie nr 6 oraz

   www.lps-gmbh.com
    i www.onduline.pl ) .

Mia³by to byæ dom, w którym
zawsze bêdziemy mieæ wodê pitn¹ i
ciep³¹, elektrycznoœæ oraz potrzebny
komfort cieplny z czystym œwie¿ym
powietrzem.
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Rys.1: Pompa wodna napêdzana
motorem wiatrowym

– Lêdzin, woj. zachodniopomorskie

¯eby gdziekolwiek mieszkaæ to
podstawowym produktem jest woda.
¯eby ¿yæ trzeba piæ i siê myæ. Dlate-
go pierwsz¹ zaproszon¹ osob¹ na
nasz¹ wymarzon¹ dzia³kê jest ró¿d¿-
karz lub doœwiadczony „studniarz”, a
najlepiej jeden i drugi lub po dwóch z
ka¿dej tej bran¿y, oczywiœcie nawza-
jem nieznaj¹cych siê. Kopiemy lub
wiercimy tam studniê, gdzie przynaj-
mniej dwóch zgodnie wskaza³o to
samo miejsce. Przy obecnej masie
dobrych i wysoce sprawnych filtrach
wodnych – mo¿na zaryzykowaæ i do-
wierciæ siê tylko do wody podskórnej.
Nie trzeba bêdzie wtedy podobno pro-
siæ odpowiedniego urzêdu na zgodê
poboru wody g³êbinowej.

Jest woda, ale jak j¹ wydobyæ?
 Najpierw musimy zadecydowaæ

jak j¹ tanio, bezawaryjnie i najlepiej
bez anga¿owania elektrycznoœci do-
prowadziæ do domu i rozprowadziæ po
obejœciu do celów pitnych jak i sani-
tarnych w okresie mroŸnej zimy. By-
³oby to jednoczeœnie dla wody zimnej

jak i podgrzanej. Nie preferujemy sys-
temów hydroforowych (z wymuszo-
nym ciœnieniem statycznym) gdy¿
wtedy na pewno potrzebna jest elek-
trycznoœæ. By³aby to najlepiej pospo-
lita wie¿a ciœnieñ – bardzo zalecana
dla terenów powodziowych (z
szczeln¹ studni¹ g³êbinow¹, czy od-
wiertem). Je¿eli bêdzie to normalna
otwarta studnia z krêgów to nale¿y
zanurzyæ w niej odpowiedni¹ rurê z
pomp¹ ss¹co-t³ocz¹c¹. Pracuj¹ u nas
dwie takie pompy z motorem wiatro-
wym - w Babigoszczy ko³o Golenio-
wa i w Lêdzinie nad morzem. Produ-
centem takich pomp w Europie od
trzech pokoleñ jest mi znana osobiœcie
w Hiszpanii firma „Borney”. Podob-

ny efekt otrzymamy za po-
moc¹ tzw. „abisynki” z doro-
bionym korbowodem z napê-
dem elektrycznym na pr¹d sta-
³y z generatora spalinowego,
wiatrowego lub fotoogniwa.
Drug¹ alternatyw¹ bêdzie
pompa g³êbinowa na pr¹d sta³y
równie¿ z w³asnych Ÿróde³
(patrz rys.1). W wypadku pr¹-
du zmiennego, to maj¹c zabez-
pieczon¹ poda¿ elektrycznoœci
~230V dla 1,1 do 1,5 kW pom-
py hydroforowej – rozwi¹¿e-
my te¿ ten problem tanio i bê-
dziemy samowystarczalni.

Oczywiœcie mo¿e
zabrakn¹æ czasem i tych ener-
gii i wtedy dla pe³nej hybrydy
powinien byæ w domu zawsze
generator pr¹dowy na gazy,
oleje lub benzynê, a nawet
ostatnio na wodê (system hho
– podgl¹daj nas w „Dom i
Energie” nr 8) . Te ostatnie
Ÿród³a bêd¹ nam potrzebne
równie¿ przy budowie domu
(do napêdu betoniarki, elektro-
narzêdzi, itp.). Najtaniej po-

wy¿szy problem rozwi¹¿e siê w tere-
nach wy¿ynnych – górskich. Je¿eli
usadowimy nasze siedlisko najlepiej
poni¿ej minimum dwóch wysoko-
œciach budynku w stosunku do gór-
nego rurowego ujêcia czystej wody ze
strumyka lub stawu. Wtedy za po-
moc¹ jednej zakopanej rury i turbinki

Peltona bêdziemy mogli uzyskaæ pew-
ne sta³e kilkaset watt energii elek-
trycznej i czyst¹ wodê dla wszelkich
potrzeb bytowych.

Maj¹c w³asn¹ energiê elek-
tryczn¹, wodê to drugim, docelowym,
wa¿nym obiektem powinno byæ po
tymczasowo wydzier¿awionej „swa-
wojce” – szambo biologiczne z reku-
peratorem kanalizacyjnym, ale tyl-
ko z mydlin z prysznica, umywalki i
wanny (patrz schemat rekuperatora
na g³ównym schemacie  - schemat
nr 1 lub „DiE” nr 5).

Jak wykorzystaæ energiê s³o-
neczn¹ magazynowan¹ latem w
gruncie i z pod dachu?

Je¿eli mamy do wyboru ró¿n¹
pochy³oœæ terenu to zawsze starajmy
siê wybraæ stok po³udniowy i stawiaæ
dom na górze stoku i to najlepiej od
po³udnia. Uk³adamy wówczas w grun-
cie na g³êbokoœci ~1,5m lub g³êbiej
rurê polipropylenow¹ o œrednicy
f180mm (starczy rura drena¿owa bez
perforacji) o minimalnej d³ugoœci 0,5mb
na ka¿dy m2 ogrzewanej powierzchni
w domu. Powietrze przep³ywaj¹ce
przez grunt mo¿emy zawsze jeszcze
na wlocie dogrzaæ powietrznymi ko-
lektorami s³onecznymi (patrz zdjêcie
nr 2). Powietrze doprowadzamy da-
lej z 50 wzniosem do wlotu pod szczel-
nie obudowan¹ kasetê kominkow¹.
Jest ono tylko do celów bytowych -
naturalnej wentylacji,  ogrzewania
domu kominkiem i pomp¹ ciep³a (po-
wietrze – woda). Do palenia w ko-
minku nale¿y u³o¿yæ osobn¹ rurê dla
powietrza zaraz zza fundamentu domu
i doprowadziæ do króæca pod popiel-
nikiem – wa¿ne przy domach pasyw-
nych. Powietrze przez rekuperator z
dworu do ogrzewania omywa szczeln¹
obudowê kasety kominkowej i dalej
wokó³ rury spalinowej w tradycyjnym
kominie dop³ywa do partii komina nad
jêtkami (patrz schemat nr 4 lub D&E
nr 3). Ta rura spalinowa w kominie
(przy „Shidlu” starcz¹ elementy ze-
wnêtrzne betonowe) z wylotem nad
dachem koñczy siê ~0,5 m nad kale-
nic¹. W partii komina nad dachem
rura wokó³ zaczopowana jest od ze-
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Rys.5. Generator wiatrowy o poziomej osi obrotu o mocy nominalnej 3,5 kW

minku (chocia¿ kaseta ma nieprefe-
rowany przez nas p³aszcz wodny). To
do wiadomoœci czytelników nowoœci
kominkowych w periodyku np. „Œwiat
Kominków”.

Dom z przeszklonym dachem nad
ca³¹ klatk¹ schodow¹ lub jako szyb
od stropodachu do parteru – powinien
mieæ otwarte ca³e boki lub górne par-
tie na ka¿dej kondygnacji – nazwany
zosta³ przez nas „domem toskañ-
skim”. Podgl¹da³em latem 2010 r.
osobiœcie domy w Toskanii i nawet o
dziwo w Pompei. W naszym rozwi¹-
zaniu (patrz zdjêcia z symulacji kom-
puterowej buduj¹cego siê domu pod
Warszaw¹) ma klatkê schodow¹
umieszczon¹ w³aœnie w szybie œwietl-
nym od dachu do parteru. Takie roz-
wi¹zanie architektoniczne domu plus
jeszcze dwa termokolektory s³onecz-
ne powietrzne, jeden wspomniany z
dworu przez  grunt i drugi to po³udnio-
wa po³aæ dachu razem z pomp¹ cie-
p³a powietrze woda na strychu w³a-
œciwie definitywnie eliminuje nam
preferowane i zalecane z wielkim upo-
rem przez „kompetentnych specjali-
stów” z OZE w jedynym chyba pañ-
stwie w Europie, jakim jest Polska -
wodne termokolektory s³oneczne.
Prost¹ i tani¹ pomp¹ ciep³a powietrze-
woda lub ostatecznie powietrze-po-
wietrze (tzw. klimatyzacj¹ – air con-
dition) odbieramy sprawniej i wiê-
cej przez ca³¹ dobê i ca³y rok te¿ ener-
giê s³oneczn¹ i razem z rekuperacj¹
ciep³a z wentylacji magazynowaæ na
póŸniej. Po³udniowa po³aæ dachu – jej
przestrzeñ miêdzy dachówkami czy
blach¹ i paraizolacj¹ dachu do samych
g¹siorów (tu ju¿ zamkniêtych piank¹)
to przecie¿ te¿ idealny i tani s³onecz-
ny termokolektor powietrzny. Powie-
trze od rynny dop³ywa dogrzane s³oñ-
cem na strych i miesza siê z powie-
trzem z wentylacji i „zasila” to nasze
„dolne Ÿród³o” dla naszej pompy cie-
p³a – nasz tak zwany „mokry’ reku-
perator i magazynuje to ciep³o ze s³oñ-
ca w naszym mo¿liwie du¿ym bufo-
rze – wymienniku. Równoleg³ym i
pewnym wsparciem dla naszej pom-
py ciep³a jest energia s³oneczna
ogrzewaj¹ca powietrze wentylacji pod

górnym przeszkleniem klatki schodo-
wej. Nad buforem na strychu lub na
wie¿y hydroforowej jest przecie¿
zbiornik (bezciœnieniowy) dla naszej
uprzednio pozyskanej w³asnej wody
gruntowej o np. 500-1000 litrów po-
jemnoœci. Z tego zbiornika jest zawsze
przelew powrotny do studni czy od-
wiertu. Natomiast woda opadowa z
tego magazynu przep³ywaj¹c przez
wymiennik bêdzie zawsze podgrzana.
Druga nitka idzie na zimne sanitaria-
ty.

C.O. powietrzne odbywa siê
przez wymiennik wodny taki jaki
mamy w naszych np. samochodach
(radiator powietrzny) w szeregu z tur-
bink¹ z systemu grzania kominkiem.
Ogrzane powietrze doleci przez ane-
mostaty do pomieszczeñ.  Obieg wody
z wymiennika do radiatora odbywa siê
ma³¹ pompk¹ elektryczn¹ na pr¹d sta-
³y (np. pompka akwariowa) z akumu-
latorów zasilanych z ró¿nych energii
odnawialnych lub generatora spalino-
wego czy sieci. Praktykujemy te¿, kie-
dy mamy tylko jeden du¿y np. 300 li-
trowy wymiennik ciœnieniowy dla cwu
i za wysokie jej temperatury – to wpi-
namy miêdzy dolotem, a wylotem by-
pass z wymiennikiem powietrznym i
te¿ wspomagamy C.O. powietrzne.

Powy¿szy sposób tylko bar-

dziej uproszczony jest od dziesi¹tków
lat preferowany w USA za pomoc¹
tzw. „air condition”, czyli klimatyzacji
tj. pomp¹ ciep³a powietrze-powietrze.
Ten sposób nie zapewnia jednak
magazynowania ciep³a „na potem”.
Nasz tak. Tam brakuj¹ce czasami
ciep³o (np. na pewno w naszej strefie
klimatycznej) do pe³nego komfortu w
domu uzupe³nia siê elektrycznie lub
nagrzewnic¹ olejow¹ czy gazow¹.
Staæ ich na to – tylko po co? W 1992r.
w ich centrum grzewczym w Albec-
kierki  zapyta³em siê dlaczego tak
robi¹ . Odpowiedzieli mi, ¿e maj¹
w³asn¹ ropê naftow¹ i gaz z Alaski –
staæ ich na to i ka¿dy chce zarobiæ.
My na razie importujemy te surowce.
Natomiast jak ju¿ wspomnia³em w
poprzedniej broszurze „DiE” - termo-
kolektory s³oneczne wodne wynale-
zione zosta³y ko³o 1880 r. w Amery-
ce. W czasie kilkakrotnych podró¿y
wzd³u¿ i w poprzek Kaliforni, ani te¿
bêd¹c na dwóch konferencjach zwi¹-
zanych z energiami odnawialnymi w
Palm Spring na pocz¹tku lat 90-tych
nie spotka³em termokolektorów s³o-
necznych wodnych.

Tylko na jednym dachu w San
Mateo i na basenach k¹pielowych w

ci¹g dalszy na str. 8
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Rys.6. Budowle Indian Pueblo na pustyni w Arizonie zbudowane z cegie³ kwarcowych.

San Bernardino znalaz³em takowe.
Ciekawe dlaczego? – porównajmy
nas³onecznienie Kalifornii i Polski.
OdpowiedŸ da³em ju¿ wczeœniej.

Jak najtaniej ogrzaæ dom i to
o dziwo elektrycznoœci¹?

Analizuj¹c ju¿ powy¿sze mamy
wodê pitn¹, sanitarn¹ zimn¹ i ciep³¹,
energiê elektryczn¹ z wiatru, wody lub
generatora benzynowego, olejowego
lub gazowego, a nawet wody. Naj-
pewniejszym Ÿród³em energii elek-
trycznej by³o, jest i bêdzie zawsze s³oñ-
ce przez fotoogniwa. Otó¿ nasz dom
wyposa¿ony bêdzie w elementy foto-
ogniw na dachu czy elewacji po³udnio-
wej. Mog¹ one zawsze mieæ wiêksz¹
sprawnoœæ, je¿eli s¹ jeszcze ch³odzo-
ne od spodu siatk¹ cienkich polietyle-
nowych lub miedzianych rur z wod¹
w obiegu wymuszonym. Jeszcze
wiêksz¹ sprawnoœæ uzyskamy (~40%
efektywniejsze) je¿eli zamontujemy je
na prostych tanich trakach z silnikiem
krokowym - trakach pod¹¿aj¹cych za
s³oñcem. Pozyskana energia by³aby o
napiêciu 12 lub 24 V niekoniecznie
przetworzona na AC 230 V..

Pe³nym uzupe³nieniem naszej hy-
brydy bêdzie dobry wolnoobrotowy,
neodymowy generator wiatrowy
(patrz: http://www.rotal.pl/in-
dex.php?g=produkty&ps=produk-
ty_turbina  ). W najbli¿szej przysz³o-
œci bêdzie on monitorowany. Poka¿e-
my aktualn¹ szybkoœæ wiatru oraz bie-

¿¹c¹ produkcjê elektrycznoœci. Gene-
rator wiatrowy zainstalowany jest ju¿
w miejscowoœci Cisewo – wojewódz-
two zachodniopomorskie – zdjêcie nr
4).

Jedn¹ z inspiracji do napisania te¿
tego artyku³u by³y domy Indian Pu-
eblo na pustyni w Arizonie, kiedy to
w 1992r. in¿ynierowie z firmy ASTEC
w centrum grzewczym USA – Albu-
querque (Nowy Meksyk) wyjaœnili mi
jak NASA rozwi¹za³o problem ogrze-
wania ludzi w najbardziej ekstremal-
nych warunkach na Ziemi, tzn. na
statkach kosmicznych, gdzie na ze-
wn¹trz jest oko³o -1000C, nie ma gra-
witacji, a jedynym Ÿród³em energii
elektrycznej jest s³oñce (mo¿e jeszcze
ogniwa paliwowe). Przekazano mi
wtedy technologiê produkcji urz¹dzeñ
(elementów) dla bezpoœredniego
ogrzewania promiennikowego typu
ECOSUN. W tej technologii nie na-
le¿y przekraczaæ dwóch ekonomicz-
nych granic temperatury. Jedna to
100-1100C i druga 270-3000C. W
pierwszym wypadku nale¿y zaanga-
¿owaæ taki opornik elektryczny, po-
wierzchniowy, w którym moc z 1cm2

by³aby oko³o 0,1W a w drugim opor-
nik klasyczny o oporze ~40W. Ca³¹
tajemnicê tego efektywnego promie-
niowania - ogrzewania zaobserwowa-
no w budowlach pustynnych (patrz
zdjêcie nr 5 z Arizony i czytaj te¿
Dom&Energie nr 1 i 3). Jako cieka-
wostkê mogê tu napomkn¹æ, ¿e jedno
z pomieszczeñ w redakcji amerykañ-

skiej edycji Home&Power w
Aschland (Oregon)  ogrzewamy z
powodzeniem naszym promiennikiem
o mocy 500W w formie portretu re-
daktora Richarda Pereza. Energiê
elektryczn¹ maj¹ oni tylko z fotoogniw.

Nastêpn¹ dla mnie motywacj¹ w
rozwi¹zywaniu problemów energe-
tycznych w warunkach ekstremalnych
by³o w 2009 r. spotkanie na œwiato-
wej konferencji Green Venture w
Poczdamie z dwoma mieszkañcami
meksykañskiej pustynnej miejscowo-
œci (w dodatku le¿¹cej na depresji),
gdzie temperatura za dnia bywa 400C,
a noc¹ jest bardzo zimno Zainspiro-
wali oni nas do skonstruowania pro-
miennika akumulacyjnego, w którym
wykorzystane s¹ œciany dzia³owe
ceglane (podobne do tych z pustyn-
nej Arizony) w naszych budynkach
mieszkalnych. W œcianach umieszcza-
my wy¿ej wspomniany opornik p³asz-
czyznowy, najlepiej grafitowy by
ogrzewaæ nim od razu dwa pomiesz-
czenia. Pozwala to nam w ten sposób
magazynowaæ energiê elektryczn¹ z
wszelkich Ÿróde³ odnawialnych jak
równie¿ z sieci publicznej (najtaniej z
taryfy ulgowej), ale niestety elektrycz-
noœæ przetworzona ju¿ na „ciep³o”.
Dochodzimy tu do wniosku, ¿e do
ogrzewania jak i oœwietlenia nie
jest potrzebna elektrycznoœæ o
czêstotliwoœci 50 Hz. Ostatnio na
targach demonstrujemy reflektor
LED-owy o mocy 35-100 Watt zasi-
lany ka¿d¹ elektrycznoœci¹ AC i DC.

ci¹g dalszy ze str. 5
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Rys. 7. Schematyczny model mojego domu w Szczecinie, który w 1993 r. mia³ kogeneracj¹ gazow¹, ogrzewanie mieszane
wodne i elektryczne-promiennikowe, termokolektory s³oneczne, 900 litrowy bufor z pomp¹ ciep³a i kominek z p³aszczem

powietrznym i odbiorem ciep³a z komina i nawiewem ciep³ego powietrza na trzy pokoje.

Ta przemiana elektrycznoœci gwaran-
tuje nam oprócz akumulacji ciep³a –
wykorzystanie jego w miarê potrzeb
póŸniej. Jest ona bardziej efektywna
ni¿ powszechne magazynowanie w
wodzie gdy¿ z wody prze³o¿enie do
efektu cieplnego do pomieszczenia s¹
potrzebne zawsze dro¿sze i mniej
sprawne instalacje i urz¹dzenia, a tu
tylko przewód (drut) i tani prosty
opornik. Dlatego termokolektory s³o-
neczne – wodne nigdy nie „przebij¹”
fotoogniw co nareszcie widaæ u na-
szych po³udniowo- zachodnich s¹sia-
dów. Daj¹ one najlepszy komfort ciepl-
ny w pomieszczeniach przez bezpo-
œrednie promieniowanie promiennika-
mi elektrycznymi. Akumulacja tu jest
w ceg³ach, ale mo¿e te¿ byæ w grubej
szybie kwarcowej, marmurze, itp.
(patrz monitorowany fragment œcia-
ny ceglanej wmontowanej do œciany
dzia³owej budynku w Szczecinie i w
jednej z cegielni w Kraœniku (zdjêcie
w Dom&Energie nr 6) . Latem nad-
miar „ciep³a” z energii elektrycznej
magazynujemy zas³aniaj¹c œcianê ro-
let¹ z barwnej tkaniny aluminiowanej
i kierujemy ciep³e powietrze w¹skimi

kana³ami na poddasze do pompy cie-
p³a gdzie otrzymujemy ciep³¹ wodê sa-
nitarn¹ magazynowan¹ w naszym ju¿
wspomnianym du¿ym górnym czy za
pomoc¹ pompki dolnym buforze.

Podstawowym warunkiem w zro-
zumieniu naszego ogrzewania bezpo-
œredniego promiennikowego s¹ dwa
odwieczne prawa fizyki, do których
ju¿ w latach 50’ nawi¹za³ A. Einstein
prognozuj¹c, ¿e „w przysz³oœci
ogrzewanie bêdzie radiacyjne”. Te
prawa to, to ¿e ciep³o to energia
wewnêtrzna ka¿dego cia³a i to, ¿e ku
górze unosi siê tylko dziêki grawita-
cji cieplejsze miêdzy innymi powie-
trze, gazy czy podgrzane p³yny. Dla-
tego naszym g³ównym elementem
domu zwi¹zanym z magazynowaniem
ciep³ej wody i powietrza jest najchêt-
niej strych, a najlepiej ostatnie „piê-
tro” domu – przestrzeñ miêdzy jêtka-
mi a kalenic¹ z tam umieszczonym
naszym buforem i pomp¹ ciep³a. Taki
uk³ad gwarantuje nam niezale¿noœæ
energetyczn¹ przy minimalnym zaan-
ga¿owaniu elektrycznoœci w normal-
nym domu. Tego nie zapewni nam
¿aden dom pasywny (nie orientujê siê,

ale mam w¹tpliwoœci, czy dom pasyw-
ny funkcjonuje bez elektrycznoœci i to
takiej, która nie ma czêstotliwoœci 50
Hz).

Na strychach naszych domów
umieszczamy zawsze te¿ wszystkie
elementy zwi¹zane z dystrybucj¹ cie-
p³ego powietrza dla ewentualnego
C.O. powietrznego za pomoc¹ ener-
gii elektrycznej (najlepiej w³asnej, cho-
cia¿ i bez niej na zasadzie ró¿nicy gê-
stoœci powietrza z dworu nagrzanego
w naszym rekuperatorze gruntowym
i kominie ulatuje samo kana³ami do
dolnych pomieszczeñ). Równie¿ ma-
j¹c w³asny grawitacyjny „hydrofor” –
bez elektrycznoœci mamy u do³u za-
wsze wodê.

Poniewa¿ zawsze jedn¹ z pod-
stawowych alternatyw ogrzania na-
szego domu jest elektrycznoœæ od
lat uznawana za drog¹ (obojêtnie
sk¹d) proponujê zaznajomiæ siê z opra-
cowaniem zleconym przez naszych
adwersarzy w tej bran¿y - austriack¹
firmê „Redwell” - naukowcom z Po-
litechniki w Kaiserslautern pod kie-
rownictwem dr P. Kossack’a. Opra-
cowanie jest z okresu jesieñ 2008 –
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wiosna 2009 (patrz http://www-
user.rhrk.uni-kl.de/~kosack/for-
schung/index.php?Home  i  http://
www.rotal.pl/artykul_pliki/kossack-
pl.pdf  ). Opracowanie to w przeci-
wieñstwie do naszej oraz czeskich,
amerykañskich i skandynawskich
partnerów 19 letniej praktyki u tysi¹-
ca klientów w tym temacie wyjaœnie-
nia ju¿ i tylko, ¿e ogrzewaj¹c siê bez-
poœrednio promiennikami elektryczny-
mi w Niemczech, Austrii czy Szwaj-
carii zu¿ywa siê 2,5 razy mniej
energii ani¿eli grzej¹c siê tradycyj-
nym ogrzewaniem gazowym czy ole-
jowym – wodnym. Myœmy to udo-
wodnili du¿o wczeœniej.  Jednak opra-
cowanie to nie jest jeszcze pe³ne gdy¿
nie uwzglêdnia kosztów sta³ych –
„ci¹gnionych”, ca³ej instalacji obydwu
systemów (czytaj „DiE” nr 1-3).
Zwróci³em na to uwagê w trakcie roz-
mowy telefonicznej z dr Kossackiem.
Nale¿y to opracowanie, na którym
obecnie podpieraj¹ siê wszystkie fir-
my na œwiecie produkuj¹ce niskotem-
peraturowe promienniki elektryczne
poszerzyæ o uzysk (mo¿liwoœæ zaosz-
czêdzenia) jeszcze prawie dwukrot-
nie wiêcej energii elektrycznej, która
teraz zu¿ywana jest w ca³ej logistyce
wyprodukowania i uruchomienia obie-
gowych „archaicznych” instalacji
C.O. wodnych – nawet je¿eli Ÿród³em
energi chemicznej bêd¹ popularyzo-
wane coraz bardziej (o dziwo tylko w
Europie, a w szczególnoœci w biednej
zapuszczonej energetycznie Polsce)
Ÿród³a OZE – takie jak np. wszelkie
kot³ownie na biopaliwa je¿eli nie bêd¹
one sprzêgniête w kogeneracjê z prio-
rytetem do dalszej produkcji elektrycz-
noœci. Dodaæ tu trzeba jeszcze du¿o
wiêksze straty na wentylacjê.

Reasumuj¹c w skrócie powy¿sze.
Ciep³y tani energetycznie dom to taki,
który ma prawid³ow¹ izolacjê ter-
miczn¹ i ciepln¹ z du¿ymi magazyna-
mi na ciep³o i elektrycznoœæ (akumu-
latory, przegrody i bufory wodne); kli-
matyzacjê – rekuperacjê mokr¹, czyli
pomp¹ ciep³a powietrze-woda, reku-
peracjê kanalizacyjn¹ oraz promien-
niki elektryczne niskotemperaturowe
typu ECOSUN dla pokrycia ewentu-

alnego braku kilku stopni np. zim¹ dla
pe³nego komfortu cieplnego. Te ostat-
nie wcale nie akcentujê z powodu tego,
¿e jestem ich producentem. Ka¿dy
inny promiennik jest te¿ efektywny –
udowodni³ to dr Kosach.  Dotyczy to
obiektów niezale¿nie w jakiej strefie
klimatycznej jest stawiany dom, na
jakiej wysokoœci nad poziomem mo-
rza i jak ma izolowane przegrody.

W zwi¹zku z powy¿szym, nieste-
ty z uwagi na wieloletnie przywary
(szczególnie uczelnie techniczne bran-
¿y energetycznej, architektów, dewe-
loperów oraz wydawnictw o tematy-
ce energetycznej – bardzo mozolnie
urzeczywistnia siê, jednak wspomnia-
na uprzednio przepowiednia A. Ein-
steina, i rych³y jest koniec prawie
300 letniej dominacji ortodoksyj-
nych kot³ów i systemów grzew-
czych na œwiecie. I dopóty nie zro-
zumie siê tego, ¿e najwiêksze straty
jak i ewentualnie oszczêdnoœci ener-
gii elektrycznej uzyska siê je¿eli na-
reszcie (oczywiœcie stopniowo) po 160
latach wynalezienia elektrycznoœci
zaprzestanie siê korzystania z archa-
icznych, drogich i ma³o efektywnych
systemów poœrednich C.O. – kon-
wekcyjnych, czy nadmuchowych za
pomoc¹ kot³ów, czy nagrzewnic. Przy-
s³owiowy Zieliñski chce mieæ pewne
i tanie ogrzewanie. Ale on musi zro-
zumieæ, ¿e dom jego mo¿na dziœ
ogrzaæ wieloma sposobami (systema-
mi C.O.) z ró¿nych Ÿróde³ energii ciepl-
nej z surowców energetycznych, czy
ostatnio z odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii (ponoæ nowoczesnych – ekologicz-
nych ale coraz bardziej drogich). Prze-
sy³ tego przy³o¿onego „ciep³a” od Ÿró-
d³a jego wytworzenia do pomieszcze-
nia gdzie jest odbiorca jest niestety od
290 lat ten sam i te¿ coraz dro¿szy
(ma³o efektywny).

Powy¿szy problem inspiruje na-
ukowców – teoretyków i polityków
od energetyki aby problem ten popra-
wiæ buduj¹c elektrownie j¹drowe. Nic
bardziej mylnego. Dlaczego? Wystar-
czy uwa¿nie przeczytaæ nasze biule-
tyny „Dom i Energie”. W nastêpnych
numerach wyliczymy, jakie by³yby
³¹czne nak³ady inwestycyjne wybudo-

wania elektrowni j¹drowej dla uzyska-
nia 1kW energii elektrycznej i porów-
namy to do ka¿dych innych kosztów
pozyskania elektrycznoœci z innych
tañszych, prostych i bezpiecznych
Ÿróde³ daj¹cych pracê tysi¹com bez-
robotnym dziœ fachowcom.

Ostatnia ciekawostka z naszej
„³¹czki” energetycznej to zasugero-
wanie Panu Premierowi Pawlakowi
wdro¿enie w Polsce produkcji grafe-
mu. Mo¿e to byæ trafione, – ale rów-
noczesne zainicjowanie produkcji
oporników grafitowych i to w dodat-
ku p³aszczyznowych. Bêd¹ to wtedy
wielokrotnie wiêksze korzyœci ener-
getyczne dla nas i potomnych. Do-
œwiadczam tego, jako firma ju¿ od
1985 r., ale korzystam od 1993 r. z
prostych, bezpiecznych, bezawaryj-
nych oporników grafitowych angiel-
skich.

Za³¹czone zdjêcie modelu moich
instalacji energetycznych w domu z
1993 r. upowa¿nia mnie do dyskusji z
ka¿dym w tym temacie ju¿ wówczas,
a na pewno dziœ obszerniej. Równie¿,
je¿eli ktoœ chcia³by dyskutowaæ na
temat pe³nego wykorzystania energii
z palonego drzewa w kominku to
przypominam „¿e pierwsz¹ polsk¹
kasetê opatentowa³em w 1985 r. i
wystawi³em na targach kooperacyj-
nych w lutym 1988 r. w Poznaniu”.
By³a to kaseta ¿eliwna z p³aszczem
powietrznym z obiegiem wymuszo-
nym – tak sprawna cieplnie, ¿e w od-
leg³oœci 2 m od kasety powietrze w
rurze „spiro” wychodz¹ce z p³aszcza
powietrznego mia³o temperaturê za-
p³onu gazety. Oprócz tego osobiœcie
palê w swoich 14-tu „kominkach”,
„kozach”, czy kuchniach trzonowych
odbieraj¹c max ciep³a zawsze „przez
komin” (patrz schematy w „DiE”).
Orientujê siê, który typ kasety komin-
kowej jest najlepszy i jak¹ rolê spe³-
niæ powinien te¿ komin.

Opisane powy¿ej wszystkie roz-
wi¹zania mog¹ byæ (powinny byæ) sto-
sowane przez developerów, czy
„STBs-y” te¿ w budynkach wysokich,
wielorodzinnych (z dachami spadowy-
mi). Szczególnie dla wspólnego odzy-
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sku ciep³a wentylacji i zrzutowej
c.w.u. Poda¿ obydwu energii (elek-
trycznoœci i ciep³ej wody) powinna byæ
z kogeneracji, z gazów czy olei plus
oczywiœcie fotoogniwa i zawsze z pre-

ferencj¹ grzania i gotowania elektrycz-
noœci¹. Oczywiœcie niewielka pompa
ciep³a powietrze – woda jako reku-
perator rozwi¹¿e problem wentylacji
i wspomo¿e uzysk c.w.u., jednak ni-

gdy dla c.o. wodnego. Taki obiekt
obecnie projektujemy dla 4-6 rodzin-
nego domu w Lublinie.

Globalne - ekonomiczne aspekty energetyczne z powy¿szego artyku³u

Wieloletnie doœwiadczenia w
bran¿y energetycznej i elementarne
podstawy ekonomii w której zawsze
podstaw¹ analizy kosztów i efektów
w domu, czy zak³adzie (a wiêc u ka¿-
dego w ka¿dym kraju) potwierdzaj¹,
¿e by³y, s¹ i bêd¹ koszty sta³e, czyli
elektrycznoœæ i ciep³a woda grzewcza
i sanitarna. Realizuj¹c opisane powy-
¿ej systemy w wielu ró¿nych obiek-
tach widzê co jest powodem obecnej
sytuacji energetycznej w naszym kra-
ju. Mianowicie:

- Nasza polityka energetyczna nie
powinna byæ wolnorynkowa.
Szczególnie, je¿eli jest oparta na  im-
portowanych surowcach energetycz-
nych i to w szczególnoœci w obiek-
tach u¿ytecznoœci publicznej, admini-
stracji pañstwowej - finansowanych
z bud¿etu pañstwa.

- Prywatyzacja sektora energe-
tycznego doprowadzi³a do braku efek-
tywnej koordynacji pomiêdzy po-
szczególnymi sektorami – dystrybu-
torami surowców energetycznych –
producentami energii elektrycznej i
cieplnej (elektrowni i elektrociep³ow-
ni) i dystrybutorami tych energii i ich
odbiorcami.

- Brak publicznej w formie kon-
frontacji, publikacji, prezentacji –
przyk³adów efektywnego wyko-
rzystania energii elektrycznej oraz
wykorzystanie do celów energetycz-
nych gazów i olejów w kogeneracji –
po to ¿eby udowodniæ ewentualny nie-
dobór energi elektrycznej w naszym
kraju, a w zwi¹zku z tym potrzebê in-
westowania w energetykê nuklearn¹.
Mamy za du¿o energii elektrycznej i
nie nale¿y oszczêdzaæ jej jedynie za
pomoc¹ ¿arówek – a jak to udowod-
niæ to nie tylko wie prof. Kossack z
Politechniki w Kaiserslautern ale rów-
nie¿ to wykazane jest w naszych bro-
szurach DOM&ENERGIE nr 1 i 3).

- Nie pozwalaæ architektom (naj-

bardziej niereformowalnym w wiedzê
z bran¿y energetycznej) na realizacjê
swoich wizji architektonicznych.
Dom, obiekt najpierw maj¹c szkicow¹
wizjê od architekta – „obrabia” ener-
getyk-cieplarz (przepraszam, ale nie
instalator od wszelkich instalacji sani-
tarnych).

- Nie podejmowaæ przez polity-
ków z doradcami naukowymi nie za-
wsze trafnych decyzji w branzy ener-
getycznej – konsultowaæ siê z prak-
tykami.

- Dekapitalizacja obiektów, urz¹-
dzeñ i energetycznych sieci przesy³o-
wych (elektrycznych i cieplnych) sk³a-
nia do tworzenia energetycznych uk³a-
dów „wyspowych”.

- Nale¿y zmniejszyæ „re¿ym” za-
pisany w 1300 stronnicowych przepi-
sach URE dotycz¹cych dysponowa-
nia energiami ze wszelkich Ÿróde³, a
szczególnie odnawialnych.

- Nale¿y wdra¿aæ monta¿ foto-
ogniw ale w uk³adach wyspowych
czyli np. na naszych dachach – na
w³asne potrzeby w pierwszej kolejno-
œci.

- Otoczyæ opiek¹, dofinansowy-
waæ, obni¿yæ VAT producentom ma-
³ych generatorów wiatrowych, foto-
ogniw oraz wszelkich innych urz¹dzeñ
do wykorzystania równie¿ z OZE.

Realizacja powy¿szego pozwoli-
³aby daæ zatrudnienie od dziœ tysi¹c-
om bezrobotnym w ca³ym kraju. Przy
ma³ym nak³adzie finansowym mo¿na
utworzyæ stanowiska pracy w ka¿dej
gminie (czytaj „DiE” nr 5). Potrafimy
od zaraz spowolniæ cykaj¹cy na ro-
gatkach ulic Warszawy zegar prof.
Balcerowicza.

Jakich urz¹dzeñ naszej krajowej
produkcji powy¿ej opisanych w arty-
kule nie ma na rynku krajowym:

· Mikro kogeneratorów do ~5
kWel – asynchronicznych i synchro-
nicznych (ch³odzonych wod¹) – do

zagospodarowania s¹ wszystkie ma³e
silniki iskrowe ch³odzone wod¹ z sa-
mochodów osobowych

· Rekuperatorów kanalizacyj-
nych – daj¹cych wiêkszy efekt ani-
¿eli mamy z termokolektorów s³onecz-
nych cieczowych (brak takich w Eu-
ropie)

· Wymienników – buforów
bezciœnieniowych o du¿ym litra¿u - od
500 do 1000 litrów

· Pomp g³êbinowych na pr¹d
sta³y

· Mini wie¿ wodnych – pospo-
litych „wie¿ ciœnieniowych” (bardzo
potrzebnych dla terenów powodzio-
wych)

· Wolnoobrotowych generato-
rów wiatrowych ma³ej mocy

· Wolnoobrotowych, neody-
mowych generatorów pr¹dowych dla
ma³ych turbin wodnych.

· Prostych napêdów œrubo-
wych (typu Savonius) dla p³ywaj¹cych
i nurnikowych ma³ych i œrednich elek-
trowni wodnych przybrze¿nych i po-
wietrznych.

· Fotoogniw z osprzêtem
· Grafitowych p³aszczyzno-

wych oporników elektrycznych
· Termokolektorów s³onecz-

nych – powietrznych.
· ¯eby bez respektu i poni¿a-

nia siê przed dystansuj¹cymi nas w
postêpie technicznym wszystkich nie-
stety naszych pañstw oœciennych i
odleglejszych– rozpocz¹æ produkcjê
silników spalinowych rotacyjnych
(a’la Wankiel) – konkurencyjnych do
popularnych obecnie od 1882r. silni-
ków t³okowych in¿. Otto. Wykorzy-
staæ ¿yj¹cego jeszcze patentodawcê i
konstruktora. Patrz http://www.ro-
tal.pl/index.php?g=produkty&ps=pro-
dukty_rotacyjna  jest to pracuj¹ca
maszyna rotacyjna, która po monta¿u
daje 20 atm., a po 10 latach codzien-
nej pracy jako sprê¿arka 50 atm.
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Zdjêcie nr 7. Ferma wiatrowa w miejscowoœci Palm String (Kalifornia, USA) lata 70'
ub.w. -  powsta³a po pierwszym kryzysie paliwowym w Egipcie.

Na wszystkie powy¿sze urz¹dze-
nia mamy dokumentacjê i od lat pra-
cuj¹ce z powodzeniem prototypy.

Realizuj¹c powy¿sze nie bêdzie-
my w Polsce obawiali siê ¿adnego
kryzysu finansowego. Kryzys ener-
getyczny rodzi zawsze kryzys finan-
sowy (nie odwrotnie). W naszym kra-
ju jest jeszcze specyficzna sytuacja –
mianowicie brak jest ³atwych i wystar-
czaj¹cych dotacji finansowych oraz
jest jeszcze ci¹g³a dominacja mono-
poli energetycznych i motoryzacyj-
nych, które hamuj¹ (chyba przez nie-
wiedzê) realizacjê setek pomys³ów
technicznych. Dlatego jest najwy¿szy
czas w dyskusjach publicznych, kon-
frontacjach, targach – us³yszeæ i zo-
baczyæ jak efektywnie wykorzystaæ
mo¿na (czas najwy¿szy) - trzeba
energiê z elektrycznoœci i gazu – w
pierwszej kolejnoœci, a dopiero póŸniej
jak pozyskaæ nowe Ÿród³a czy surow-
ce energetyczne ³¹cznie z tzw. OZE.
Bo w energetyce bêd¹c¹ wa¿n¹ sk³a-
dow¹ ekonomii – analizê zaczyna siê
od koñca – od cz³owieka w jego domu,
pracy, obiektach publicznych. Tam

mamy mieæ odpowiedni komfort ciepl-
ny i to mo¿liwie tanim kosztem. Za³¹-
czone zdjêcie z najwiêkszej i najstar-
szej na œwiecie farmy wiatrowej pod
Palm Spring (Kalifornia) - to efekt
perturbacji olejowej w Egipcie w la-
tach 70-tych ubieg³ego wieku.

Nadchodz¹ca, a w³aœciwie ju¿ bie-
¿¹ca sytuacja w Afryce i mo¿e wnet
w Azji Mniejszej – sk³oni³y dzisiaj
Amerykanów do budowy elektrowni
wiatrowych w poprzek ca³ego kraju
– w jednym zwartym ci¹gu . Dlacze-
go tak, a nie w formie skupisk – farm?
OdpowiedŸ na to pytanie pozostawiam
krajowym specjalistom od powy¿sze-
go tematu. Równie¿ nie inwestuje siê
tam w energiê atomow¹ – co jest chy-
ba dla wielu oczywiste – lecz uwalnia
siê i realizuje wszelkie utajnione
uprzednio „wynalazki” z dziedziny
energetyki. Prawdopodobnie dzieje siê
to dziêki P. Billowi Gates, który jak
ju¿ kiedyœ w D&E nr 1 wspomnia-
³em, w Warszawie polskim naukow-
com i biznesmenom powiedzia³ w
Busines Center w Warszawie, ¿e:

„je¿eli wszystkie wp³ywy z po-
datków w pañstwach by³yby zain-

westowane w produkcjê urz¹dzeñ
energetycznych to nie by³oby na
œwiecie bezrobocia i biedy”.

Wyszczególnione na wstêpie
wszystkie przez nas proponowane i
stosowane od lat rozwi¹zania energe-
tyczne sprawdzi³y siê w swoich efek-
tach eksploatacyjnych, jak i te¿ ich
koszty inwestycyjne pokry³y siê z póŸ-
niejszymi akademickimi doœwiadcze-
niami  dr Kossacka z uczelni niemiec-
kiej w Kaiseslauter. A to dotyczy³o
tylko jednego podstawowego z na-
szych rozwi¹zañ – mianowicie c.o.
elektrycznego, promiennikowego
ogrzewania. Oprócz dwu i pó³ krotnej
przewagi zysku eksploatacyjnego
elektrycznoœci nad gazem to jeszcze
dziesiêcioletnie oszczêdnoœci w kosz-
tach inwestycji w sam raz pokryj¹ sto-
sowanie równolegle innych rozwi¹zañ
– jako alternatywy dla dodatkowych
jeszcze oszczêdnoœci.

Firma ROTAL po otrzymaniu do-
kumentacji architektonicznej Twojego
obiektu na pewno obni¿y koszty inwe-
stycyjne w konstrukcji budynku i roz-
wi¹zaniu problemów energetycznych

oraz obni¿y koszty energetyczno -
eksploatacyjne. Dotyczyæ one bêd¹
wszystkich szablonowych rozwi¹-
zañ pod k¹tem energetycznym sto-
sowanych od lat przez nie za bar-
dzo wyedukowanych w tym tema-
cie architektów i nawet wspó³pra-
cuj¹cych z nimi tzw. instalatorów
sanitarnych (od w.c. i c.o.) – a to
przecie¿ nie to samo. Konsekwen-
cje kosztowaæ bêd¹ nas przez lata.
Efekty roz³o¿¹ siê na pokolenia i po-
prawi¹ kondycjê ekonomiczn¹ kra-
ju. Do roboty.

Z powa¿aniem,
mgr in¿. Józef Jaszczerski


