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stosowanych w kościołach.

 Jak założyć ogrzewanie promiennikami podczerwieni.
 Jak rozpoznać dobry promiennik podczerwieni.
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1. Wstęp
Gdy pół wieku temu wprowadzano do kościołów systemy nagłaśniające wiele osób protestowało. Nowoczesne kolumny głośnikowe
kolidowały z często zabytkowym wystrojem sprzed kilkuset lat.
Aby zminimalizować ich negatywny wpływ na estetykę wnętrza
zaczęto dla każdego kościoła indywidualnie dobierać rozmiary kolumn głośnikowych, kolor ich obudowy oraz miejsce zawieszenia.
Obecnie są one odbierane przez paraﬁan jako „naturalne” wyposażenie świątyni. Podobnie rzecz się ma z każdym montowanym
w świątyni użytecznym urządzeniem, które zaburza jej harmonię.
Dotyczy to także systemów ogrzewania.

Systemy grzewcze

Ogrzewanie w kościołach stosowano od dawna. W wielu z nich do
dzisiaj zachowały się różne systemy grzewcze. Głównie piece akumulacyjne sprzed 30–50 lat, rzadziej systemy nadmuchowo-wentylacyjne. Ofertę rynkową obejmującą modernizację istniejących systemów
grzewczych i instalację nowych kształtuje przede wszystkim interes
ekonomiczny oferentów. Każda ﬁrma zachwala swój system, pomijając problemy powstające po jego zainstalowaniu. Dlatego każda
decyzja o inwestycji w ogrzewanie, zwłaszcza kościoła zabytkowego,
powinna uwzględniać trzy główne czynniki:
●
komfort paraﬁan,
●
wpływ ogrzewania na zabytek i jego wyposażenie,
●
bilans ekonomiczny.

2. Ogrzewać czy nie
Brak ogrzewania
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Przed tym problemem staje każdy proboszcz. Znalezienie rozwiązania
satysfakcjonującego wiernych, a jednocześnie przyjaznego zabytkowej
budowli i zgromadzonych w niej dziełom sztuki jest bardzo trudne.
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Ważną zaletą braku ogrzewania jest naturalnie stabilny klimat w świątyni. Szczególnie w wielkich obiektach gotyckich budowanych z cegły.
Naturalny klimat, niezakłócony ingerencją systemów grzewczych,
może być optymalny, ale nie idealny. Gwałtowne zmiany temperatury
na zewnątrz skutkują nagłym wychłodzeniem wnętrza większości
obiektów. Może to powodować kondensację pary wodnej na zimnych
powierzchniach w całym kościele. Brak ogrzewania powoduje również oczywisty brak komfortu przebywających w nim ludzi, którzy
przyzwyczaili się do wygód cywilizacyjnych i oczekują ich także
w świątyni. Wielu osób w mroźne dni do nieogrzewanego kościoła
nie przychodzi. Rzadziej też przyprowadzane są dzieci. W gazecie „Tarnowski Gość Niedzielny” z 25.05.2003 r. możemy przeczytać opinię
ks. proboszcza Jana Rybaka z paraﬁi w Oleśnie: Jesienią zostało wykonane
ogrzewanie kościoła, dzięki czemu w zimie uczęszczało na nabożeństwa więcej
ludzi, którzy przychodzili chętnie, gdyż w kościele było cieplej.
Kluczowym zagadnieniem dotyczącym inwestycji w jakikolwiek
system ogrzewania jest przede wszystkim bilans kosztów, na które
składają się:
●
koszty inwestycyjne (zakup urządzeń, instalacja),
●
koszty eksploatacji,
●
koszty utrzymania i serwisowania systemu,
●
koszty ukryte (związane z nakładami na konserwację i restaurację świątyni oraz jej wyposażenia, wynikające bezpośrednio
i pośrednio z oddziaływania systemu ogrzewania).

II Synod Diecezji Lubelskiej 1977–1985
Rozdział III: Życie liturgiczne
VI. Świątynia jako miejsce kultu
A. Urządzenie świątyni
8. Ogrzewanie i zabezpieczenie świątyni
264. Duszpasterze winni zadbać o odpowiednie ogrzewanie kościołów.
Zainstalowanie ogrzewania powinno być uprzednio skonsultowane z Kurią
Diecezjalną. Do rządcy kościoła należy dbanie o właściwą konserwację
i zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń kościelnych przed zniszczeniem.
Każdy obiekt sakralny i wyposażenie wnętrza powinny być ubezpieczone
w Zakładzie Ubezpieczeń.
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3. Wady i zalety systemów ogrzewania
Ogrzewanie ciągłe
Ogrzewanie ciągłe może zapewnić komfort termiczny oraz stabilność mikroklimatu wewnątrz świątyni, wymaga to jednak bardzo
dobrej izolacji termicznej obiektu. Negatywne efekty stałego grzania
widoczne są dopiero w dłuższych przedziałach czasowych. Należą
do nich:
●
przesuszanie i pękanie drewna,
●
odspajanie się warstw malarskich,
●
przenoszenie i osiadanie kurzu na ścianach, malowidłach,
rzeźbach, obrazach itp.
●
oraz największa wada ciągłej pracy grzejników – ogromne
koszty eksploatacji, niezależnie od zastosowanego źródła
energii.

Wzrost zużycia
energii

Stałe nagrzewanie powietrza do odpowiednio wysokiej temperatury, a następnie wymuszanie jego obiegu zużywa niewspółmiernie
dużo energii w stosunku do otrzymanego efektu. Należy tu także
zwrócić uwagę na fakt, że ogrzewanie w kościele wymagane jest
zwykle tylko przez kilka godzin w tygodniu – głównie w niedziele
i święta. Przez pozostałą część tygodnia (ponad 150 godzin!) energia
zużywana jest na ogrzanie pustych murów. Ogrzewanie ciągłe nie
jest więc optymalnym rozwiązaniem zarówno z ekonomicznego,
jak i konserwatorskiego punktu widzenia. Jedynie pomieszczenia
pomocnicze w kościele, w których zamontowana jest sieć kanalizacyjno-wodna, powinny mieć zainstalowane ogrzewanie utrzymujące w zimę temperaturę powyżej 5°C.

Wtórne zapylenie

Problem z ogrzewaniem kościoła za pomocą ciepłego powietrza,
niezależnie od systemu grzewczego, polega na tym, że należy
rozpocząć je, szczególnie w dużych kościołach, na wiele godzin
przed Mszą św. Brak odpowiedniej izolacji ścian i stropów oraz
otwarte drzwi powodują stałe wywiewanie ciepłych mas powietrza. Najcieplejsze powietrze, zgodnie z zasadami ﬁzyki, jest pod
stropem, a nie tam, gdzie przebywają ludzie (rys. 1). Wymuszenie
termoobiegu zwiększa gwałtownie wtórne zapylenie. Powoduje
to częstsze remonty, a także częstszą konserwację ścian, malowideł i obrazów. Unoszący się kurz wpływa na absencję w Mszy św.
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paraﬁan-alergików, którzy stanowią coraz większy procent społeczeństwa. Kolejnym trudnym zagadnieniem przy okazjonalnym
ogrzewaniu ciepłym powietrzem jest ochrona organów, obrazów,
rzeźb, malowideł i fresków przed gwałtownymi i nieregularnymi
zmianami temperatury.
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Rys. 1.
Rozkład temperatur
w kościele
ogrzewanym
ciepłym powietrzem

Czynniki determinujące wybór sposobu ogrzewania:
●
koszty (łącznie z kosztami ukrytymi wynikającymi z oddziaływania systemu ogrzewania na świątynię i jej wyposażenie),
●
komfort cieplny użytkowników,
●
wpływ na środowisko,
●
względy konserwatorskie (wpływa na mikroklimat wnętrza),
●
względy estetyczne,
●
ingerencja w tkankę budowli,
●
sposób użytkowania (ciche, bezzapachowe),
●
lokalna tradycja,
●
indywidualne upodobania decydentów.

Wybór sposobu
ogrzewania

Ogrzewanie podłogowe
Jest to system, który ogrzewa stopy; na wysokości głowy powietrze
ma niższą temperaturę. Jest niewidoczny i nie niszczy estetyki wnętrza. Ze względu na dużą bezwładność często działa jako ogrzewanie ciągłe przez cały sezon grzewczy. Jego wadą jest to, że nie radzi
sobie z bardzo niskimi temperaturami zewnętrznymi (zimne przeciągi przy temperaturze wewnątrz niższej niż 6°C). Przy wysokiej
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temperaturze powoduje znaczne obniżenie wilgotności względnej
w okresie grzewczym oraz stałe wznoszenie się powietrza sprzyjające brudzeniu stropu. Kolejnym problemem jest instalacja tego
systemu ze względu na ingerencję w nawierzchnię, mającą często
wartość historyczną. Trudne może stać się także usunięcie ewentualnych uszkodzeń, jeśli na zamontowane kable grzejne położy się
kosztowną podłogę. Zwykle konieczny jest wtedy jej demontaż.
Działania
wspomagające

W ogrzewaniu tego typu potrzebne są następujące działania wspomagające:
●
staranne zamykanie drzwi i okien,
●
ocieplenie stropów,
●
izolacja cieplna ścian,
●
przy ogrzewaniu okazjonalnym dogrzewanie kościoła innymi
źródłami do temperatury ok. 5°C.
Ogrzewanie podławkowe

Podławkowe

Grzejniki montuje się pod siedziskami ławek lub klęcznikami.
Ich zalety:
●
są praktycznie niewidoczne,
●
łatwe w montażu przy zastosowaniu energii elektrycznej,
●
dają natychmiastowe odczucie ciepła bez nagrzewania całego
wnętrza,
●
mają dobry rozkład i wykorzystanie ciepła.

Wady

Grzejniki ławkowe powodują podnoszenie się pyłu. Efekt ten jest
krótkotrwały i ustępuje szybko po ich wyłączeniu. Poza tym, jak
sama nazwa wskazuje, w tym systemie grzewczym ogrzewane są
tylko ławki, a więc ciepło jest wyłącznie osobom siedzącym. Nawet
ksiądz odprawiający nabożeństwo jest poza jego zasięgiem. Ponadto
nie wszystkie ławki nadają się do montażu elementów grzejnych,
podobnie jak składane krzesła.
Piece akumulacyjne i kaloryfery

Systemy mało
konkurencyjne
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Piece akumulacyjne są duże, masywne, ciężkie i trudno je ukryć.
Nie nadają się do ogrzewania budowli użytkowanych w sposób
nieciągły, okazjonalny oraz w źle izolowanych budynkach, a takie
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są kościoły. Użycie okresowe kaloryferów i pieców akumulacyjnych powoduje unoszenie się powietrza wzdłuż ścian. Tworzą się
strefy wzmożonego brudzenia, znane wszystkim z wielu kościołów,
w których zamontowane są takie systemy grzewcze. Zastosowanie
tego typu ogrzewania w obiekcie o dużej kubaturze ujawnia kolejne
jego wady: mały zasięg promieniowania oraz niski komfort cieplny
większości osób w nim przebywających. Długi okres bezwładności
w rozruchu oraz znaczne koszty z tym związane czynią ten system
mało konkurencyjnym w stosunku do pozostałych.
Systemy grzewcze niesprzyjające konserwacji i niepolecane

040906

Konserwatorzy z przyczyn oczywistych nie polecają:
●
palników gazowych i olejowych,
●
systemów „zrób-to-sam”,
●
dmuchaw gorącego powietrza.

Systemy
niepolecane

Dmuchawy gorącego powietrza przyczyniają się w znaczący sposób
do niszczenia ścian (źródło cząstek zawierających Ca), podnoszenia
cząstek pyłu glebowego oraz powstawania organicznych cząstek.
Proces niszczenia ścian jest kontynuowany również długo po wyłączeniu takiego systemu grzewczego.
Ogrzewanie gazowe promiennikowe
Ogrzewanie gazowe promiennikowe dzieli się na:
●
ceramiczne – wysokiej intensywności, tzw. jasne; promieniowanie płyt ceramicznych, temperatura powierzchni:
800–1000°C;
●
rurowe – niskiej intensywności, tzw. ciemne; promieniowanie
rur metalowych, temperatura powierzchni: 300–400°C.

Ogrzewanie
gazowe

Wymagają doprowadzenia określonej ilości powietrza do procesu
spalania (zabierają tlen z powietrza). Ponadto wydzielają spaliny,
w tym duże ilości pary wodnej mającej negatywny wpływ zarówno
na samą budowlę, jak i jej wyposażenie. Promienniki jasne nie mogą
być stosowane we wszystkich obiektach, ponieważ wydzielają pewne ilości tlenków azotu i węgla siarki1. Z kolei promienniki ciemne
zasilane gazem wymagają zamontowania instalacji doprowadzającej
powietrze i odprowadzającej spaliny. Prace instalacyjne tego typu

Wady
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nie są wskazane w większości obiektów ze względu na ich ingerencję w tkankę budowli.
Kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni
Promienniki
podczerwieni

Zasada działania powyższego promiennika polega na przesyłaniu
energii za pomocą promieni podczerwonych, która w zetknięciu
z ciałem „szarym” zamienia się na ciepło. Jest ono odczuwalne natychmiast po włączeniu, nie trzeba więc rozpoczynać ogrzewania
na wiele godzin przed nabożeństwem. Przekazywanie ciepła ze
źródła energii nie odbywa się za pomocą powietrza, dzięki czemu
ciepło zlokalizowane jest w obszarach, gdzie przebywają ludzie
(rys. 2). Jest to efektywne ogrzewanie osób, zarówno siedzących,
jak i stojących, które przebywają w kościele. Nie występują negatywne zjawiska zaobserwowane w poprzednich typach ogrzewania.
System ten powoduje znikome podnoszenie się lekkich cząstek atmosferycznych (ﬂuktuacje na poziomie naturalnym)2. Przy zasilaniu
elektrycznym to kandydat nr 1 na bezpieczne i właściwe ogrzanie
całej powierzchni kościoła.
040906

Rys. 2.
Rozkład ciepła
w kościele
ogrzewanym
kwarcowo-halogenowymi
promiennikami
podczerwieni

4. Kwarcowo-halogenowe promienniki
podczerwieni
Zalety
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Promieniowanie termiczne ma podstawowe znaczenie dla warunków panujących na Ziemi, która uzyskuje energię ze Słońca
dzięki promieniowaniu (głównie podczerwonemu, widzialnemu,
nadﬁoletowemu). Natura stworzyła więc idealny system grzewczy.
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Małogabarytowy promiennikowy system ogrzewania nie zanieczyszcza środowiska, a przy tym jest bardzo ekonomiczny. To
najefektywniejszy jak dotąd system ogrzewania, gdyż wykorzystuje sprawdzone w przyrodzie zalety grzewcze krótkofalowego
intensywnego promieniowania podczerwonego.
Elektryczny promiennik kwarcowo-halogenowy jest to prosta rura
kwarcowa z włóknem wolframowym, wypełniona gazem halogenowym. Włókno wolframowe rozgrzewając się do temperatury 1500°C
(lampa DNA) lub 2200°C (lampy Gold, Ruby), daje białe światło
oraz skoncentrowaną wiązkę promieniowania podczerwonego
stanowiącą źródło energii cieplnej.

Budowa

Kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni nie ogrzewają
bezpośrednio kubatury pomieszczenia, gdyż nośnik energii (fale
elektromagnetyczne) przenika przez powietrze identycznie jak
promienie słoneczne, praktycznie bez strat. Dostarczają one ciepło
w taki sposób, aby nie nagrzewać wielkich mas powietrza znajdujących się w pomieszczeniu oraz nie wywoływać ruchów powietrza.
Zawieszone pod suﬁtem lub wysoko na ścianie kierują energię
– pochłanianą przez wszystkie ciała nieprzezroczyste, na które
zostały skierowane – w dół. Na górze, pod stropem, jest zimno,
a na dole, przy podłodze, ciepło. Efekt odczuwalny po włączeniu
systemu jest natychmiastowy i identyczny jak w przypadku przemieszczania się z zacienionego miejsca na nasłonecznione. Istotną
cechą promienników podczerwieni jest możliwość zastosowania
ogrzewania strefowego, a nawet punktowego. Jest to dość trudne
do osiągnięcia w innych systemach.

Działanie

Niekiedy nieumiejętny dobór promienników i ich niewłaściwe rozmieszczenie w przestrzeni może spowodować nierównomierne nagrzewanie niektórych obszarów, przede wszystkim okolic stóp. Przy
odpowiednim jednak zaprojektowaniu ogrzewania i jego wykonaniu
mankamenty te można zlikwidować lub przynajmniej ograniczyć.

Wady

4.1. Bezpieczeństwo użytkowania
Określenie „podczerwone” budzi niepokój, a słowo „promieniowanie” jest wręcz podejrzane. Promieniowanie podczerwone jest wokół
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nas od zawsze. Każdy obiekt mający temperaturę powyżej zera absolutnego (–273°C) emituje je – ciało ludzkie również. W przyrodzie
występują różnego rodzaju promieniowania, większość z nich nie
jest szkodliwa dla zdrowia. Dotyczy to między innymi promieniowania podczerwonego i widzialnego. Promienniki elektryczne
wytwarzają promieniowanie podczerwone w przedziale długości
fali od 1 do 12 mikronów – są to wartości zbliżone do światła widocznego i nieszkodliwe. Promieniowanie podczerwone padając na
ludzką skórę, zostaje częściowo odbite, częściowo zaś wchłonięte
i zamienione na ciepło. Głębokość penetracji zależy przede wszystkim od grubości skóry oraz długości fal promieniowania. Im krótsza
fala tym głębsza penetracja. Ciepło wytworzone w dwu głębszych
warstwach skóry jest efektywniej wykorzystane, gdyż naczynia
krwionośne w tych warstwach są powiększone.
Zastosowanie
w lecznictwie

Również w niektórych saunach wykorzystuje się jako źródło ciepła
lampy emitujące podczerwień.
Dodatkowe zalety

Zasady
użytkowania
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Kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni:
●
nie wywołują hałasu,
●
nie zużywają tlenu,
●
nie wydzielają spalin,
●
nie powodują kondensacji pary wodnej na ścianach,
●
nie wymagają dodatkowych otworów nawiewno-spalinowych.
Wymogi bezpieczeństwa przy użytkowaniu tego systemu grzewczego:
●
Nie należy spoglądać długo na włączone lampy (tak jak nie
powinno się patrzeć bezpośrednio na słońce).

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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Nie należy mylić tego typu promieniowania ze szkodliwymi dla
zdrowia falami ultraﬁoletowymi (UV) czy też mikrofalami. Promieniowanie podczerwone nie tylko nie jest szkodliwe, ale nawet
stosuje się je w lecznictwie. Lampy emitujące krótkofalowe promieniowanie mają szerokie zastosowanie w leczeniu m.in.:
●
reumatyzmu,
●
przeziębień,
●
lumbago,
●
nerwobóli,
●
bólów mięśni.

ARTYKUŁ

●

●

1.B.5.

Zabronione jest dotykanie gołą ręką (palcami) powierzchni
lampy grzewczej.
Ślady palców powinny być usuwane stosownym rozpuszczalnikiem (czysty spirytus).

040906

4.2. Wpływ ogrzewania promiennikami
podczerwieni na zabytki i dzieła sztuki
W 2005 r. zakończył się projekt badawczy Unii Europejskiej
„2002–2005 FRIENDLY HEATING – właściwe ogrzewanie zapewniające komfort ludziom i ochronę dzieł sztuki przechowywanych
w kościołach”3. Badano wszystkie systemy grzewcze stosowane
w kościołach, w tym także system ogrzewania kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni w drewnianym kościele
św. Michała Archanioła w Szalowej oraz w kościele św. Katarzyny w Krakowie. Wyniki badań prowadzonych przez Centrum
Mikroanaliz i Analiz Śladowych Uniwersytetu w Antwerpii
potwierdziły, że ogrzewanie promiennikami podczerwieni jest
bardzo dobrym rozwiązaniem. Właściwie zaprojektowany system
promiennikowy nie wpływa negatywnie na zabytki i nie powoduje przenoszenia oraz osiadania pyłów na ścianach. Naukowcy
z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
potwierdzili dodatkowo, że obudowy promienników kwarcowo-halogenowych użytkowanych w obu kościołach charakteryzują
się niską temperaturą.

Ocena jakości
systemu

System ten, coraz częściej stosowany w obiektach sakralnych, został
też oceniony przez ekspertów służb konserwatorskich. Publikacja
Rady Ochrony Kościoła (Council for the Care of Churches) Ogrzej
swój kościół z 2001 r. określiła kwarcowo-halogenowe promienniki
podczerwieni jako bardzo wydajne ogrzewanie, które stanowi
jedyną alternatywę dla starszych systemów grzewczych. W opinii
Wydziału Konserwatorium Malowideł Naściennych Instytutu
Courtauldzkiego grzejniki te są najmniej szkodliwym rodzajem ogrzewania w kościołach, gdzie znajdują się stare freski.

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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4.3. Ogrzewanie promiennikami w kościołach
o dużej kubaturze oraz w kościołach
drewnianych
Ze wszystkich dostępnych technik grzewczych stosowanych
w obiektach wielkokubaturowych tylko ogrzewanie promiennikami
podczerwieni może zapewnić komfort cieplny z tego względu, że
promienniki nie ogrzewają powietrza. Bezwładność cieplna tego
systemu jest niska, co pozwala uczestniczącym w nabożeństwie
odczuwać ciepło bez straty czasu i energii na ogrzewania całego
powietrza znajdującego się w kościele. Każdy inny system grzewczy (podłogowy, kaloryfery, dmuchawy, piece akumulacyjne itp.),
w którym nośnikiem ciepła jest powietrze, wymaga nagrzania całej
kubatury. Wymusza to zastosowanie ogromnych mocy grzewczych.
Największa wymiana ogrzanego powietrza z zewnętrznym (często o temperaturze poniżej zera) powstaje tuż przed Mszą, czyli
w wówczas, gdy ludzie wchodząc do kościoła, otwierają drzwi.
Zastosowanie promienników podczerwieni nie zmniejsza odczucia
ciepła w tego typu sytuacjach. Przy instalowaniu promienników
podczerwieni nie jest także konieczna termorenowacja obiektu,
tj. wykonanie prac budowlanych zwiększających termiczną odporność na wnikanie zimna.

Szerokie
zastosowanie

Ogrzewanie promiennikami może być z powodzeniem stosowane
w kościołach drewnianych. Należy jednak pamiętać o zamocowaniu
promienników w odległości minimum 10 cm od drewna (ściany,
ﬁlaru itp.). Trzeba też zwrócić uwagę na konstrukcję obudowy
kupowanego grzejnika (poniżej podano, jak ocenić dobry grzejnik)
– należy wybrać promiennik z optymalną ażurową obudową, która
nie nagrzewa się do wysokich temperatur (powyżej 60°C). Promieniowanie podczerwone nie wysusza dodatkowo zabytkowych
obiektów. Powoduje ono niewielkie przyrosty temperatury i spadki
wilgotności ogólnej porównywalne z ﬂuktuacjami naturalnymi.

4.4. Jak rozpoznać dobry promiennik
podczerwieni
Duży wybór

12

STRONA

Część B: Profanum

Istnieje wiele rodzajów promienników podczerwieni różniących
się między sobą:

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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Gwarancja
komfortu
cieplnego
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budową,
przeznaczeniem,
skutecznością
i trwałością.

040906

Ocena porównawcza daje możliwość dokonania wyboru najlepszego z nich.
Im wyższą sprawność ma takie urządzenie, tym mniejsze są koszty jego użytkowania. Najprostszą metodą oceny efektywności
promiennika jest sprawdzenie temperatury obudowy. Jeśli po
5 minutach od włączenia nie przekracza ona 60°C, czyli można
trzymać rękę na obudowie (z tyłu promiennika!), oznacza to, że
większość energii zamieniona zostaje na falę podczerwoną. Jeżeli
jednak po upływie kilku minut obudowa jest tak gorąca, że nie
można jej dotknąć, aby się nie poparzyć, znaczy to, że sprawność
takiego urządzenia jest niewielka. Energia (za którą także trzeba
płacić) pobrana na ogrzanie obudowy promiennika ogrzewa tylko
powietrze wokół niego – unosi się ono do góry, nie wpływając na
komfort termiczny ludzi stojących kilka metrów niżej. Poza tym
taki promiennik może zagrażać bezpieczeństwu osób w budynku
oraz budynkowi, w którym jest używany. Należy więc przed dokonaniem zakupu poprosić dystrybutora o jego włączenie w celu
sprawdzenia temperatury obudowy. I oczywiście nie wierzyć
zapewnieniom, że to jest „superkonstrukcja”, która sprawdza się
i jako promiennik, i jako kaloryfer.

Wysoka
efektywność

Dobrze skonstruowany promiennik powinien mieć właściwą
wentylację i chłodzenie elementów wewnętrznych. W szczególności ceramicznych końcówek lamp, najbardziej narażonych
na uszkodzenia wskutek za wysokiej temperatury. Wiąże się to
z koniecznością stosowania ażurowej obudowy, umożliwiającej
swobodny przepływ powietrza przez obszary najbardziej narażone
na przegrzanie. Natomiast końcówki ceramiczne lamp powinny
leżeć na odpowiednio ukształtowanym radiatorze, by oddawać
nadmiar ciepła. Reﬂektor (odbłyśnik) powinien być wykonany
z blachy aluminiowej pokrytej tlenkami metali o najwyższym
współczynniku reﬂeksji dla promieni podczerwonych. Gwarantuje to idealną odbĳalność, minimalne nagrzewanie się i właściwy
obszar zasięgu promieniowania.

Budowa
promiennika

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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Żywotność lamp

Częste przepalanie się lamp (nawet poniżej 2000 godzin użytkowania) powoduje przede wszystkim konstrukcja obudowy promiennika, w której lampę zamontowano, a nie wadliwość samych lamp.

5. Zakładanie ogrzewania – krok po kroku
Wykonanie projektu ogrzewania
Projekt
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Decyzję o zainstalowaniu promienników podczerwieni można
podjąć dopiero po zapoznaniu się z projektem ogrzewania konkretnego obiektu. Firmy działające na polskim rynku oferują darmowe
wykonawstwo projektów dla obiektów paraﬁalnych (kościołów,
kaplic, plebanii, sal katechetycznych itp.). W projektach tych powinny znaleźć się takie informacje, jak:
●
koszt promienników,
●
koszt eksploatacji,

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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Powyższe zabiegi konstrukcyjne pozwalają utrzymać wysoką żywotność lamp. Jeśli więc mamy do wyboru modele promienników
różniące się tylko reﬂektorem, należy wybrać ten, którego reﬂektor
ma bardziej lustrzaną powierzchnię. Im mniej gładka powierzchnia
reﬂektora, tym krótszy czas jego pracy i częściej należy go wymieniać. W przypadku reﬂektorów blaszanych jednoparabolicznych,
wymiana taka jest bardzo łatwa. W przypadku zaś reﬂektorów
dwuparabolicznych wykonanych nie z blachy, lecz z odlewu aluminiowego jest to niemożliwe, gdyż reﬂektor stanowi jednocześnie
obudowę. W takich grzejnikach wypalenie się reﬂektora wiąże się
z wymianą całego urządzenia. Niekiedy producenci promienników dwuparabolicznych informują o możliwości zastosowania
specjalnych nakładek na reﬂektor właściwy, jednak rozwiązanie
takie zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i konstrukcyjnego jest złe i praktycznie nieopłacalne. Nakładka taka tworzy
bowiem kolejną komorę powietrzną, która podtrzymując wysoką
temperaturę obudowy, znacznie przyspiesza zużycie lampy halogenowej.
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schemat zawieszenia promienników,
moc całkowita proponowanych urządzeń,
dobór koloru obudowy,
dobór lampy (moc i poświata),
wszelkie informacje potrzebne ﬁrmie instalatorskiej.

Firmy oferujące kwarcowo-halogenowe promienniki podczerwieni łatwo można znaleźć wpisując w wyszukiwarce internetowej
(np. www.google.pl) hasło: „kwarcowo-halogenowe promienniki
podczerwieni”.

040906

Omówienie projektu z konserwatorem, radą paraﬁalną i ﬁrmą
elektryczną
Otrzymany projekt należy przedstawić radzie paraﬁalnej, ponieważ ogrzewanie ma służyć przede wszystkim paraﬁanom. Warto
zaproponować jej również obejrzenie kościoła z zainstalowanymi
promiennikami. Obecnie w Polsce jest ok. 400 kościołów ogrzewanych tym systemem.

Konsultacje

Kolejnym krokiem jest akceptacja kurii diecezjalnej oraz konserwatora opiekującego się kościołem (jeżeli kościół jest obiektem zabytkowym). Decyzja konserwatora powinna być pozytywna, gdyż jest
to najmniej szkodliwy sposób ogrzewania świątyni, a jego wpływ
na zabytkowe wyposażenie jest znikomy. Bywa, że konserwator
proponuje pewne zmiany w projekcie (np. miejsca zawieszenia,
koloru obudowy i poświaty promiennika). Zmiany te należy przedyskutować z autorem projektu.

Akceptacja kurii

Czasem zdarza się, że konserwatorzy nie zgadzają się na żaden
system grzewczy w kościele ze względów konserwatorskich lub
estetycznych. Wielu z nich najchętniej pozamykałoby wszystkie
zabytkowe kościoły lub przekształciło je w muzea. Wszystko po
to, aby chronić obiekt wraz z cennym wyposażeniem. W dążeniu
do jak najlepszej ochrony zabytków zapominają oni o głównym
celu swej pracy, czyli wsparciu i pomocy w ochronie użytecznego
obiektu zabytkowego. Pytanie, które należałoby im postawić brzmi:
Czy kościoły mają być nadal miejscem spotkań wiernych z Bogiem,
czy też należy przekształcać je w muzea ze względu na ich historyczny charakter?

Stanowisko
konserwatora

Gospodarowanie dobrami parafialnymi
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Instalacja systemu
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Zaakceptowany projekt należy przedstawić ﬁrmie zajmującej się
instalowaniem systemów elektrycznych. Najbardziej ekonomiczne jest zatrudnienie ﬁrmy z własnej paraﬁi. Ściąganie jej z daleka,
nawet jeśli powiązana jest z dystrybutorem promienników, wiąże
się z dodatkowymi kosztami (transport, nocleg itp.). Firma instalatorska po zapoznaniu się z projektem powinna wycenić koszt
zainstalowania systemu w danym obiekcie (okablowanie, skrzynka
bezpiecznikowa, robocizna, ewentualne inne koszty).

Ważnym elementem jest również ustalenie, jak duża moc została
przydzielona kościołowi przez zakład energetyczny. Informację
tę można znaleźć w umowie o przydzieleniu mocy lub należy
skontaktować się z zakładem w tym celu. Jeżeli przydzielona moc
jest niewystarczająca, należy wystąpić do zakładu energetycznego
o jej odpowiednie zwiększenie. Trzeba pamiętać również o innych
urządzeniach korzystających z energii elektrycznej (oświetlenie,
organy, nagłośnienie itp.).
040906

Koszty inwestycji i eksploatacji
Koszt inwestycji

Na koszty inwestycji ogrzewania kościoła systemem promiennikowym składają się:
●
koszt promienników poczerwieni wyceniony przez dystrybutora,
●
koszt instalacji promienników wyceniony przez ﬁrmę instalatorską,
●
koszt ewentualnego zwiększenia i doprowadzenia mocy
z zakładu elektrycznego.

Bezpieczniki

W kościołach zwykle stosuje się włączanie ogrzewania za pomocą
bezpieczników typu „S” (S191C lub S193C). Jest to najtańsza i najbezpieczniejsza metoda. Skrzynkę z bezpiecznikami montuje się
zazwyczaj w zakrystii. Wszystkie bezpieczniki należy dokładnie
opisać (np. prezbiterium, lewa strona, pierwsza lampa); za ich
pomocą ksiądz bądź kościelny uruchamia ogrzewanie tuż przed
rozpoczęciem Mszy św.
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Automatyka sterująca nie spowoduje efektywnego ogrzania tej
samej powierzchni połową mocy. Namawianie do założenia automatyki sterującej w tym celu jest zwykłym naciąganiem. Ogrzanie
dużego kościoła przy wykorzystaniu niewielkiej mocy jest niemożliwe. Moc elektrycznych promienników podczerwieni musi
wynosić ok 150W/m2 powierzchni ogrzewanej. Jeśli powierzchnia
nawy głównej wynosi 300 m2, to moc grzewcza nie może być niższa
niż 45 kW (ok. 11°C).

1.B.5.
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ważne

Koszty eksploatacyjne ogrzewania kościoła kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni są jedną z największych zalet
tego systemu. Wynika to z jego podstawowej cechy (nośnikiem
energii jest fala elektromagnetyczna, a nie powietrze), która pozwala na efektywny odbiór ciepła natychmiast po włączeniu. Nie
jest potrzebne uruchamianie ogrzewania na kilka godzin przed
nabożeństwem. W praktyce proponujemy włączać ogrzewanie na
ok. 10–15 minut przed rozpoczęciem Mszy. Ławki i podłogi nagrzeją
się do zaproponowanej w projekcie temperatury (z reguły 11°C).
Ogrzewanie wyłącza się bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa, dlatego koszt grzania jest minimalny.

Koszt eksploatacji

Niskie koszty eksploatacji można jeszcze ograniczyć, włączając
w chłodne dni tylko część lamp w grzejniku (np. 2 lampy w 3-lampowym grzejniku). Innym sposobem jest włączanie promienników
w streﬁe, w której przebywają wierni. Można włączyć tylko ogrzewanie w nawie głównej, nie uruchamiając grzejników w nawach
bocznych; w kościołach jednonawowych zaś – tylko na środku
i z przodu nawy. Jest to jednocześnie sposób na przyciągnięcie
wiernych bliżej ołtarza.

Dodatkowe
ograniczenie
kosztów

Środki na inwestycję
Większość środków na ogrzewanie kościoła pochodzi bezpośrednio
od paraﬁan. Jednak w przypadku promienników podczerwieni
można ubiegać się o doﬁnansowania (częściowe lub pełne) z funduszy ochrony środowiska, ponieważ jest to system ekologiczny,
który na środowisko nie wpływa negatywnie. Można starać się
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o takie doﬁnansowanie bądź o niskooprocentowany kredyt na cel
ekologiczny. Firmy produkujące promienniki podczerwieni często
współpracują z takimi instytucjami jak np. Bank Ochrony Środowiska. Dzięki temu banki pozytywnie rozpatrują wnioski o kredyt
na tego typu inwestycje. Od niedawna można starać się także
o doﬁnansowanie z funduszu unĳnego. Istnieje także możliwość
ustalenia kwoty do zapłacenia bezpośrednio z ﬁrmą dystrybucyjną,
również w systemie ratalnym i na warunkach bardzo korzystnych
dla paraﬁi.
Instalacja ogrzewania
Instalacja promienników podczerwieni wymaga minimalnej ingerencji w tkankę budowli. Przewody elektryczne można doprowadzić do miejsca zawieszenia grzejników na wiele sposobów,
w zależności od możliwości technicznych i estetycznych:
●
w ścianie (jeśli jest możliwa taka ingerencja),
●
przez strych,
●
na zewnątrz budowli, przewiercając otwór tylko w miejscu
zawieszenia grzejnika,
●
w narożach budowli, dobierając kolorystykę kabli tak, aby
wtopić je w tło.

Koszty instalacji

Ogólnego kosztu instalacji promienników w kościołach nie można
przeliczyć na wartość zł/m2 bez wcześniejszej wizji lokalnej, ponieważ
każdy kościół jest inny. Różnica kosztów instalacji w dwóch różnych
kościołach, np. jednonawowym i trójnawowym o identycznej powierzchni, może wynosić nawet do tysiąca procent. Zależy to od wielu
czynników. Ograniczyć te koszty można, wykorzystując istniejącą
instalację elektryczną po likwidowanych piecach akumulacyjnych. Instalacja w takich przypadkach często sprowadza się do poprowadzenia
kabla od każdego gniazda do miejsca zawieszenia promienników.

!

ważne
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Jeżeli ﬁrma dystrybucyjna oferuje promienniki, podając koszt instalacji
(zł/m2) bez oględzin kościoła, to jest to tylko cena hipotetyczna, niemająca nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami. Wycena instalacji musi
być indywidualna, obliczona po przeprowadzeniu wizji lokalnej.
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Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Przegląd systemu ogrzewania sprowadza się do okresowego czyszczenia (przedmuchania lub przetarcia miękkim materiałem) gromadzącego się kurzu na odbłyśniku i żarniku. Jeśli w kościele nie ma
zainstalowanych innych systemów grzewczych, typu dmuchawy
powodujące unoszenie się kurzu, wystarczy sprawdzić przed każdym
sezonem zimowym, czy grzejniki nie wymagają oczyszczenia.

Przeglądy
okresowe

Przewidywana żywotność lamp podczerwieni będących na rynku
wynosi średnio 5000 godzin (przy zastosowaniu optymalnej obudowy!). 10 godzin grzania w tygodniu (10 Mszy) przez pół roku
(sezon grzewczy): 10 h × 26 tygodni = 260 h. Przy takim tempie
zużycia pierwsze lampy mogą się uszkodzić dopiero za kilkanaście
lat! Ewentualna wymiana mechanicznie uszkodzonych lamp podczas instalacji jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych skomplikowanych umiejętności i narzędzi. Lampę (żarnik) można zakupić
bezpośrednio u dystrybutora promienników.

Lampy

Inną wymienną częścią w promiennikach powinien być reﬂektor.
Jego żywotność zależy od materiału, z jakiego jest wykonany.
Aluminium anodyzowane jest materiałem, który ma bardzo dobre
parametry odbĳalności promieni podczerwonych i jest stosunkowo
tani. Żywotność takiego reﬂektora (czas, w którym zachowane
są wysokie parametry odbĳalności) wynosi ok. 7000 godzin. Reﬂektory także są dostępne u dystrybutorów promienników, a ich
wymiana nie nastręcza większych problemów.

Reflektory

6. Podsumowanie
System ogrzewania kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni jest systemem ekologicznym, który nie emituje żadnych
substancji do atmosfery. Został wyróżniony na Targach Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania CIEPŁO 98 w Gdańsku.
Posiada wyjątkowe cechy, których nie ma żaden z dotychczasowych
systemów grzewczych. Dzięki temu jest on obecnie najefektywniejszym sposobem ogrzewania świątyni, a jednocześnie koszt jego
eksploatacji jest najniższy z możliwych.
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Przypisy
1

2

PAMIĘTAJ …

• Każda decyzja o inwestycji w ogrzewanie powinna być decyzją przemyślaną
i uwzględniać zarówno komfort paraﬁan, jaki i bilans ekonomiczny.
●

●
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System ogrzewania kwarcowo-halogenowymi promiennikami podczerwieni jest
obecnie najbardziej efektywnym sposobem ogrzewania świątyni, a koszt jego eksploatacji jest najniższy z możliwych.
Producenci promienników udzielają nawet kilkuletniej gwarancji na urządzenia
pracujące w kościołach.
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7. Załączniki
7.1. Załącznik nr 1: Przykładowy projekt ogrzewania kościoła
Do ogrzewania kościoła paraﬁalnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce zaproponowano
promienniki podczerwieni SOLART z lampami Gold HeLeN ﬁrmy Philips o łącznej mocy
użytkowej 35,7 kW. Promienniki należało rozmieścić według sugestii przedstawionych na
załączonym szkicu (rys. 3) oraz dołączonych do projektu zdjęć, na których wskazano miejsca
zawieszenia. Projekt zawiera także kartę doboru promienników (rys. 4).
Koszt proponowanych promienników SOLART:

040906

–
–
–
–
–

prezbiterium
nawa
nawy boczne
zakrystia
chór

[3,36 kW] Sol M2H:
[2,52 kW] Sol M2H:
[2,52 kW] Sol M2L:
[1,26 kW] Sol M:
[1,26 kW] S1A-P (przenośny):

2 szt. x 999,00 zł/szt.
6 szt. x 999,00 zł/szt.
4 szt. x 990,00 zł/szt.
2 szt. x 550,00 zł/szt.
1 szt. x 835,00 zł/szt.

= 1998,00 zł;
= 5994,00 zł;
= 3960,00 zł;
= 1100,00 zł;
= 835,00 zł.

Możliwość wykonania promienników w każdym kolorze; za wersję koloru złotego dopłata
10 zł/moduł x 26 modułów = 260,00 zł.
Razem wartość ne�o:
Podatek VAT 22%:
Razem wartość bru�o:

14 147,00 PLN
3 112,34 PLN
17 259,34 PLN

Maksymalne koszty eksploatacyjne całości kościoła (przyjęty koszt kWh – 0,40 zł):
moc [kW]

koszt 1h [zł]

Całkowita moc

35,70

14,28

2/3 mocy

23,80

9,52

1/3 mocy

11,90

4,76
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia oraz doboru promienników SOLART dla kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce
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3,36
2,52
2,52
1,26

Solart M2H

Solart M2H

Solart M2L

Solart M

Solart S1A-P

prezbiterium

nawa

nawa boczna

zakrystia

chór
jeśli potrzebny
X

X

~1/2 faz

X

X

X

~3 faz

ZASILANIE

205

1

2

ok. 15 cm
od sufitu
przenośny
wielofunkcyjny

4

6

2

ok. 3 m

ok. 4 m

ok. 4 m

ILOŚĆ
SZTUK

34,44

MOC UŻYTKOWA
w kW

WYSOKOŚĆ
ZAWIESZENIA
OD PODŁOGI w m

POWIERZCHNIA
OGRZEWANA (m2)

2,52

10,08

15,12

6,72

ŁĄCZNA MOC
UŻYTKOWA
w kW

na chór
na plebanię
jeśli potrzebny

wg szkicu

wg szkicu

wg szkicu

wg szkicu

UWAGI

168,00 = ~11 C
natychmiast

ILOŚĆ WAT/M2
POWIERZCHNI
OGRZEWANEJ

WSZYSTKIE OBLICZENIA SĄ PRAWDZIWE WYŁĄCZNIE DLA PROMIENNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH
O STANDARDOWYM WYMIENNYM ODBŁYŚNIKU I REFLEKSJI JEGO LUSTRA >97%

1,26

MOC
UŻYTKOWA
w kW

Parafia Wniebowzięcia NMP
Jasionka 40
38-450 Dukla

TYP
PROMIENNIKA

>210

NAZWA OBIEKTU

NAZWA STREFY
OGRZEWANIA
LUB NR STREFY

POWIERZCHNIA
CAŁKOWITA

Karta doboru ogrzewania promiennikami podczerwieni SOLART
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Rys. 4. Karta doboru promienników SOLART dla kościoła
parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Jasionce
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7.2. Załącznik nr 2: Opinia użytkownika na temat jakości ogrzewania
kościoła promiennikami SOLART
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