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 BIULETYN INFORMACYJNY – Nr 5 – lipiec 2010. Wydanie 2 – czerwiec 2020 

 

KOGENERACJA – ENERGIA SKOJARZONA 
I. Najbardziej efektywne spalanie gazów i olejów dla celów c.o., c.w.u. 

i produkcji energii elektrycznej, str. 1 
II. Jak zwiększyć dochód narodowy likwidując smog, str. 8 
III. Nieopatentowane urządzenia z OZE, str. 11 
 

Publikacja ta została napisana może z trochę dużym opóźnieniem po kontakcie naszym na wiosennych targach 
w Poznaniu  2010 z przedstawicielami PGNiG.
 

I. Najbardziej efektywne spa-

lanie gazów i olejów dla celów c.o., 

c.w.u. i produkcji energii elektrycznej 
Gdyby polityka energetyczna 

naszego kraju nie rządziła się regułą 

wolnorynkową, a była nakazowa i ist-

niała tak jak kiedyś inspekcja ener-

getyczna lub nawet policja energetycz-

na – to nie bylibyśmy w Europie naj-
bardziej energochłonnym lub dosadnie 

– energożernym – państwem tego kon-

tynentu. Proszę nie kojarzyć sobie, że 

dotyczy to tylko energii elektrycznej, 

ale również energii cieplnej przez spala-

nie każdego surowca energetycznego w 

różnego rodzaju archaicznych, produ-

kowanych z uporem maniaka od 1716 r. 

i udoskonalanych od 1855 r. – do dzi-

siaj i to w większości importowanych 

piecach, czy kotłach (czytaj D&E nr 1). 

Schemat nr 1 jest najbardziej 

rozpowszechnionym np. w Niemczech 

od ponad 50 lat systemem kogeneracji 

– stosowanym w domach jednorodzin-
nych, wielorodzinnych, czy obiektach 

wielkokubaturowych – opartych na blo-

kach grzewczo-elektrycznych (BGE) dla 

surowców energetycznych – gazów lub 

olejów. Energobloki dobierane były wte-

dy przez wiele lat pod C.O. wodne 

wsparte kotłem lub węzłem cieplnym 

jednocześnie też dla potrzeb wody sa-

nitarnej i również c.o. (na wypadek prze-

glądu czy postoju BGE). Tak samo pro-

jektowano i dobierano energobloki – 

kiedy obiekt miał już kocioł c.o. Dołą-

czało się BGE równolegle do rurociągu 

powrotnego do kotła, czy też węzła – o 

mocy cieplnej równej kotła, czy węzła. 

Było tak chyba do połowy lat 90. kiedy 

zaczęto coraz lepiej izolować domy, a 

zimy były „krótsze” i łagodniejsze. W 

przybliżeniu BGE amortyzuje się w cią-

gu trzech lat pracy non-stop, przez to, 
że w czasie jego pracy nie kupuje się 

elektryczności od publicznego mono-

polisty – Zakładów Energetycznych. 

Żeby jeszcze zwiększyć końcową spra-

wność cieplną takiego obiegu z BGE 

wystarczy zamienić kaloryfery – kon-

wektory wodne na promienniki wodne 

(testujemy to od kilku lat). Promienniki 

wodne produkuje w Europie kilka firm 

niemieckich oraz największa w tym te-

macie szwajcarska firma Zehnder. 

Firma Rotal potrafi każdy pły-

towy kaloryfer za cenę 200 zł/m2 prze-

konstruować na promiennik wodny wg 

technologii amerykańskiego promien-
nika typu ECOSUN (to te ciemne płyty 

na zdjęciu nr 1 wykonanym w naszym 

zakładzie ROTAL w Kobylance). Poz-

wala to wtedy w tych konwektoro-pro-

miennikach obniżyć temperaturę wody 

dolotowej grzejnej do 50-55°C. Stosu-

nek konwekcji do promieniowania zmie-

ni się na korzyść promieniowania 50/35 

– a to już będzie bardzo duża oszczęd-

ność – przy obecnym stosunku 55/20 a 

temperaturze wody z kotła 50°C. 

Taka polityka kogeneracyjna 

oczywiście bez tych wspomnianych wy-

żej promienników wodnych trwała w 

Niemczech do połowy lat 90. Było taje-

mnicą poliszynela, że prawie około 

1000 dużych energobloków zostało wy-

łączonych z eksploatacji z uwagi na ich 

przewymiarowany dobór tylko pod c.o. 

wodne. Niemcy po czasie zorientowali 
się i zaczęli BGE dobierać już mniej-

sze na potrzeby tylko ciepłej wody uży-

tkowej dla danego obiektu w porze let-

niej. Ciągle jednak do dzisiaj równole-

gle w tym nowym układzie zabezpie-

czają się jeszcze kotłem na ten sam 

surowiec energetyczny co BGE łącznie 

z nim do celów c.o. wodnego i c.w.u. – 

co wbrew pozorom wcale dużo nie ob-

niżyło kosztów instalacji i eksploatacji. 

Znając od prawie 30 lat swoją 

kogenerację oraz powyższe w Niem-

czech zaprosiłem na nasz obiekt w 

Szczecinie przy ul. Judyma pracowni-

ków lokalnego SEC-u, którzy przygo-
towywali dokumentację na lokalną 

osiedlową kogenerację. 

Nie posłuchali moich rad i dzisiaj dys-

trybuują najdroższą kWh w ciepłej wo-

dzie do c.o. wodnego zamiast elektry-

czność dla radiacyjnego c.o. prosumen-

ckiej sieci (sic!). Według najnowszych 

wieści zamontowany przed laty (po 

prezentacji i ostrzeżeniach ewentualne-

go niewłaściwego doboru bloku) duży 

kilkuset kilowatowy blok gazowy tylko 
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dla celów c.o. (wodnego) okazał się wg. 

tutejszych specjalistów nietrafiony. Nie 

posłuchali moich ostrzeżeń wiedząc o 

podobnych sytuacjach w Niemczech 

i elektryczność potraktowali prosume-

ncko (handlowo) w ciepłą wodę do c.o. 

i c.w.o. – zamiast elektryczność na c.o. 

a ciepłą wodę tylko c.w.u. – oczywiś-

cie poprzedzone to winno być rzeczy-

wistym bilansem średniego max. z 2 

lat zużycia wody na cele sanitarne i do-
piero do niego kupić BGE (energob-

lok). Taka niewiedza powinna mieć ka-

rne konsekwencje, gdyż milionowe 

koszty – straty będą rozłożone na kon-

sumentów obydwu energii. 

Elektryczność w całości lub 

tylko nadwyżkę we wszystkich powyż-

szych wariantach odprowadza się z re-

guły do sieci publicznej. Oczywiście ce-
na jej powinna być preferencyjna. Ten 

drugi układ (schemat nr 2) jest już bar-

dziej ekonomiczny od poprzedniego. 

Najmniej energooszczędny jest 

taki układ, w którym zużywa się ener-

gię elektryczną dla całego łańcucha 

kosztów ciągnionych z całą logistyką 

od górników wydobywających rudy 

żelaza i miedzi poprzez hutników, pro-

ducentów kotłów, armatury, kaloryferów 

i masy innych elementów dla prze-

starzałego C.O. wodnego czy powiet-

rznego i energii elektrycznej dla pracy 
tego systemu. 

Powtarzam, dobór BGE powi-

nien być tylko dla różnych potrzeb 
c.w.u. z pory letniej, natomiast równole-

gle produkowana elektryczność byłaby 

tylko do celów bytowych i c.o. elektry-

cznego z ewentualną nadwyżką do 

sieci publicznej lub na odwrót – doku-

powanej od niej dla c.o. elektrycznego. 

Jeżeli byłby to BGE synchro-

niczny wsparty przy rozruchu elektry-

cznością z sieci publicznej to najtań-
szym C.O. w każdym kraju będzie og-

rzewanie bezpośrednie promiennikowe 

elektryczne lub nawet konwekcyjne. Za-
wsze mamy do tego systemu w odwo-

dzie dostęp do elektryczności z sieci 

publicznej od monopolistów. Ucieszył-

by się dziś w zaświatach z tego naresz-

cie A. Einstein – który już to przepo-

wiedział w latach 40-tych ubiegłego 

wieku – mieszkając w USA – „że w 

przyszłości powinno ogrzewać się tylko 

promiennikowo-radiacyjnie”. 

Jeżeli chcemy mieć asynchro-

niczny energoblok – to musimy go uru-

chomić z akumulatorów i zsynchroni-

zować do 50 Hz by można oddawać ca-

łość lub nadwyżki produkowanej energii 

elektrycznej i zarabiać. 
Każdemu otwartemu na pros-

te, nowoczesne rozwiązania – inwesto-

rowi, deweloperowi potrafimy nadwyżki 

energii elektrycznej z kogeneracji, czy 

ostatnio modnych innych źródeł ener-

gii odnawialnych – w sposób kontrolo-

wany magazynować przez cały rok w 

ścianach działowych i fundamentach z 

zamianą ciągłą lub regulowaną – na ak-
tywną lub zakumulowaną energię ciepl-

ną (patrz DiE nr 7) w ziemi czy wodzie. 

Uwzględniając wspomniany wy-

żej łańcuch kosztów ciągnionych popu-

larnego, wodnego, pośredniego c.o. oraz 

ponad 30-letnie nasze oraz czeskich, 

amerykańskich i na pewno też skandy-

nawskich, a ostatnio już niemieckich 

i austriackich partnerów doświadczenia 

w tym systemie grzewczym – to orien-

tujący się aby mieć w domu efekt cie-

plny 1 kW w ciepłym powietrzu trzeba 

zaangażować na produkcję urządzeń 
dla tej tradycyjnej sieci C.O. i jej pracy 

(grzania) – 7 kW energii elektrycznej. 

A gdzie jeszcze koszty architektonicz-
ne dla tego systemu C.O. jak np. na ko-

miny, specjalne pomieszczenia (kotło-

wnie), podłączenie instalacji gazowej, 

czy olejowej oraz straty zwiększonej 

wentylacji oddzielnymi kominami? A 

gdzie koszty zanieczyszczenia atmos-

fery CO2 przy produkcji materiałów na 

te urządzenia i obiekty, no i samego 

spalania? 
Średnia dzienna produkcja na-

szej firmy Rotal różnych promienni-

ków według technologii firmy amery-
kańskiej Asteck-Berco to po zainstalo-

waniu ich eliminują one w systemie 

centralnego ogrzewania Ecosun potrze-

bę spalenia 31,5 tony węgla lub 18 000 

m3 gazu ziemnego. Łatwo to przeli-

czyć na tony CO2 a trwa to już u nas 

prawie 31 lat, jest to większym pożyt-

kiem ogólnoludzkim na dziś i przysz-

łość  a niżeli miliardowe wsparcie na-

szej gospodarki przez wchodzący na 

nasz rynek Microsoft i Google – a  jest 

dziś rok 2020.  Tworzona przez nich 

,,chmura krajowa’’ wyprodukuje rów-

nież nieprzyjazny smog elektroniczny 

natomiast – nasza produkcja jest wy-
mierna w złotówkach i przynosząca 

korzyści każdej rodzinie a więc gospo-

darce narodowej. 

Straty np. w wentylacji ok. 

40% – firma ROTAL potrafi odzyskać 

instalując najlepiej na poddaszu reku-

perator w formie pompy ciepła powie-

trze-woda, co pozwala nam zmagazy-

nować ciepło z rekuperacji – wentyla-
cji z całego domu w centralnym bufo-

rze – wspólnym dla ciepła z BGE i ró-

wnież innych urządzeń takich jak – ka-

żde ogrzewanie z elektrycznym włącz-

nie, termokolektorów słonecznych, fo-

toogniw, rekuperacji kanalizacyjnej czy 

kominka z czopuchem wodnym, a na 

upartego (tylko po co?) – każdego tra-

dycyjnego kotła (patrz schemat nr 3 

i DiE nr 2 i 7). 

Według danych PGNiG z mie-

siąca listopada 2009 roku rozdział kon-

sumentów gazu ziemnego w Polsce był 
następujący (patrz wykres kołowy nr 4). 

Gazu ziemnego zużywaliśmy 

wg PGNiG 13,900 mld Nm3 rocznie. 
Wg Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie 

naszego krajowego gazu było w tym 

około 5 mld Nm3 rocznie, a zasoby 

krajowe są obecnie większe, uwzględ-

niając jeszcze import z USA, Kataru 

i Norwegii, i niebawem z Danii. 

Analizując powyższy podział 

widzimy, że prawie 1/3 zużywali kon-

sumenci indywidualni na ogrzanie ga-
zem swoich mieszkań, domów czy ca-

łych osiedli oraz do gotowania. Trwa 

to dziś tak już w Europie około 160 lat, 
kiedy to do kotła c.o. wynalezionego w 

1716 roku dobudowano po 1855 roku 

(wynalezienie elektryczności) do niego 

– pompę, palnik gazowy czy olejowy 
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i zintegrowano je w naturalny obieg 

grawitacyjny c.o. Jak długo chcemy 

jeszcze trwonić importowany suro-

wiec energetyczny będący jednocześ-

nie przyczynkiem do przetargów po-

litycznych i szantażu ekonomicznego 

– tylko do celów c.o., kuchenek do-

mowych? Truć i wylatywać w powie-

trze, chyba że szukamy zajęcia dla 

naszych strażaków i ekip ratowni-
czych. 

Analizując z tego wykresu tyl-

ko jedną grupę – odbiorców „domo-
wych” otrzymujemy: 

13,900 mld Nm3 x 31% = 4,3 mld Nm3 

rocznie (rok 2010). 

Jest to bardzo duża ilość gazu 

– prawdopodobnie największa w Euro-

pie – Nm3 przypadająca na gospodar-
stwo domowe. Z całą odpowiedzialno-

ścią twierdzę, że jest to gaz najbardziej 

nieekonomicznie wykorzystany w tej 

strukturze podziału wśród państw UE. 
Niestety jest to forma, która przysparza 

bardzo dużo zysków – firmom takim 

jak PGNiG czy GasSystem, gazow-

niom jak i producentom i dystrybuto-

rom obecnego sprzętu c.o. 

Na obecnym etapie, kiedy w 

kraju, gdzie od wielu lat nie ma postę-

pu technicznego w każdym razie w se-

ktorze energetycznym (nie łączyć tego 

z brakiem elektrowni jądrowej) nie po-

wiela się tego co jest znane od dawna u 

innych i nie propaguje się małej koge-

neracji (1-50 kWelektr.) opartej na spra-
wdzonych i na razie popularnych sil-

nikach Otto wynalezionych w 1876 ro-

ku. Oprócz wymienionych oszczędno-

ści i efektów energetycznych tworzy-

my równocześnie stanowiska pracy dla 

tysięcy bezrobotnych. Zaproponowali-

śmy to przed laty Zakładom Cegiels-

kiego w Poznaniu. Dyrektor  zakładu, 

który produkował dla naszych już nie-
istniejących stoczni bloki energetyczne 

oparte na silnikach Sulzera chłodzo-

nych wodą morską, nie za bardzo 

orientował się co to jest popularna, do-

chodowa kogeneracja i uważał, że ma 

park maszynowy przystosowany tylko 

do produkcji dużych silników dla gene-

ratorów o mocach powyżej 0,5 MW. 

Musiał on tak samo jak reszta suflerów 

ministra gospodarki mieć świadomość, 

że Zakłady Cegielskiego produkowały 

generatory, które jak wspomniałem by-

ły chłodzone wodą morską czyli w 

obiegu otwartego chłodzenia z ciepłem 

traconym do morza. W lądowym wyda-

niu takiego samego generatora prądowe-

go jeszcze raz uświadamiam wszystkim, 

że bardzo ważne i niezbędne jest zagos-

podarowanie pierwej właśnie tej wody 

chłodzącej do wszelkich celów, szczegó-

lnie c.w.u. i ostatecznie też C.O, tylko 

jak już wspomniałem trzeba wiedzieć w 

jakich grzejnikach (kaloryferach) ją 

schładzać. 
Jak już wspomniałem, my op-

rócz powyższego, wiemy jak jeszcze z 

tej kogeneracji otrzymać 35% więcej 

energii elektrycznej. Mozoli się nad tym 

wiele ośrodków badawczych nie tylko 

w Europie. Wszyscy próbowali przez 

szereg lat to osiągnąć wykorzystując 

silnik Wankla. W końcu zdecydowali 

się na silnik Watta. Proszę podpatrzeć 
nasze rozwiązanie: 

http://www.rotal.pl/index.php?g=produ

kty&ps=produkty_rotacyjna. Proszę do 

tej analizy poprosić dobrego naukowca 

– mechanika z jakiejś politechniki. Mo-

że razem z załączonym rysunkiem pa-

tentowym zrozumie on ten mechanizm, 

który u nas pracuje od 24 lat (o który w 

latach 70. ubiegłego wieku zabiegała 

osobiście firma inż. Wankla) na razie 

w odwrotnym kierunku, jako sprężarka 

do ciśnienia 30 bar. 

Oczywiście nie należy zlekce-

ważyć sobie możliwości odzysku rów-

nolegle energii „białej” – kinetycznej – 

prawdziwie odnawialnej z wypływają-

cego gazu na końcach grubych rur roz-

sianych po całym kraju i zakończonych 

zaworem rozprężnym. Zapraszamy do 

Zakładów Chemicznych Police, żeby zo-
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baczyć skonstruowane przez ponoć naj-

lepszą firmę na świecie – Spilling w 

Niemczech – rozwiązanie tego proble-

mu. Ta ekspanderownia skontruowana 

została za 1,3 mln EU + 5 mln EU na 

250-letniej maszynie parowej o spraw-

ności tylko około 55%. Bardzo prosta 

propozycja produkcji dla Cegielskiego. 

Może jakiś kompetentny doradca rzą-

dowy o tym zadecyduje! 

W powstałej w „PGNiG Ener-
gia” – wkradł się powszechnie powie-

lany w ogólnym zrozumieniu błąd. Pra-

wdopodobnie PGNiG kojarzy sobie 

słowo „energia” z elektrycznością. De-

partament czy inny administracyjny 

twór powinien mieć nazwę  „PGNiG 

Energie”. Nie można bowiem z żadnego 

surowca energetycznego, w którym jest 

energia chemiczna, wyprodukować 1 
kW energii elektrycznej bez równoleg-

łej produkcji energii w ciepłej wodzie 

chłodzącej każdy silnik kogeneracyjny. 

Z tą ciepłą wodą ~87°C jak już wspom-

niałem jest zasadniczy kłopot. Dlatego 

jeszcze raz odradzamy na „hura” ma-

krokogenerację (patrz SEC Szczecin), 

a zacząć od potrzebnej powszechnie 

małej kogeneracji dla tysięcy domów. 

„Zimna” kogeneracja z energii 

kinetycznej gazu płynącego w sieci rur 

z ciśnieniem średnim ~50 atm – teore-

tycznie to w skali całego kraju*: 

384.412 GWh rocznie 

co daje teoretyczną średnią moc 

w ciągu roku (zużycie w 2010 r.): 
43.883 MWh. 

Pierwszą dużą dziś stratą jest 

to, że prawie wszyscy odbiorcy końco-

wi gazu posiadają urządzenia takie jak 

kuchenki i kotły gazowe na ciśnienie 2,5 

bar. Tę stratę niewykorzystania energii 

kinetycznej płynącego gazu rurociąga-

mi pokrywamy my wszyscy płacąc co-

raz wyższe rachunki za gaz, a wykłada 

tę sporą kwotę chyba spółka GazSys-

tem Polska administrująca chyba wszy-

stkie krajowe sprężarkownie i rozprę-

                                                 
* Obliczone wg algorytmu opracowanego 
przez dr. inż. Alfreda Stępniewskiego, wykła-
dowcy w byłej Politechnice Szczecińskiej. 

żarkownie oraz gazownie i wielcy od-

biorcy przemysłowi. 

PGNiG, a może jeszcze ktoś z 

nim, kupując gaz np. w Rosji z wątpli-

wą niestałą energią chemiczną, świa-

domy jest, że gaz musi mieć na pewno 

na starcie i do końca „grubej rury” wy-

mierną energię kinetyczną żeby gaz p-

łynął. Za odwiertem gaz zostaje sprę-

żony do ciśnienia np. 60 bar. Po np. 100 

km przepływu w rurociągu jest już du-
żo niższe ciśnienie. Na przykład do 

Szczecina dopływa jednak znowu z ci-

śnieniem 50-60 bar, czyli po drodze Uk-

raińcy oraz nasze stacje sprężarkowe na-

leżące do GazSystemu zużywają ener-

gię elektryczną dla zachowania ciśnie-

nia dla kinetyki przepływu gazu w ru-

rociągach. Żeby mógł ten gaz eksploa-

tować indywidualny odbiorca na koń-
cach takich rur stoją jak już wspomnia-

łem setki stacji rozprężarkowych. Re-

dukują one ten gaz do różnych ciśnień, 

ale na końcu największą jego ilość do 

2,4 bar. Takie ciśnienie potrzebuje na-

sza kuchenka czy kocioł. Żeby na sta-

cji końcowej nie wystąpił efekt Joule-

Thomsona (zamarzanie zaworów redu-

kcyjnych) buduje się cały system grze-

wczy. Liczymy, że średnio na 1 m3 ga-

zu (rozprężonego) trzeba zużyć 60 W 

energii cieplnej. Daje to nam na jednym 

tylko odbiorcy „domowym” pokrojone-
go uprzednio „tortu” gazowego: 

 

 

3 34300 mln nm rocznie  x 60 W/nm

8760 h rocznie

29, 45 MWh

      



 

Zyski i oszczędności w przy-

padku zrealizowania powyższej konce-

pcji w skali kraju mogą być jeszcze wię-

ksze, mając na uwadze, że nie będzie się 

marnowało energii elektrycznej do pro-

dukcji całego łańcucha archaicznego, 

znanego od połowy XVIII w. – dziś 

powszechnego systemu c.o. wodnego z 

kotła. Nie znaczy to również, że zwięk-

szy się przez to bezrobocie, gdyż w te 

miejsce stworzy się stanowiska pracy 

dla produkcji nowych technologii ener-

getycznych, o czym wspmniał na spot-

kaniu w Biznes Center Club w Warsza-

wie w 2006 r. Pan Bill Gates. 

Jeżeli ktoś zaprzeczy powyż-

szemu – że w miejsce kotłów trzeba 

będzie zwiększyć produkcję silników spa-

linowych (też wynalezionych w 1878 

roku przez inż. Otto) to zapewniam, że 

każdy wyzłomowany silnik spalinowy 

można „chałupniczo” zamienić na blok 

grzewczo-elektryczny angażując tylko 

specjalistę od instalacji gazowej (jeżeli 
musiałby być gazowy, bo może być na 

wszelkich olejach spalanych w silnikah 

Diesla) i zamontować tylko do niego 

odpowiedni generator prądowy. W efe-

kcie powyższego niepotrzebna jest 

nam elektrownia atomowa przy za-
mianie kotłów na BGE (kogeneracyjne 

bloki grzewczo-elektryczne) – a już na 

pewno (piszę ten artykuł 1.08.2010 r.) 
podwyżka podatków, a wręcz odwrot-

nie dla chociażby takich producentów 

obniżka. 

Próbowalismy przed kilku laty 

na łamach periodyku ogólnopolskiego 

(Czysta Energia) zainteresować tym te-

matem urzędy gmin, żeby oprócz ko-

rzyści energetycznych – zredukować u 

nich bezrobocie – jedno zapytanie. Pod 

koniec 2009 roku chcieliśmy zaintere-

sować tym tematem Szczeciński Regio-

nalny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 

Agencję Rozwoju Przemysłu i Urząd 
Pracy. Wg reportażu w Kurierze Szcze-

cińskim podmioty powyższe szkoliły 

i szkolą bezrobotnych stoczniowców – 
zero zainteresowania. Urzędy te szko-

liły stoczniowców na fryzjerów i kraw-

ców. W innych krajach jest to prze-

mysł. Przemysł elektrotechniczny ot-

rzymałby też więcej zamówień. W Pol-

sce znalazła się tylko jedna firma – 

„Żarno” w Olsztynie, której całą pro-

dukcję odbiera niemiecka firma Fisher 

Panda i prawdopodobnie jest to dalej 
odsprzedawane do NASA – USA, skąd 

wędrują one do Iraku i Afganistanu – 

jako podstawowe źródło energii dla 
żołnierzy (dla ciepłej wody sanitarnej + 

elektryczności do c.o. i oświetlenia). Są 

to energobloki małej mocy na płynny 

surowiec energetyczny, jako generato-
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ry asynchroniczne – uruchamiane ręcz-

nie (mechanicznym zaciągiem) lub 

akumulatorami i rozrusznikiem. 

Tego rodzaju energobloki są 

najwłaściwsze dzisiaj u nas dla rozpro-

pagowania nareszcie w naszym kraju 

kogeneracji. Nie udało się nam to, po-

kazując je (z uporem maniaka) pracują-

ce na wielu targach krajowych – szcze-

gólnie w Poznaniu, w drugiej połowie 

lat 90. ubiegłego wieku. Podstawowym 
generatorem kogeneracyjnym dla do-

mów jednorodzinnych i bliźniaków po-

winny być właśnie takie małe energob-

loki na gaz ziemny – o mocy elektry-

cznej 1-2 kW. I tu trzeba też wiedzieć 

jak przy pracy ciągłej zagospodarować 

obydwie energie – gdzie i w jakiej for-

mie je zmagazynować. 

Jeszcze raz uświadamiamy, że 
nie jest problemem zagospodarowanie 

energii elektrycznej z BGE – natomiast 

zawsze będzie problemem ze spożytko-

waniem wody chłodzącej jego silnik, 

czyli ciepła z chłodzenia bloku, spalin 

i oleju w misce olejowej. Dlatego tak jak 

przy każdym ekonomicznym spalaniu 

surowca energetycznego – nawet w ko-

tle – najważniejszy jest bufor dla ciep-

łej wody z energią cieplną „na potem”. 

Nowy absurd wkradł się może w całej 

Europie. Jeżeli nie dobierze się BGE 

pod średnie całoroczne z dużym bufo-
rem dla c.w.u. (domu, osiedla) i elekt-

ryczności dla c.o. elektrycznego i okaże 

się, że jest nadmiar ciepłej wody a wła-
śnie jej temperatura dla utrzymania sta-

łej dostawy elektryczności – to taki 

BGE ma dostawioną chłodnicę gene-

rującą straty (spadek sprawności całego 

układu). Szczególnie ważne będzie to 

przy planowaniu wyposażenia w BGE 

domów wielorodzinnych oraz małych 

skupisk wiejskich, czy osiedli domków 

(kontener z BGE i buforem stawiamy 
wtedy najlepiej koło trafo). Ciepłą wodę 

do poszczególnych mieszkań rozpro-

wadzałoby się z jednego dużego wy-
miennika-bufora, a od niego dopiero do 

poszczególnych mieszkań, do mniej-

szych wymienników. Ten wspólny, du-

ży (10-20 m3 pojemności) bufor powi-

nien najlepiej umieszczony być nad os-

tatnim mieszkalnym piętrem. Mógłby 

on jeszczze zbierać więcej energii ciepl-

nej grawitacyjnie, aniżeli tylko z BGE 

– mianowicie też energię ze Słońca 

(termo i fotokolektorów) – czyli ciepłą 

wodę i elektryczność oraz ciepło tra-

cone – 27°C ze wspólnego rekupera-

tora kanalizacyjnego (chociażby tylko 

z pryszniców i umywalek). Te wszyst-

kie ciepła w wodzie dopływają do bu-
foru na strychu. Też na strychu do bu-

fora można, a właściwie trzeba zmaga-

zynować ciepło z naturalnej wentylacji 

budynku za pomocą pompy ciepła typu 

powietrze-woda umieszczonej u góry 

koło tego wymiennika (bufora). Nie za-

brania nam też nikt na dachu płaskim 

czy przy obydwu szczytach na kaleni-

cy umieścić kilkuwatowe wertykalne 
czy horyzontalne generatory wiatrowe 

(patrz zdjęcie nr 3 z naszego zakładu w 

Kobylance). Mamy w Polsce najlep-

szego chyba nie tylko w Europie – ko-

nstruktora generatorów neodymowych – 

wolnoobrotowych – inż. Piotra Rzepkę. 

Tą energią elektryczną, niekoniecznie 

zsynchronizowaną z sięcią (50 Hz), og-

rzewamy też wodę w naszym buforze 

lub przez oporniki węglowe ściany we-

wnętrzne mieszkań. Jak? (Patrz zdjęcie 

nr 2 przedstawiające promiennik aku-

mulacyjny dwustronny dla dwóch po-
mieszczeń) – pokazaliśmy to już na tar-

gach BudGryf w Szczecinie 12 marca 

b.r. Pokażemy i opiszemy w następnym 
numerze naszego periodyku DOM & 

ENERGIE. Ogólnie powyższy system 

jest pokazany dla domów jednorodzin-

nych na schemacie nr 3, natomiast dla 

wielorodzinnych na schemacie nr 2 oraz 

w broszurze DiE nr 7. 

Z naszych i naszych klientów 

doświadczeń wynika, iż przy tylu róż-

nych źródłach produkowanej i umiejęt-
nie magazynowanej energii często ma-

my nadwyżkę ciepłej wody sanitarnej, 

szczególnie jeżeli będzie ciągła podaż 
ciepła z pracującego BGE. Żeby jeszcze 

bardziej obniżyć zużycie gazu, szcze-

gólnie w porze zimowej, a decydujemy 

się już wg poprzednich założeń na c.o. 

elektrycne, to przy budynkach wieloro-

dzinnych planując ich montaż należy 

między kuchnią i łazienką umieszczać 

w oddzielnym prostokątnym pomiesz-

czeniu o wymiarach np. 1 x 2 m (bę-

dzie to jednocześnie pomieszczenie go-

spodarcze) – prostokątny wymiennik o 

pojemności np. min. 500 litrów – dob-

rze i łatwo izolowany ze wszystkich 

stron cieplnie i termicznie. W tym wy-

mienniku będą dwie spirale – jedna dla 
c.o. (oczywiście dla promienników wo-

dnych, jeżeli ktoś będzie chciał mieć 

tradycyjne wodne CO, druga dla c.w.u.). 

Do tego wymiennika w mieszkaniu do-

chodzą w obiegu wymuszonym dwie 

rury z miernikiem poboru ciepła w wo-

dzie z centralnego dużego (10-20 m3) 

buforu. Ewentualnie brakującą przy ek-

stremalnych zewnętrznych warunkach 
temperaturę w pomieszczeniach uzupe-

łniają nam zawsze grafitowe promie-

nniki elektryczne zasilane z BGE lub 

sieci publicznej (patrz schemat nr 3). 

Bardziej dokładną analizę po-

wyższych naszych wywodów w skali 

całego kraju powinno się rozpocząć od 

potrzeb energetycznych najmniejszego 

gospodarstwa mieszkalnego np. śred-

niej wielkości domu mieszkalnego. Po-

niższy wykres przedstawia szacunko-

we zapotrzebowanie na energie w gos-

podarstwie domowym 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Energieei

nsparung). Jak widać na wykresie naj-

więcej energii zużywamy na cele og-
rzewania – ok. 75%. Jeżeli chcemy szu-

kać oszczędności powinniśmy się sku-

pić głównie na zmniejszeniu zużycia 

tych energii. Jedna z większych firm w 

Europie produkująca elektryczne pro-

mienniki podczerwieni (firma RedWell 

z Austrii) zleciła Dr.-Ing. Peterowi Ko-

sackowi z Uczelni Technicznej w Kai-

serslautern analizę porównania produ-
ktu będącego elementem najtańszego 

systemu CO i to w dodatku elektrycz-

nego bezpośredniego promiennikowego 
z tradycyjnym wodnym kaloryferowym 

CO ze spalanego w kotle gazu. Tą 

analizą 
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(http://www-user.rhrk.uni-kl.de/ 

~kosack/forschung/) podpierają się in-

ne firmy europejskie z branży grzew-

czej elektrycznej promiennikowej. We-

dług tej analizy zrobionej na istnieją-

cym obiekcie mieszkalnym zużycie ener-

gii końcowej ogrzewania pośredniego 

wodnego z gazu jest ponad 2,5 razy wy-

ższe niż grzanie elektrycznie podczer-

wienią. Pokazuje to nam jakim ener-

gochłonnym i przestarzałym syste-

mem jest wodne pośrednie gazowe 
ogrzewanie. Przy obecnych cenach ga-

zu (ok. 12 zł za 1 kWh) i elektryczności 

(ok. 0,55 zł/kWh) koszty eksploatacji są 

jednakowe. Każdy może postawić 

pytanie, jeżeli koszty są jednakowe, no 

to gdzie tu oszczędność? 

Jeżeli porównamy koszty inwestycji to 

przy zakupie promienników są one min. 
3 razy niższe od instalacji gazowej – 

brak kotła oraz armatury tzn. rurek, pom-

pek itp., nie licząc już kosztów napraw 

i serwisów. Tak więc, biorąc te 2/3 ko-

sztu instalacji gazowej na cele eksplo-

atacyjne ogrzewania elektrycznego pod-

czerwienią np. w mieszkaniu 100 m2 wy-

starczy nam na ok. 10 lat grzania za dar-

mo. 

Z osobistej dyskusji z Panem Dr. Ko-

sackiem zorientowałem się, że oni nie 

uwzględnili kosztów ciągnionych oby-

dwu systemów (o czym wspominałem 
w pierwszej, drugiej i siódmej naszej 

broszurze). Ta analiza austriacka i na-

wet nasza powinna być w pierwszym 
rzędzie znana w Polsce profesorowi 

Szczechowiakowi z Poltechniki Pozna-

ńskiej, który jako doradca rządowy Mi-

nisterstwa Gospodarki w latach 2000-

2010 chyba nie wiedział, że istnieje 

ogrzewanie promiennikowe. Wskutek 

braku tej wiedzy i doświadczeniu dzi-

siaj w skali całej UE Polska ma naj-

gorszy współczynnik nakładu energii 
wi dla elektryczności i to uważam tyl-

ko dlatego wg niego i wielu „dora-

dców”, że nie ma w Polsce elektrowni 
jądrowej. 

Prawdopodobnie ukaże się zdziwienie na 

czytających powyższy artykuł twarzach, 

że jacyś inżynierowie z dalekiego Szcze-

cina, z małej firmy, chcą doradzać ko-

muś w tak poważnej firmie jaką jest 

PGNiG. Proszę pamiętać zawsze o sta-

ropolskim powiedzeniu „practice ma-

kes perfect” – dla nas to już prawie po-

nad 30 lat w kogeneracji i chyba 50 lat 

moich w energetyce w ogóle. Zapra-

szamy do Kobylanki gdzie zademons-

trujemy nasze innowacje. 

Zagadnienie energii skojarzo-
nej z innych surowców chemicznych 

aniżeli węgiel próbował w latach 90. 

rozpropagować prof. Żmijewski, ów-

czesny prezes KAPE, zaczynając od 

„małej kogeneracji”, wg nich 50 kWelektr. 

– a to już było i jest dla zrozumienia 

i upowszechnienia kogeneracji dużo za 

duża ilość elektryczności, a już na pe-

wno przy jej produkcji „ciepła” w wo-
dzie chłodzącej generator żeby efekty-

wnie wszystko zagospodarować, no i ro-

zpowszechniać. Niestety nic im z tej 

akcji i planów nie wyszło, bo „mała” (a 

taka byłaby przy propagowaniu na star-

cie potrzebna) to szereg bloków koge-

neracji o mocach elektrycznych od 1 

do 20 kWelektr. max. i warunku ich 

doboru tylko pod ciepłą wodę sanitarną 

i w żadnym wypadku nie pod CO 

wodne. Takim sposobem uniknie się 

wchodzenia w spółkę z wszelkimi zak-

ładami energetycznymi, gdyż użytkow-
nik BGE wpina się w swoim gospodar-

stwie z całością energii przed liczni-

kiem elektrycznym prosumenckim, czy 
miernikiem „ciepła” należącym do np. 

Enei czy PEC-u i wtedy oni nie mają 

żadnego prawa zabraniać tego indywi-

dualnemu właścicielowi BGE, czy też 

dystrybutorowi podstawowego składni-

ka surowcowego – gazu PGNiG. Może 

się to wydawać małym interesem, ale 

nikt Wam nie zabroni zainwestowania 

w produkcję małych BGE i ich insta-

lacje w istniejącą sieć domową. Nie sta-

rajcie się na siłę odbierać innym mono-

polu na elektryczność. 

Chciałbym jeszcze nawiązać do 
pierwszego zdania tej publikacji. Jeżeli 

na starcie w bardzo ważnym przedsię-

wzięciu dla naszego kraju propagowa-

nia kogeneracji w zbliżającym się kry-

zysie energetycznym, który zawsze nie-

sie za sobą kryzys finansowy (który 

może już nadszedł, piszę to w 2008 r.). 

Spróbujcie decydenci rządowi przeko-

nać, i samemu przejąć, urzędowo i od-
górnie nakazać w obiektach, które są 

cały rok całodobowymi „hotelami” z 

pełnym obłożeniem, tj. koszarach, 

szpitalach, sanatoriach, domach opieki 

społecznej, akademikach itp., to macie 

zagwarantowane większe profity ani-

żeli tylko z dystrybucji gazu, którego ce-

ny nie należy podwyższać, a obniżać 

i mniej importować. Wskażemy, gdzie 

już funkcjonuje to dobrze, a gdzie po-

pełniono błędy. 

Tę edycję pisałem (korygowa-

łem) w maju 2020 r., kiedy to ktoś do-
radził decydentom  nareszcie zdecydo-

wanie redukcję smogu, ale dlaczego 

kotłami? Od lat wiadomo, że z każde-
go węgla można otrzymać 1/3 paliwa 

płynnego (dla trakcji i kogeneracji).
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II. Jak zwiększyć dochód narodowy likwidując smog 
 

Może ta edycja naszego perio-

dyku „DiE” nr 5 trafi pod rozwagę do 

gospodarzy naszego kraju i nie bacząc 

na wiedzę i porady i ich doradców – 

nabyte z Wikipedii i Google – przeko-

na wszystkich, że: 

» „Z ołówkiem w ręku” opłaca 
się nam, czyli gospodarce krajowej – 

od dzisiaj, a właściwie od lat: „nie da-

wanie górnikom deputatów węglowych 

tylko za nie równowarte kalorycznie 

kWh energii elektrycznej (czystej) oraz 

zaleci i przekona ich (i nie tylko ich) 

do centralnego ogrzewania elektrycz-

nego – bezpośredniego radiacyjnego. 

» Kopalnie nasze będą praco-

wały tylko dla naszych dużych elektro-

wni, elektrociepłowni i elektrowni prze-

mysłowych (jeżeli takowe jeszcze są), 

natomiast nie dla celów grzewczych 
domów i osiedli, ale tylko dla gazyfika-

cji i chemicznej syntezy węgla – ewen-

tualne braki węgla – importować. 
» Ogrzewanie obiektów, które 

są zasiedlone rocznie okresowo 2-3 tys. 

godzin (jak uczelnie, szkoły, kina, te-

atry, biurowce, Sejm) ogrzewać obo-

wiązkowo elektrycznością, której mo-

żemy mieć coraz więcej z sieci prosu-

menckiej (słońca, wiatru, wody i koge-

neracji gazowej, olejowej i paliwa pły-

nnego, czyli z syntetycznego z węgla). 
» Obiekty z prawie całorocz-

nym obłożeniem ludźmi, jak domy 

mieszkalne, szpitale, sanatoria, kosza-
ry, akademiki, domy seniorów, aqua-

parki, schroniska, spa, pływalnie, pot-

rzebują cały czas ciepłą wodę sanitar-

ną, którą mamy jednocześnie przy pro-

dukcji elektryczności w kogeneracji – 

obowiązkowo trzeba ogrzewać elekt-

rycznością bezpośrednią z kogeneracji 

gazowej, olejowej, biomasy – promien-

nikami (patrz jak od lat ogrzewają się 
Czesi). 

W tym miejscu odsyłam do „DiE” nr 1 

i początku tej broszury – że przy pla-

nowaniu kogeneracji (doborze mocy) 

zawsze dobieramy jego moc pod pot-

rzeby ciepłej wody sanitarnej a  elekt-

ryczność dla c.o., ewentualne braki 

uzupełniamy z sieci publicznej. 

» W konkluzji powyższych su-

gestii i kierując się rachunkiem ekono-

micznym należałoby zamknąć część 

kopalń. W razie potrzeby importować 

węgiel.  
» Zamykając kopalnie – naj-

ważniejszy problem – zwalnianym gór-

nikom wypłacać pełny ekwiwalent (na 
pewno będzie on niższy od zysków 

energetycznych i strat spółek węglo-

wych w niewłaściwej polityce anty-

smogowej z termomodernizacyjną i nie 

będzie potrzeby produkcji i montażu 

kotłów włącznie, zużywając elektrycz-

ność na ich produkcję). 

Mając jako kraj wizję dużego 

wsparcia finansowego z UE po korona-
wirusie zrealizujmy wizję A. Einsteina 

– jego dwóch „złotych myśli”: „W 

przyszłości ogrzewanie będzie radia-
cyjne” oraz „Dla ludzkości wynalezie-

nie nowego ogrzewania będzie waż-

niejsze aniżeli odkrycie nowej plane-

ty”. Szanowni Decydenci – pod roz-

wagę!!! 

Propagowanie, nakazywa-

nie, finansowanie w XXI w. likwida-

cji smogu urządzeniami wynalezio-

nymi w 1716 r. i „ubieranie” domu w 

„futro” a nie „kożuch” – ubliża nam 

i nigdy się nie ziści i opłaca. 
Analizę potrzeb energetycz-

nych zaczyna się szukając oszczędno-

ści i efektywności u podstaw. Nasze pe-

riodyki „DiE”, a szczególnie nr 7, po-

winny być przydatne w polityce „start-

upów” Ministestwa Innowacji. Próbo-

wałem – zero zainteresowania dorad-

ców pani Minister. Nie dziwię się – 

uczestnicząc w czterch konferencjach 

innowacyjności w energetyce – były 

one żenujące – nawet jeśli dotyczyły 
tylko energetyki wielkiej. 

Podstawowa uwaga dla powy-

ższego jest taka, że analiza potrzeb 
energetycznych kraju zaczyna się od 

mikroenergetyki naszych domów, mie-

szkań, szukając strat i szukając najbar-

dziej efektywnych rozwiązań energety-

cznych. 
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III. Nieopatentowane urządzenia z OZE Fundacji „Dom i Energie” 

   
Lampa ogrodowa solarna o mocy 

20 W i mocy 3200 lumenów 
Sun-track 400 W z dodatkową funkcją 

zabezpieczającą przed wichurą 
Lampa uliczna ledowa 80 W i 12000 lumenów z 

dwóch źródeł (słońce i wiatr), 150 lumenów z 1 W 
 

    
Generator wiatrowy wertykalny 

wolnoobrotowy 
Generator wertykalny 

różnicowy 
Generator wertykalny 
wolnoobrotowy 2 kW 

Generator wertykalny 
różnicowy 

 

 
Sun-track 1200W (+ 40%) również uchyłem 

wertykalnym do poziomu 

   
Tradycyjny generator wiatrowy 

wolnoobrotowy o mocach 
od 1,5 do 10 kW 

Generator wolnoobrotowy  horyzontalny 

o mocy 2kW przy 11 m/s z unikalnym 

zabezpieczeniem mechanicznym 

Generator wiatrowy wertykalny 
wolnoobrotowy 2 kW 
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Wszystkie opracowane przez nas urządzenia startują przy prędkości wiatru 0,7 m/s.  
 

Pomimo ewidentnych zalet rozwiązania powyższe przez lata nie uzyskały żadnych wsparć finansowych i dlatego nie 

posiadamy certyfikacji. Zostały one w zamrażarce Ministerstwa Energetyki (sic!). 

Z poważaniem 

czerwiec 2020 r. 

Józef Jaszczerski 

Piotr Rzepka

 

 
 




