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„ ...Włożyłbym moje pieniądze w jakieś źródło mocy - w słońce, energię słoneczną. Mam
nadzieję, że nie musimy czekać aż olej napędowy albo węgiel się wyczerpie zanim się za to
zabierzemy... ”
											
Thomas Edison

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY ENERGETYCZNE
NA CZYNNYCH, DUŻYCH OBIEKTACH PUBLICZNYCH

Do takich obiektów zaliczamy kompleksy budynków z okresu międzywojennego i
powojennego, w których funkcjonowały różne
przedsiębiorstwa
produkcyjne,
komunalne,
użyteczności publicznej. Pracowano w nich wówczas tylko przez określony okres doby i tygodnia.
Specyficzną grupą wśród nich są tzw. „lofty” – czyli
obiekty zaadaptowane po byłych (najczęściej ponad
stu letnich) murowanych, ceglanych zakładach komunalnych czy fabrykach. Jest ich w Polsce setki.
Należały lub jeszcze należą do Skarbu Państwa, do
gmin a pieczę nad nimi sprawują konserwatorzy zabytków. Dzięki nim i obowiązującym przepisom nie
wolno najczęściej zmieniać elewacji i przeprowadzić
ocieplenia ścian zewnętrznych. Tego rodzaju obiekty
ogrzewane były w 100% kotłami węglowymi. Natomiast od początku lat 80-tych, a już na pewno 90tych ub. wieku gremialnie dzięki dofinansowaniom
i audytom termorenowacyjnym przerabiano w nich
ogrzewanie na gazowe lub olejowe.
Przed piętnastu laty firma ROTAL przegrała
przetarg publiczny na ogrzanie takiego obiektu w
Szczecinie, który jest obecnie siedzibą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
Wskazane byłoby, żeby uczestnicy szkoleń w tym
obiekcie mogli osobiście w praktyce zobaczyć monitorowany i wyliczalny efekt ewentualnie planowanej
i proponowanej przez nas termo i energo modernizacji oraz poznali sposoby redukcji kosztów stałych
występujących w każdym obiekcie (energia elektryczna, c.o. i c.w.u.). Te koszty występują w każdym

mieszkaniu , domu, zakładzie pracy - a więc i w
całym kraju. Są one główną składową kryzysu ekonomicznego. Cała analiza światowego, kontynentalnego, czy państwowego kryzysu ekonomicznego
będzie chybiona i bezowocna tak długo dopóty nie
przeprowadzi się trafnej i efektywnej analizy potrzeby i sposobu zamiany energii chemicznej drzemiącej
w kopalinach na elektryczność oraz na ciepłą wodę.
Oraz co najważniejsze, żeby tę wytworzoną energię
elektryczną zamienić z powrotem w ciepło(oprócz
światła i kinetyki) w sposób najbardziej efektywny.
Jest 12-ty rok XXI tysiąclecia i pora
najwyższa, żeby prawie po 300 latach (1716 r. wynalezienie kotła z kaloryferem (”Dom i Energie” nr
1 i 2) wybrać, a jest już z czego, taki system ogrzewania w którym nie trzeba byłoby wymyślać i się
silić by ogrzewać najpierw powietrze w pomieszczeniach, a pomyślano by o ciągłym nie wymuszonym,
czyli mechanicznym napływie powietrza, a raczej
było grawitacyjnym już też podgrzanym oraz starano
się ogrzewać inną – prostsza metodą całą masę budynku (jego przegrody i przedmioty w nim) traktując
je jako akumulator dobrze odizolowany od zewnątrz.
Pamiętajmy o tym żeby inwestorzy, deweloperzy,
projektanci, producenci urządzeń C.O. i instalatorzy
– rozróżnili i zrozumieli, że najważniejsze jest jak
się ogrzewa żywe istoty, a nie czym się ogrzewa całe
skupiska, czy budynki w których one przebywają.
Jak? (czytaj uważnie poprzednie wydania „Dom i
Energie”).
Potrzebna jest zmiana myślenia (dobrym
materiałem jest lektura naszych broszur). Powinna
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ona zreflektować specjalistów i decydentów energetycznych razem z ekonomistami do tego, żeby nawet
w skali globalnej wybrali taki system ogrzewania (a
już wiemy jest z czego wybrać) aby był najefektywniejszy - zarazem prosty i tani, jak również zadecydowali żeby polityka energetyczna w większości była
nakazowa, a nie wolnorynkowa. Zrealizowano by futurystyczne marzenie i przepowiednie A. Einsteina,
mówiące o tym, iż „Wynalezienie jakiegoś genialnego systemu grzewczego jest dla ludzkości ważniejsze
niż odkrycie nowej planety”...
Wiosną 2009 r. wydaliśmy pierwszy zeszyt
naszego skromnego periodyku „Dom i Energie”.
Wykazaliśmy w nim, co rodzi każdy kryzys ekonomiczny. Mieliśmy już wówczas w konkretnej branży
energetycznej (grzewczej) oraz w energiach odnawialnych wieloletnie doświadczenia. Nie znaliśmy
jeszcze wtedy opracowania uczonych z Uczelni
Technicznej w Kaiserslauter, (Niemcy) (http://wwwuser.rhrk.uni-kl.de/~kosack/forschung/) dotyczącego
porównania ogrzewania wodnego-gazowego do
elektrycznego-promiennikowego (wykres u dołu pokazuje wydajność rozwiązania). Opracowanie to wg
nas jeszcze nie jest pełne, gdyż nie uwzględnia tzw.

kosztów „ciągnionych” (kopalnia – huta - produkcja
urządzeń instalacji c.o. – przesył – wentylacja). Koszt
ten sięga 2 kW energii elektrycznej, która potrzebna
jest dla osiągnięcia 1 kW w cieple tzw. tradycyjnego
C.O. Tradycyjnego C.O. - najbardziej rozpowszechnionego dziś, archaicznego, od prawie 300 lat, szczególnie na kontynencie europejskim C.O. wodnego,
które jest wytwarzane za pomocą kotłów opalanych
surowcami chemicznymi (biomasą, węglem, olejami
i gazami). Dr Kosack przy zachodnio-europejskich
cenach za energię udowadnia 2,5 krotnie zwiększone
zużycie energii (elektrycznej i ciepła w wodzie),
przy tradycyjnym ogrzewaniu gazowo-wodnym w
porównaniu z elektrycznym bezpośrednim promiennikowym oraz wykazuje zaoszczędzanie kosztów inwestycji w obojętnej strefie monetarnej przy
porównaniu powyższych systemów grzewczych.
Rozsądnemu inwestorowi oszczędności te pokrywają
opłaty za grzanie elektrycznością radiacyjnie przez 10
lat. My posiadamy z Czechami i Amerykanami ponad
dwudziestoletnie doświadczenie w bezpośrednim
ogrzewaniu elektrycznym i wodnym. Rosjanie pierwsi, a po nich NASA wprowadzili ogrzewanie radiacyjne na statkach orbitalnych. Rosjanie jako

Zużycie energii w kWh/m2

Zużycie energii w odniesieniu do powierzchni mieszkalnej

TECHNIKA GRZEWCZA:

NTG - Ogrzewanie gazowe konwekcyjne
BWG - Ogrzewanie gazowe konwekcyjne w technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami
grzewczymi
IR - ogrzewanie podczerwienią (promiennik elektryczny)
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pierwsi w miejsce oporników metalowych zastosowali niskotemperaturowy rezystor grafitowy.
Wraz z Czechami firma Rotal w Polsce opiera swoją
technologię produkcji promienników na technologi
amerykańskiej firmy Astec (Berco) (czytaj „Dom i
Energie” nr 7). Dopiero wspomniany wyżej dr Kosack po latach reformuje wieloletni stosunek Niemców do ogrzewania elektrycznego. Dla ciągle jeszcze preferowanego, archaicznego C.O. wodnego (od
1855 r. - wynalezienie elektryczności) nadążać musi
produkcja elektryczności oraz wydobycie surowców
energetycznych. Obydwie te gałęzie przemysłu zamiast pozostać upaństwowione dostają się w ręce
coraz bardziej pazernych i rywalizujących ze sobą
monopolistów. Wielka szkoda, że dla europejskich, a szczególnie unijnych ekonomistów i doradców energetycznych, polityków są obce wypowiedzi światowej sławy autorytetów - A. Einsteina
i B. Gatesa, że “postęp techniczny rodzi i stymuluje dobrobyt ludzkości”. Na przestrzeni 150 lat
od wynalezienia elektryczności uzależniliśmy się
do tego stopnia, że praktycznie nie potrafimy bez
niej egzystować. Błędne stało się myślenie, iż od
początku dystrybucje i przetwarzanie elektryczności,
najczęściej nieefektywne, w światło, czyli ciepło i
ruch stało się wolnorynkowe i skomercjonalizowane
i dostało się w ręce wspomnianych monopolistów.
Efektem tego dziś są duże elektrownie wieloblokowe, a ostatnio od kilku lat konkurujące z nimi
farmy wiatrakowe i parki fotowoltaiczne. Wszystkie one pracują oddzielnie, ale ciągle jednocześnie
z elektrowniami węglowymi, gazowymi, czy olejowymi, a już najmniej efektywnie z jądrowymi. Z
reguły przesyłają one wspólnymi liniami kablowymi
elektryczność, jednak z bardzo dużymi stratami. Do
tego dokładają się duże straty „ruchowe” jak np. w
weekendy kiedy to nie działa przemysł a energia
odnawialna powinna być produkowana (wieje wiatr, świeci słońce). Szkoda, że już dawno powołany
organ kontrolny NIK, któremu zwróciłem uwagę

w drugiej połowie lat 90-tych po przegranym kolejnym przetargu energorenowacyjnym czy organ ten
nie chciałby zadziałać prewencyjnie w branży energetycznej? Otrzymałem wówczas odpowiedź, że oni
pracują według wytycznych odgórnego planu rocznego z centrali. Samowolka, niekompetencje, brak
koordynacji między wieloma przedsiębiorstwami
i instytucjami związanymi z energetyką w szerokim znaczeniu przy kuriozalnej sytuacji zlikwidowanego Ministerstwa Energetyki potwierdza jednak potrzebę ustanowienia Organu Kontrolnego dla
najważniejszej w skali kraju gałęzi przemysłu jakim
jest energetyka. Szczytem powyższego z ostatnich
miesięcy w tym rejonie kraju gdzie zlikwidowano
wszelki przemysł – pozostały jeszcze Zakłady
Chemiczne Police (ale co to za problem dla doradców unijnych), którzy chyba dają o sobie znać gdyż
sygnalizuje się likwidację Elektrowni Dolna Odra,
która na pewno będzie zbędna przy zaplanowanej
nad wybrzeżem środkowym Bałtyku – elektrowni
atomowej i zwielokrotnienie w gminach nadmorskich kilkukrotnie ilość farm wiatrowych.
Może się mylę, ale nie słyszałem o jakimkolwiek kryzysie (szczególnie energetycznym)
na wyspach naszego globu. Stąd wniosek, że
produkcja energii elektrycznej powinna być rozproszona - „wyspowa”. Każde większe miasto,
wieś, mniejsze osiedla, zakład pracy, dom, szpitale
(szczególnie), sanatoria, domy opieki, koszary itp.
powinny być wyposażane w układy hybrydowe –
małe elektrociepłownie gazowe, czy olejowe, generator wiatrowy i fotoogniwa (“Domi i Energie”
nr 7). Zabezpieczone będą wtedy skupiska ludzkie przed coraz większą awaryjnością sieci publicznych (kataklizmy, warunki pogodowe, zużycie
materiałów). Zawsze będą one mogły (lub musiały)
swoje nadwyżki sprzedawać do sieci komunalnej.
Na pewno nie straszny nam będzie wówczas kryzys
energetyczny, a za nim postępujący ekonomiczny.

Oby NIK zaczął trafnie uderzać
i to najlepiej przed czasemprzed
rozpoczęciem nie zawsze trafionej inwestycji. Kotrola
na pewno efektywności
ostudziłaby “twórcze zapedy”
nazych “specjalistów”
i audytorów od termo- i eneromodernizacji, do instalowania
(projektowania) wszelkich
urządzeń energetycznych
ad hoc.

3

NASZ UPROSZCZONY AUDYT
ENERGETYCZNY...

wełną mineralną z ekranem aluminiowym (bardzo
ważna izolacja cieplna). Przeprowadzona w 1996
modernizacja tego obiektu nie zawierała wentylacji
mechanicznej z obiegiem zamkniętym z rekuperacją
ciepła. Wentylacja jest tu grawitacyjna (dla holi i sal
konferencyjnych). Prawdopodobnie dzisiaj przez taką
grawitacyjną wentylację i to wertykalną przez dach
oraz infiltrację przezeń jak i przegrody zewnętrzne
- tracimy na obiekcie około 40% ciepła bytowania
(od osób, oświetlenia, sprzętu elektrycznego i ogrzewania). Tylko bazując na kosztach obecnego ogrzewania zimą daje stratę na kwotę dziennie ok. 295 zł
brutto. Uważamy, że kwota ta inspirować powinna
każdego dobrego gospodarza do racjonalniejszego
obniżania kosztów stałych chociażby tymczasowo za pomocą prostych zabiegów. Najważniejszą i
największą składową stałą kosztów na tym obiekcie
oprócz elektryczności to C.O. Zainstalowane dwa
kotły gazowe firmy Wolf i Vailant o mocy 180 kW,
a drugie 175 kW. Roczne zużycie gazu to ok. 87500
m3 (3012 GJ). Na godzinę jest to około 10 m3 gazu
za który trzeba zapłacić. Zakładamy średnią wartość
opałową dla gazu GZ-50 = 34,43 MJ/m3. Dzisiaj inwestor na tym obiekcie kupuje od dwóch monopolistów, co godzinę elektryczność w ilości 15 kW w
średniej cenie 0,59 zł/kWh brutto (wliczono opłaty
dodatkowe), co daje kwotę 8,85 zł na godzinę oraz z
PGNiG-e (gazowni) 10 m3 za cenę 1,86 zł/m3 brutto
(wliczono opłaty dodatkowe) co daje godzinowy koszt za gaz 18,60 zł brutto.

...wykonany zostanie na podstawie danych zużycia
elektryczności i gazu za cały rok 2010 w ZSRG - SCP
(Zachodniopomorksie Centrum Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości).
Straty infiltracji przez przegrody (okna, świetliki,
ściany i dach) wykonamy za pomocą miernika strat
ciepła (W/m2) firmy Linear Laboratories produkcji
USA.
ZSRG – SCP to kompleks dwóch budynków
zaadoptowanych w 1996 r. po byłej zajezdni tramwajowej. Zostały one wybudowane po I Wojnie
Światowej. Są konstrukcji ceglanej z dachem drewnianym płaskim. Obiekt jest eksploatowany (zasiedlony) przez 5-6 dni w tygodniu po 10 godzin. W 1996
roku po wspomnianym już publicznym przetargu
zainstalowano w nim 4 kotły. Wówczas olejowe –
obecnie gazowe (wymieniono tylko palniki). Są to
kotły firmy Wolf i Viessmann. Pracują kaskadowo
– każda para oddzielnie w różnych pomieszczeniach
dla dwóch oddzielnych obwodów grzewczych.
Zewnętrzne mury są tu z cegły prawdopodobnie bez szczeliny powietrznej. Dachy drewniane pokryte papą mają strop kartonowo-gipsowy i przekładkę
styropianową lub z wełny mineralnej. Należy także
sprawdzić czy stan izolacji jest odpowiedni – jej
grubość i jakość. Stwierdzimy to poprzez pomiar i w
razie potrzeby (spełnienia dopuszczalnego standardu) będzie możliwość uzupełnienia braków - np. za
pomocą ekofibru. Można również dach okleić twardą

Jakie zabiegi termo- i energomodernizacyjen proponujemy
na takich obiektach jak ZSRG-SCP:

1. Z uwagi na dużą wysokość pomieszczeń obowiązkowo trzeba zawiesić centralnie usytułowane wentyl-

bez wentylatora

z wentylatorem

atory sufitowe (www.wentylatorysufitowe.pl), które latem chłodzą, a zimą zwiększają temperaturę w strefie 0 - 1 m od podłogi o 2-3 C oraz o 30% obniżają zużycie energii - obojętne, której elektrycznej (przy
ogrzewaniu elektrycznością) czy cieplnej (wodnymi kaloryferami). Te wentylatory mogą być wyposażone
w klosz dla jednej lub kilku żarówek i tym rozwiązać można też problem oszczędnego oświetlenia. Znamy
obiekty w których użytkownicy wkręcają 100 watowe żarówki, których ciepło dodane zostanie z wymuszonym obiegiem do dołu pomieszczenia razem z zalegającym ciepłym powietrzem z pod sufitu – co też
zwiększy efekt grzewczy (zdjęcie nr 1).
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Zdjęcie nr 1. Mieszacze podsufitowe, które zmieniają rozkład temperatur w halach.

Obniżenie temperatury ogrzewania o 1 stopnia C daje oszczędności o ok. 5% na koszcie energii.
Dlatego stosując wentylatory sufitowe możemy zaoszczędzić nawet do 30%.
Również przenikanie ciepła dachem będzie znacznie niższa. Jest ono proporcjonalne
do różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni C i
obniżeniu temperatury powietrza pod dachem z 24 stopni C na 22 stopnie C. Ogólne straty ciepła
zmniejszą się o 30%!

Zdjęcie nr 2. Pokojowy mieszacz sufitowy – zwiększa komfort cieplny o 2-3 stopnie C i zmniejsza koszty
ogrzewania o 30 %.
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2.

Drugim podstawowym oraz
niezbędnym
zabiegiem
oszczędnościowym szczególnie dla obiektu ceglanego (w
naszym przypadku zajezdnia)
jest izolacja cieplno-termiczna od wewnątrz wszystkich
zewnętrznych murów oraz
stropodachu (ekofibrem, granulatem styropianowym) łatwy
nadmuch przez wycięte otwory
na dachu lub naklejeniu specjalnych gęstych (twardych)
dachowych płyt styropianowych albo z wełny mineralnej
z aluminium. Tym sposobem
i stosunkowo małym kosztem
sukcesywnie partiami zyskamy spore oszczędności. Stwierdzamy w ZSRG - SCP,
że mury zewnętrzne mają
już styropian oraz płyty gipsowe na ruszcie stalowym od
wewnętrznej strony. Szkoda,
że bez aluminium. Zabieg ten
jest więc tu raczej zbędny.

Zdjęcie nr 3: Model izolacji ściany ceglanej zewnętrznej od wewnątrz (powietrze
– folia aluminiowa – wełna mineralna lub styropian – folia aluminiowa – płyta
kartonowo gipsowa). Dołem i górą jest 1 cm przestrzeni dla cyrkulacji powietrza.
Przy wilgotnych ścianach trzeba u dołu położyć kabel grzewczy.

Schemat po prawej:
Sposób izolacji cieplnej
i termicznej ściany
zewnętrznej ceglanej
od wewnątrz.
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3. Jak obniżyć jeszcze bardziej koszty systemu

4. Analiza infiltracji przez stropodach.

C.O. na obiektach, które w dodatku nie są zasiedlone całą dobę jak i w dni wolne od pracy.
Propozycja nasza poparta jest dwudziestoletnim doświadczeniem naszych krajowych i zagranicznych partnerów i konkurentów (tj, CCC
Kraków, Rico Warszawa, Zehender Wrocław, Fenix
Czechy, Redwell Austria, Astec-Berco USA). Jak
już wspomniałem od ponad dwóch lat wykładnią
dla europejskich producentów, dystrybutorów i instalatorów promienników elektrycznych, a szczególnie niemieckich i austriackich jest opracowanie dr
Kosack’a z Politechniki w Kaiserslautern (www-user.
rhrk.uni-kl.de/~kosack/forschung/index.php?Home).
Opracowanie to w wymienionych państwach przy
uprzednio przyjętym zakresie cen za elektryczność i
gaz wykazuje mniejsze zużycie energii na 2,5-krotnym poziomie. Oszczędności na inwestycji elektrycznej w przyjętej przeze mnie metodzie w porównaniu do gazowej kształtuje zysk, który starczy na
pokrycie opłat za C.O. elektryczne przez 10 lat. Dlatego proponujemy w wypadku nadwyżki produkcji
własnej elektryczności z elektrociepłowni domowej,
zakładowej i ewentualnej energii z źródeł odnawialnych - jako podstawowe centralne ogrzewanie zawsze należy przyjąć ogrzewanie radiacyjne – promiennikowe elektryczne (a w przypadku nadwyżek
elektryczności odsprzedawać ją sąsiadom albo dystrybutorom publicznym). Powinno się je popularyzować
nie dlatego, że od prawie 20 lat jesteśmy producentami promienników elektrycznych ale znowu niech
autorytetem będzie A. Einstein z przepowiednią z
połowy ubiegłego wieku, że „ogrzewanie przyszłości
powinno być radiacyjne”

W wypadku ZSRG – SCP (Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości) Około 1500 m2 dachu
przykrywa 2 kondygnacje powierzchni biurowych (w przybliżeniu 4000 m2). Ogrzewane są one
kotłownią gazową kotłami typu Wolf, o mocy 180
kW każdy. Natomiast pozostałe 4000 m2 zajmują
byłą zajezdnię zaadaptowaną na dwa hole, sale konferencyjne i wykładowe oraz część biurową. Biura,
bar, pomieszczenia socjalne mieszczą się na dwóch
kondygnacjach i są one czasami wyższe niż dłuższe.
W holach wykorzystane zostało światło szedowe
przez dachowe świetliki w formie otwartych od dołu
figur geometrycznych jak ostrosłupy, czy bryły o
ścianach w kształcie rąbów. Konstrukcja ich jest z
jednokomorowego poliwęglanu. Na tej części obiektu całkowita powierzchnia dachu jest około 2500 m2,
w tym łączna powierzchnia świetlików to około 300
m2.

Gdyby ktoś czytając nasze zalecenie chciałby
wysnuć kontrargument, że 1 kW energii elektrycznej jest droższy od 1 kW energii cieplnej z gazu
– to będzie miał rację, ale też równocześnie wykaże
swoje dyletanctwo w branży energetycznej i cieplnej.
Ten 1 kW ciepła jest efektem powstałym w dalekiej
kotłowni - spalającej np. gaz w palenisku kotła, a 1
kW energii elektrycznej jest emitowany w sposób
bezpośredni w postaci ciepła fal z promiennika niskotemperaturowego - bezpośrednio i to w każdym
pomieszczeniu, czy strefie oddzielnie.
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Musimy być świadomi, że otwarty od dołu w swojej
podstawie ostrosłup świetlika o bokach 2 m jest typowym „kominem” termicznym, który naszym
przyrządem wykazywał od wewnątrz budynku straty
52W/m2 przy różnicy temperatur ~190C. Natomiast sam sufit (stropodach bez dodatkowej izolacji)
miał straty 12 W/m2. Tak więc straty przez same tylko świetliki to 16 kW (na 300 m2). Przeliczając to
na energię cieplną z gazu co godzinę tracimy 3,04
PLN. Straty przez resztę dachu to 45 kW. Natomiast
na ścianach zewnętrznych wraz z oknami z naszego
pomiaru to średnio 25 W/m2 strat ciepła, co przy
powierzchni ~1800 m2 daje to ~ 45 kW.
Dla świetlików proponujemy u podstawy bryły dodatkowe, poziome przeszklenie
dwukomorową płytą polietylenową. Najważniejszą
przegrodą, która powinna „odbijać ciepło”, czyli falę
ciepła w podczerwieni i jeszcze gdyby mogła część
tego ciepła akumulować - jest podłoga i dlatego też
dużą rolę spełniłaby w tym wypadku folia aluminiowa położona razem z gąbką styropianową czy folią
„bąbelkową” lub piankową pod panelami, deskami,
kafelkami, czy wykładziną podłogową. Tu jej nie ma
(naszym opornikiem jest folia z grafitem a nie drutem). W ZSRG - SCP można to ewentualnie wykonać
bez zrywania płytek. Na starej podłodze kładziemy
wtedy folię aluminiową i bąbelkową i pokrywamy
jakąkolwiek miękką wykładziną podłogową. Natomiast w wypadku potrzeby pokrycia nowymi kafelkami dajemy kartonowo-gipsowe płyty typu Knauff.
Będzie to wówczas bardzo dobra, sucha, „pływająca”
podłoga. Stosujemy takie warstwy również przy klasycznym ogrzewaniu podłogowym elektrycznym –

kablami lub folią grafitową. Gips kumuluje ciepło.
Nie sprzedajemy wówczas elektryczności ale grzejemy nią (oprócz promienników) także podłogi.

5. Nie zamieniając posiadanego już źródła ogrze-

wania tak jak w tym wypadku - kotłowni gazowych
mamy jeszcze jeden prosty sposób obniżenia kosztów surowca energetycznego – w tym wypadku gazu
ziemnego. Od tylu samo lat (a jest tego prawie 300)
kaloryfer jest powszechnie końcowym urządzeniem
przekazującym ułamkowe ciepło z palącego się w kotle surowca, tu gazu do poszczególnych pomieszczeń
w sposób pośredni (palenisko – woda – rurociągi z
armaturą i elektrycznośią dla przepływu są na końcu
tego łańcucha kaloryfery, czy rury w posadzkach
(„Dom i Energie” nr 1) od, których dzięki konwekcji ogrzewa nas powietrze. Dlatego proponujemy w
miejsce kaloryferów promienniki wodne (zdjęcie nr
5 oraz www.zehender.com
).
Zmniejszyć wspomnianą
wyżej konwekcje
na istniejących konwektorach płytowych przez łatwą
i prostą przeróbkę ich na promienniki wodne. Można
to wykonać w trakcie grzania na miejscu, jeżeli są
na nich dwa zawory odcinające. Obiekt w większości
posiada możliwości takiego rozwiązania. W przeciwnym razie wykonać to można po sezonie grzewczym. Tym prostym zabiegiem zwiększymy promieniowanie do 55% (obecne konwektory mają max. 20
%). Obniżamy w ten sposób temperaturę na kotle o
20-30 stopni co daje dużą oszczędność na gazie.

Zdjęcie nr 4:
Promienniki
wodne sufitowe w hali
obrabiarek w
Zachodniopomorskim
Uniwersytecie
Technologicznym w
Szczecinie.

8. W ZSRG-SCP na dużej hali konferencyjnej
zaizolować obowiązkowo rury zasilająco-powrotne
od i do kotłowni – oraz koniecznie zamontować pod
sufitem mieszacze powietrza.

9. Najważniejszy zabieg energomodernizacyjny

dla nowych i starych obiektów z pracującymi
już kotłami to wyposażyć obiekt w własną
elektrociepłownię gazową. Niestety gaz jest coraz
droższy i nie wiadomo jak długo gospodarze naszego
kraju będą mogli czy chcieli, a może musieli go
kupować za granicą. Przy takim stanie gospodarki
i coraz bardziej likwidowanym przemyśle ciężkim
będziemy coraz bardziej pogłębiali nasz kryzys energetyczny i pogrążali się w kryzysie ekonomicznym, którego miernikiem będzie rosnąca też cena
paliw. Najprostszym i najpewniejszym sposobem
jest nie marnotrawienie ich przez spalanie gazów
jak i olejów w kotłach, czy piecykach kuchennych,
a produkowanie z nich elektryczności i ciepłej
wody jednocześnie („Dom i Energie” nr 6). Można
to zrobić w sposób prosty i masowy z tysiąca jak nie
milionów wyzłomowanych silników samochodowych – montując z nich domowe, osiedlowe, czy
zakładowe elektrociepłownie. Wystarczy nam wtedy gazu i ropy z naszych krajowych źródeł z gazem łupkowym włącznie. Z węgla, którego mamy w
bród stosujemy takie rozwiązanie już od dziesiątków
lat w dużych elektrociepłowniach. Jeżeli dojdzie do
tego jeszcze elektryczność z źródeł odnawialnych
(z geotermią włącznie) – to może jako jedyny kraj
będziemy się szczycić „białą plamą” w Europie i

6. Zamontować należy wentylatory sufitowe, które
zwiększą temperaturę powietrza o 2-3 stopnie i
zmniejszą koszty ogrzewania o 20 -30%.

7. Odzyskać ciepło z wentylacji wywiewowej

rekuperacją suchą lub mokrą instalując pod sufitem stropodachu w partii piętra nad dużą salą
konferencyjną jeden z będących w handlu rekuperatorów suchych i odzysk w ciepłym świeżym
powietrzu skierować do pobliskiej partii sąsiednich
pomieszczeń lub też na parterze w pobliskiej
kotłowni zainstalować pompę ciepła powietrze–
woda oraz 1,2 m2 wymiennik i tam magazynować
to ciepło z rekuperacji i wymiennikiem płytowym i
dmuchawą – przekazać do sąsiednich pomieszczeń.
To drugie rozwiązanie pozwala magazynować ciepło
z rekuperacji na czas, kiedy będzie potrzebne. A więc
będzie to jeszcze efektywniejsze.
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będziemy mogli zapomnieć o utęsknionych przez
wielu polityków – „atomówkach”. Ku rozwadze dla
naszych decydentów energetycznych niech będzie
ostatni komunikat Departamentu Energetyki USA
– że dzięki eksploatacji gazu łupkowego obniżono
lub obniży się tam o 50% cenę elektryczności. Jak?
W sposób bardzo prosty i od lat powszechny na zachodzie i propagowany przez na w Polsce od 20 lat
(„Dom i Energie” nr 5 i 7).
Dla całego obiektu średnio na godzinę ZSRG-SCP kupuje od Enei 15 kW energii elektrycznej.
W pomieszczeniach obydwu kotłowni zmieści się
w każdej po jednym dobrym energobloku czeskiej
firmy TEDOM o mocy elektrycznej tylko 9 kWel i
cieplnej 22 kW (zdjęcie nr 6). Te energobloki już po
wstępnej analizie pokrywają obecne jeszcze średnie
zapotrzebowanie na energię elektryczną tego obiektu
przy nie zmienionym rodzaju oświetlenia. Te łącznie
18 kWe możemy wpiąć do sieci wewnętrznej nie
dyskutując z żadnym dystrybutorem sieci public-

znych, czy URE. Jednak jeżeli energobloki będą
musiały pracować latem to trzeba będzie jednak sprzedawać elektryczność do sieci publicznej
(po prostu zarabiając na tym).
Natomiast 44
kW w ciepłej wodzie o temp. 890C „wpinamy” w
rurociągi powrotne do kotłów. Kotły posiadają inteligentne systemy regulujące, które redukują automatycznie ilość gazu dostarczanego do palników
i prawdopodobnie nie będą się często zapalały. Taką
opcję przyjmować można tylko w okresie zimowym.
Latem będzie zgromadzonego „ciepła” w wodzie za
dużo i tylko zamiana jego na chłodzenie z pompą
absorpcyjną będzie miała sens. Po tym zabiegu na
pewno już wskazana będzie wymiana kotłów na
mniejsze lub mniejsze palniki i tu wykazać powinna
się uczciwą pomocą i poradą firma serwisowa Wolf’a
oraz Viessmanna. Można tę nadwyżkę ciepłej wody
odsprzedać sąsiadowi lub PEC tę nadwyżkę ciepłej
wody odkupi (zgodnie z taryfą URE).

Zdjęcie nr 5: Blok grzewczo-elektryczny w jednej z kotłowni SCP
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10. Obiekt powinien pełnić rolę dydaktyczną. Ma

konkurs – przetarg na koncepcję obniżenia kosztów
za energie elektryczną i ciepłą wodę. Tak dzieje się
od wielu lat, że decyzje jak dany obiekt będzie ogrzewany (a właściwie jak i czym) – pozostawia się to
wiedzy – jeżeli nie „widzimisię” zarządzających
bezpośrednio danym obiektem. Szkoda – to duże
niedopatrzenie pokutujące w naszym kraju z dużymi
konsekwencjami ekonomicznymi. Od początku
naszej transformacji można było liczyć zawsze na
jakieś dofinansowania. Wówczas był to fundusz z dywersyfikacji naszych gierkowskich” długów, potem
z WFOŚiGW a obecnie jeszcze z unijnych dotacji.
Starający się o dotacje potrzebowali wtedy, i prawdopodobnie nadal, racjonalizacji w formie audytu
termorenowacyjnego, a obecnie energetycznego od
„specjalistów” zupełnie nie z tej branży oraz bez
praktyki energetycznej i ciepłowniczej, byleby tylko
z tytułem magistra oraz po płatnym kursie w którejś z
„Agencji Poszanowania Energii”. Tak było i w 1996
r. Dla tego obiektu Urząd Miasta zlecił audyt termomodernizacyjny. Jaki on był pokazuje nasza broszura.
Żeby go zweryfikować (nawet uwczesny dyrektor z
WFOŚiGW nie miał wówczas jeszcze audytorów).
Dotację dano i dzisiaj są tego skutki. Nie tylko tu, ale
w całym naszym kraju przeliczane na miliony – jeżeli
chodzi o koszty inwestycyjne – powiększone jeszcze
w skali całego kraju o milionowe koszty eksploatacyjne i to wszystko na skutek niewłaściwego dobóru
instalacji grzewczej. Myśmy wtedy jako firma na
tym obiekcie zaproponowali kogenerację z promi-

on dobre warunki lokalizacyjno-architektoniczne
(wolna przestrzeń od strony kanału i płaskie dachy).
Wskazane jest aby na dachach zamontować fotoogniwa i małe generatory wiatrowe o pionowych
osiach obrotu (wizualizacja komputerowa - zdjęcie
nr 7 i 8). Pozwoliłoby to wtedy nawet w 100% na
uniezależnienie się od dystrybutora energii elektrycznej. Już na pewno z kogeneracją (elektrociepłownią
gazową) i z tymi dwoma jeszcze źródłami energii
elektrycznej - trzeba będzie na pewno sprzedawać
wyprodukowaną elektryczność do sieci publicznej
i zarabiać. W tej sytuacji wskazana byłaby pomoc
techniczno-naukowa Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

UWAGI KOŃCOWE:
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości
podlegające Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu
Rozwoju Gospodarczego jest jednostką budżetową i
podlega Urzędowi Miejskiemu. W związku z czym
wydanie jednej złotówki na zaplanowaną przez
nas energomodernizację w celu obniżenia kosztów
stałych wymagać będzie na pewno przetargu publicznego i decyzji osoby kompetentnej w tym temacie. W swojej długoletniej praktyce w tej branży nie
słyszałem i nie czytałem w żadnym biuletynie publicznym, żeby ktoś dla jakiegoś obiektu ogłaszał

Zdjęcie nr 6:
Panele fotowoltaiczne i pionowe
generatory wiatrowe
na budynku SCP w
Szczecinie.
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Zdjęcie nr 7:
Panele fotowoltaiczne i pionowe
generatory wiatrowe
na budynku SCP w
Szczecinie.

ennikami elektrycznymi i wodnymi. Można było w
tamtym czasie doprowadzić w tę partię przy ul. Kolumba tzw. „cieplik” z PEC-u. Niestety, ale wiedza
decydentów lokalnych była i chyba jeszcze jest stereotypowa i aż wstyd dla takiej aglomeracji miejskiej
z uczelnią techniczną, że Szczecin jest naszpikowany
„bublami” energetycznymi - katedra, zamek, Urząd
Wojewódzki, Opera i na pewno wiele innych obiektów gdzie zlikwidowano węzły cieplne, czyli makrokogenerację z węgla.
Gdyby dziś trzeba było publicznie
rozwiązywać podobne problemy – uważam niestety,
że znów zostałyby wybrane te same rozwiązania.
Obecni „specjaliści” energetyczni dowiedzieli się
(z Internetu czy szkoleń), że oprócz nowych kotłów
kondensacyjnych wypada zaproponować jeszcze
tzw. kolektory słoneczne i pompy ciepła, a na koniec
potwierdzając w całej rozciągłości zupełne braki w
tej branży jeszcze tzw. rekuperatory. Najpierw proponuje się ogrzewanie konwekcyjne pośrednie, a potem stara się odzyskać tracone tą formą (konwekcją)
ciepło z zwiększonej wentylacji - rekuperatorami
- to wielki nonsens. Powyższe uwagi nasuwają
propozycję, żeby inwestorzy „uszczęśliwieni” masą
różnych, często źle dobranych urządzeń energetycznych, przykładowo po dwóch latach eksploatacji
tych rozwiązań byli zobligowani i udowodnili, że
ich inwestycja dała efekty wydajne i ekonomiczne.
Wyniki powinni wysłać do NIK’u. Nie chcę być
złym prorokiem ale obecnie największym obiektem
na którym jest przeprowadzana energomodernizacja
jest szpital w Gryficach - koszty tej operacji sięgają
ponad 60 milionów zł.
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Pisząc ten artykuł w przełomie stycznia
i lutego 2012 r. kiedy na kontynencie europejskim zagościła sroga zima chciałbym jeszcze raz
uświadomić energetykom, specjalistom każdej
rangi, że najważniejszym i najtańszym awaryjnym
nośnikiem energii była, jest i będzie elektryczność
produkowana nie w systemie rozproszonym ale
wyspowym (”Dom i Energie” nr 6 i 7) z możliwością
“magazynowania” jej (skumulowania w postaci
“ciepła”) w molekułach twardych – przegrodach, w
ostateczności w płynach i akumulatorach. Przy obecnej bogatej i szerokiej podaży materiałów izolacji
cieplnej i termicznej, nie koniecznie posługując się
technologiami tzw. domów pasywnych, czy zero-energetycznych wiemy, że potrafimy w sposób prosty
i tani skonstruować budynek tak, że jakiekolwiek
ogrzewanie włącza się dopiero przy np -5 stopni C
na dworze (w strefie pomorza zachodniego tylko 7%
dni zimy kalendarzowej jest poniżej -5 stopni C).
Oprócz wspomnianych już izolacjach termicznych
i cieplnych kumulujących ciepło w przegrodach najważniejszym urządzeniem w instalacji C.O. i
C.W.U. jest możliwie duży bufor odbierający na poddaszu grawitacyjnie (bez elektryczności) z różnych
źródeł ciepło z możliwością jego magazynowania i
oddawania ciepła do powietrza i wody (zdjęcie nr 9
na kolejnej stronie).
Kończąc ten artykuł jesteśmy świadomi,
że nie będzie on w tej formie ofertą, którą ZSRGSCP mogłoby złożyć do realizacji dofinansowania.
Należałoby raczej przkazać ją wyższym organom,
które zajęłyby się jej realizacją i sfinansowaniem.
Zrobiony przez nas konspekt powyższego -

w formie uproszczonego kosztorysu – z wyjątkiem
instalacji urządzeń energetycznych na dachach –
nie powinien przekroczyć 300 tys PLN na te prace
będące niejako naszym tzw. „KNOW HOW”.
Podobną analizę potrafimy również przeprowadzić
także w budynkach publicznych (szpitale, akademiki) zsiedlonych całodobowo. W dodatku analiza
ta byłaby dokładniejsza i porostrza do wyliczenia.
Potrzebowalibyśy do tego zawsze wyników rocznego
zużycia energii.
Nie jest to jednak najwyższy cel w moim
bardziej dalekosiężnym zamierzeniu. Celem jest

realizacja całości wymienianych rozwiązań w szerszym zakresie (ogólnokrajowym) i zrealizowania
ich rękoma tysięcy bezrobotnych zrzeszonych np.
w spółdzielniach komunalnych, czy tak zwanych
klastrach na tysiącach podobnych obiektów w całym
kraju. Kwota ta (300 tys PLN) nie obejmie propozycji odzysku energii elektrycznej z wiatru i słońca
z urządzeń zaproponowanych na dachach SCP.
Szczegóły naszych propozycji można znaleźć np.
na str 11 w 7 nr „Dom i Energie”. Zapraszamy do
współpracy!

Zdjęcia nr 8. Bufor 1000 litrowy z pompą ciepła powietrze-woda dla alternatywnych systemów CO i CWU.

1 - Zbiornik bezciśnieniowy z odbiorem energii cieplnej do różnych płynów akumulacyjnych m.in. z pompy ciepła, kolektorów
słonecznych, kominka, elektryczności i podażą do wszelkich CO wodnych i powietrznych oraz CWU.
2 - Pompa ciepła powietrze woda jako rekuperator dla całorocznego odbioru ciepła z energii słonecznej.
3 - Wymiennik ciepła powietrze-woda dla CO powietrznego.
4,5,6 - Krótce dolotowe i powrotne z ewentualnych kolektorów słonecznych, kominka lub kotła, czy węzła cieplnego.
7 - Wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku.
8 - Pompa cyrkulacyjna dla płynu akumulacyjnego.

W przyszłych numerach „Dom i Energie”:

-jak skonstruować własną elektrociepłownie domową na benzynę, olej opałowy, gazy i HHO
-jak magazynować energie elektryczne
-jak ogrzewać dom i mieć cały czas C.W.U paląc np. w kominku tylko dwa razy w tygodniu.
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“Najpierw ludzie są nieufni do nowych rozwiązań
- że jakaś rzecz może być tak wykonana. Potem zaczynają mieć nadzieję, że to może być tak
wykonane. Następnie jak to już jest wykonane
cały świat się dziwi że to nie było wykonane 100
lat wcześniej”
Frances Hodgson Burnett
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