Ogrzewanie
podlogowe
w solarnych
suszarniach
osadów

pompy ciepla, co jest ostatnio w branzowych periodykach szczególnie promowane. Podkreslane sa walory proekologiczne tego typu rozwiazan, polegajace
na wykorzystaniu innych poza sloncem
odnawialnych zródel energii, przy czym
szczególny nacisk kladziony jest na bardzo niskie, wrecz pomijalne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Szkoda, ze powolujacy sie na wlasne doswiadczenie
dy musza byc regularnie i intensywnie autor projektów takich suszarni, jak Ilaprzewracane, stad kazda suszarnia so- wa, Myszków, Zary czy Kozienice, nie polarna musi byc wyposazona w mecha- daje w swoich artykulach jakichkolwiek
niczna przewracarke (przegarniacz). konkretnych danych.
Przewracanie osadów rozluznia ich
Dogrzewanie hal suszarniczych bylo
strukture i zwieksza powierzchnieparoi jest od lat stosowane, zwlaszcza tam,
gdzie ze wzgledu na zbyt mala powania. Do zloza dostarczane jest takze
powietrze. Zapobiega to rozwojowibez- wierzchnie jest to jedyny sposób na przerób calej masy powstajacych na oczysztlenowych procesów gnilnych, a takze
emisji odorów.Znaczenie reakcji tleno- czalni osadów. Dla przykladu wymiewego rozpadu materii organicznej i tle- nic mozna takie obiekty jak: Murnau
(2004 r.), Miltenberg (2006 r.), Weil am
nowejstabilizacjijest dla suszenia solarnego bardzo istotne. Ich egzotermiczny Rhein (2008 r.) w Niemczech czy tez Bilcharakter podnosi temperature we- ten (1999/2002 r.) i Sargans (2002 r.)
wnatrz suszacej sie warstwy, a rozpad w Szwajcarii.
Oddana do eksploatacji w 2004 r. sumaterii organicznejpowodujedodatkowy
szarnia w Murnau, w której to zastosoubytek masy.
Kazda suszarnia solarna musi byc wano ogrzewanie podlogowe zasilane
tez dobrze wentylowana. Systemwenty- pompami ciepla z kolektorem dolnego
lacji jest zatem z jednej strony koniecz- zródla energii cieplnej w osadniku wtórny do ciaglej ewakuacji wilgoci i pod- nym, stanowila pierwowzór dla piertrzymania procesu suszenia, z drugiej wszego tego typu obiektu w Polsce. Wynika stad, ze zastosowany najpierw w Ilazas strony powoduje znaczne straty
energetyczne. O ile nie ma to szczegól- wie, a pózniej w Myszkowie uklad odzynego znaczenia w przypadku darmowej skiwania energii z oczyszczonych scieenergii slonecznej, o tyle jest juz inaczej ków i wykorzystania jej do suszenia
osadów, jest typowym przykladem wykoprzy dogrzewaniu hal energia, za która
rzystania juz znanych i stosowanych
oczyszczalnia musi placic.
w technice rozwiazan.
W przypadku wprowadzenia ogrzeDodatkowe
ogrzewanie
wania do hal suszarniczych energia
Sposobem na czesciowe uniezalezdo osadów jest przekazywana podobnie
nienie sie od niekorzystnych dla suszejak w typowych suszarniach termicznych
nia solarnego warunków pogodowych
poprzez konwekcje (nadmuch cieplego
jest wprowadzenie dodatkowych systepowietrza) lub przewodzenie (ogrzewamów grzewczych. Zasadniczy problem
nie podlogowe), a zatem juz nie za potkwi w tym, ze oczyszczalnie z reguly nie
srednictwem fal elektromagnetycznych.
Sama zmiana sposobu transmisji energii
dysponuja wlasnym wysokotemperaturopowinna oznaczac i - jak potwierdzaja
wym zródlem ciepla. Jesli nawet w procesie fermentacji pozyskiwany jest biowykonane pomiary w pracujacych suszarniach - oznacza wieksze straty
gaz, to i tak w zimie, tj. w czasie, gdy
i w efekcie duzo wyzsze zuzycie energii
szklarnie powinno sie dogrzewac najinna kazda tone traconej masy niz przy sutensywniej, jest on niemalze w calosci
szeniu energia slonca.
zuzywany do innych celów niz suszenie
osadów.
Zarówno przy wykorzystaniu ciepla
odpadowego z silników gazowych, jak
A zatem w praktyce do zwiekszenia
i w przypadku pomp ciepla temperatura
parowania wody wykorzystuje sie najmedium grzewczego nie ma z reguly
czesciej inne dostepne zródla energii.
wiecej niz 50°C, a to z kolei ma istotny
Naleza do nich cieplo nadmiarowe pochowplyw na sprawnosc energetyczna caledzace z agregatów kogeneracyjnych lub

Ideawykorzystaniaenergiisloncado suszeniaosadówsciekowychzrodzilasiejuz prawie20lat temujako odpowiedznacorazwiekszapotrzebe
redukcjimasyi objetoscitych odpadów.Suszenie
osadóww suszarniach
wysokotemperaturowych
jest kosztownenie tylko z uwagi na zuzycie
energii,lecztakzezewzgleduwysokiewydatkinaobsluge,serwisowanie
i remonty.

Wielkie aglomeracje miejskie nie
maja wyboru. Pozostaje jednak problem
utylizacji osadów sciekowych na srednich i mniejszych oczyszczalniach,
do których technologie solarne wykorzystujace odnawialna energie sloneczna
pasuja najlepiej. Wyrózniaja je niskie
koszty eksploatacji, nieskomplikowana
obsluga i niewielkie naklady inwestycyjne. W Polsce pracuje lub wkrótce zostanie oddanych do uzytku siedem suszarni szklarniowych, z czego jedynie dwie
(w Zarach i Kozienicach) wykorzystuja
do odparowania wody wylacznie slonce.
We wszystkich pozostalych z uwagi
na warunki zimowe projektanci zdecydowali sie na wprowadzenie ogrzewania, które najczesciej wykorzystuje nadmiarowa energie termiczna, pochodzaca
z agregatów kogeneracyjnych lub pompy ciepla. Czy takie hybrydowe rozwiazanie jest w polskich warunkach klimatycznych rzeczywiscie niezbedne,
ile kosztuje i kiedy jest w stanie przyniesc uzytkownikom
ekonomiczne?

-

wymierne

korzysci

Suszenie
energiaslonca

Niezaleznie od wybranej technologii,
kazda suszarnia solarna jest niczym innym jak skutecznym polaczeniem tradycyjnego poletka osadowego ze szklarnia
ogrodnicza. Odciete od bezposredniego
wplywu niekorzystnych czynników atmosferycznych osady schna w sposób naturalny, a produktem jest susz o wielkosci
ziarcn od ok. 1 do 2 cm i, co naj istotniejsze, o ok. trzy, czterokrotnie mniejszej
masie i objetosci.
Energia sloneczna jest przekazywana do osadów wprost w postaci fal elektromagnetycznych, które sa absorbowane przez górna warstwe suszacego sie
zloza. Absorpcja promieniowania, której
dodatkowo sprzyja ciemna barwa osadów, powoduje, ze suszony material nagr'l:ewa sie i staje cieplejszy od powietrza
wewnatrz hali. Poniewaz woda odparowuje glównie z górnej powierzchni, osa-
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go procesu. Okazuje sie bowiem, ze nie
tylko na suszenie sloncem,ale co w kontekscie tego artykulu najistotniejsze,
takze na efektywnosc przyjmowania
energii od dodatkowych zródel ciepla, w tym w szczególnosci od medium niskotemperaturowego, zdecydowany wplyw ma zmieniajaca sie wraz
z porami roku pogoda. Jest to problem
zupelnie niedostrzegany i pomijany
przez projektantów entuzjastycznie nastawionychdo ogrzewanejpompami ciepla posadzki. Tymczasem temperatura
powietrza w suszarni solarnej jest dzieki pozadanemu efektowi cieplarnianemu najczesciej o kilkanascie stopni wyzsza niz na zewnatrz. Skutkiem tego powietrze w hali i temperatura górnej
powierzchni osadów potrafi nawet
w zimne, lecz sloneczne dni dorównac,
a nawet przewyzszyc temperature
ogrzewanejpodlogi.Woda,jak wiadomo,
najintensywniejodparowuje z górnej powierzchni zloza. Im wieksza jest róznica temperatur miedzy podloga, a powierzchnia schnacych osadów,tym proces przyjmowania energii od cieplej posadzki jest efektywniejszy.
Wysuwa sie z tego sluszny wniosek, ze ogrzewanie podlogowenajlepiej
sprawdza sie w zimne i pochmurne dni,
a takze noca. Nalezy tu jednak wspomniec o kolejnejbarierze. Zarówno temperatura medium,jak i warunki techniczne wykonania ogrzewania podlogowego
limituja ilosc energii, jaka mozna wprowadzic do osadóww przeliczeniu na jednostke powierzchni. A ta moze okazac
sie niewystarczajaca do tego, by przy
dlugo utrzymujacych sie ostrych mrozach zgromadzone w suszarni osady
po prostu nie zamarzly.
Brak doswiadczen
Tymczasem jak do tej pory brakuje
w pelni obiektywnych i do konca sprawdzonych polskich doswiadczen, pozwalajacych jednoznacznie ocenic na ile ogrzewana medium nisko temperaturowym
podloga moze sie sprawdzic w polskich
warunkach klimatycznych. Eksploatacja
suszarni w Myszkowie rozpoczela sie dopiero w styczniu/lutym br., a wprowadzane do suszarni osady byly rozkladane
ll!!!:!f!!I.

w cienkiej warstwie, która duzo latwiej
ogrzac. Nieco inna sytuacja ma miejsce w Ilawie, gdzie suszarnia solarna,
co prawda pracuje juz trzy lata, ale dopiero w ubieglym roku zakonczono prace
umozliwiajace wykorzystanie do dogrzewania suszarni cieplo pochodzace z agregatów kogeneracyjnych.
Biorac natomiast pod uwage doswiadczenia zagraniczne stwierdzic nalezy, ze by osady nie zamarzly temperatura posadzki musi byc stale utrzymywana na poziomie 30°C, a to, biorac pod
uwage sumaryczna powierzchnie suszarni i duze straty ciepla, pochlania znaczace ilosci energii.
Samo zamarzniecie nie jest dla osadów, ani tez dla suszarni w jakimkolwiek stopniu szkodliwe. Zatrzymuje jedynie parowanie wody, co wystarczy odpowiednio uwzglednic w obliczeniach
technologicznych i bilansie masowym
suszarni. Odnoszac sie do problemu
ogrzewanej podlogi, nalezy takze dodac,
ze w trakcie suszenia zmienia sie struktura i zawartosc wody w osadach, a tym
samym ich wlasciwosci termiczne. Inaczej przewodza cieplo mokre osady
w pierwszej fazie suszenia, a inaczej juz
zgranulowany susz po przekroczeniu
40-50% suchej masy, którego luzna, porowata strukture z duza iloscia powietrza miedzy ziarnami mozna przyrównac do styropianu. Zjawisko to co prawda zostalo w dosc enigmatyczny sposób
zasygnalizowane w jednym z artykulów
poprzez zestawienie wartosci przewodnictwa wlasciwego powietrza, piasku,
wody i torfu, ale bez podania jakichkolwiek danych dla osadów sciekowych.
Nie ma tez informacji na temat sprawnosci energetycznej czy tez niezbednej
ilosci energii, która nalezy do osadów
dostarczyc, by mimo oczywistych strat
w zauwazalny sposób zintensyfikowac
suszenie. Autol' daje natomiast nastepujace zalecenie: "strefy na poczatku hali,
do których dostarczany jest wilgotny
osad, powinny byc bardziej dogrzane",
natomiast do obszaru suszarni z juz
podsuszonym osadem nalezy dostarczac
"mniejsze ilosci ciepla". Wydaje sie
to malo precyzyjna informacja. Autor
natomiast chetnie przytacza wiele obrazowych porównan z zycia codziennego.

Idac tym tropem, wypadaloby wiec zadac pytanie: na ile jestesmy w stanie
w pogodny dzien odczuc cieplo letniego
kaloryfera zarzuconego warstwa slabo
przewodzacego cieplo materialu, który,
o czym nie wolno zapominac, znajduje
sie w przeszklonym, naslonecznionym
pomieszczeniu? Jest to przyklad duzo
blizszy rzeczywistosci niz przedstawiony w artykule obraz szybko wysychajacej, mokrej posadzki w obiektach
uzytkowych wyposazonych w ogrzewanie podlogowe. Obraz o tyle falszywy,
ze, po pierwsze, odnoszacy sie do zupelnie innej skali, a po drugie, pomijajacy
same osady, rozlozone niczym gruby dywan na tejze podlodze. Zalozeniem autora projektów suszarni slonecznych
w Ilawie, Myszkowie i Klodzku jest
wprawdzie suszenie osadów w cienkiej
warstwie, co, jak slusznie zaklada, przyspiesza ich nagrzewanie i zwieksza parowanie wody, ale mija sie z rzeczywistymi warunkami pracy i potrzebami
oczyszczalni. Te najczesciej wytwarzaja
bez wzgledu na pore roku stala ilosc
osadów. Dlatego tez zima, w okresie deficytu energii slonecznej, grubosc warstwy osadów zalegajacych w suszarniach solarnych jest najwieksza. Czesto
tez spada stopien ich odwodnienia. Prowadzenie suszenia w cienkiej warstwie
10-15 cm wymagaloby albo duzych powierzchni hal suszarniczych, albo skladowania czesci osadów w pryzmach poza suszarniami przez okres kilku do nawet kilkunastu tygodni. Przetrzymane
i czesciowo zagnile osady z reguly zaczynaja "plynac", a ich mazista struktura utrudnia pózniejsze suszenie. Czesto
sa tez zródlem uciazliwych odorów. Dla
porównania w suszarniach wykorzystujacych wylacznie energie sloneczna (Zary i Kozienice) osady mozna gromadzic
przy zachowaniu, co bardzo istotne,
mozliwosci ich regularnego przewracania i napowietrzania w warstwie o grubosci nawet do 40 cm, i tak przetrzymywac az do wiosny, kiedy to na skutek
intensywnego promieniowania slonecznego grubosc zloza ponownie sie zmniejsza. Nalezaloby zatem autorowi projektów suszarni slonecznych i artykulów
lansujacych ogrzewana posadzke postawic zasadnicze

pytanie

-

czy szybkosc

..

suszenia i masa odparowywanej dzieki
dodatkowej energii wody jest w stanie zrekompensowac ponad 2,5-krotnie
mniejsza pojemnosc hali suszarniczej?
A jezeli tak, to ile energii nalezy wprowadzic do suszarni i ile bedzie to uzytkownika rzeczywiscie kosztowac? Spróbujmy
zatem, opierajac sie na rzetelnych pomiarach wykonanych w pracujacej suszarni, odpowiedziec na to pytanie.

-

Pomiaryenergetyczne
wsuszarniw IDurnau

Podstawe do oszacowania rzeczywistego zapotrzebowania energetycznego do odparowania wody z osadów
oraz zuzycia energii elektrycznej, potrzebnej do jej wytworzenia stanowia
wyniki kampanii pomiarowych,wykonane w 2006r. na suszarni solarnej w Murnau, wyposazonej podobnie jak obiekt
w Ilawie w ogrzewanie podlogowe, dla
którego zródlem energii termicznej
sa oczyszczone scieki i pompy ciepla.
Obiekt ten byl o czym juz wczesniej
wspomniano pierwowzorem ilawskiej
suszarni.
Uzyskane wyniki badan maja charakter uniwersalny i ilustruja zjawiska
fizycznei przemianyenergetyczne wlasciwe dla wszystkich suszarni solarnych,
niezaleznie od producenta przewracarki czy tez dostawcy systemów grzewczych. Hala suszarnicza zostala wyposazona w przewracarke osadów oraz
ogrzewanie podlogowe zasilane przez
dwa niezalezne zespoly pomp ciepla,
z których kazdy sklada sie z dwóch
pomp o elektrycznej mocyprzylaczeniowej 22,3 kW Energia termiczna jest pobierana z osadników wtórnych. Chcac
uzyskac obiektywnei porównywalnewyniki, powierzchnie suszarni podzielono
wzdluz na dwie równe czesci, z czego
na prawej stronie wylaczonoogrzewanie
podlogowe, zas lewa strona byla przez
caly czas ogrzewana. Przyjecie takiego
podzialu pozwolilo obserwowac wplyw
ogrzewania podlogowegona proces suszenia osadóww kazdej fazie: od postaci mokrej i mazistej do zgranulowanego suszu. Pomiarywykonano dla dwóch
róznych warstw osadów: dla zloza
o grubosci 40 cm (warunki zimowe)
i 15 cm (warunki wiosenne). Odpowiada
to w przyblizeniu rzeczywistymwarunkom pracy suszarni solarnych, w których grubosc zloza suszonych osadów
zmienia sie od ok. 35 - 40 cm zima,
do 15- 20 cm latem.Badania zaplanowano na luty-maj2006r., zas poszczególne
pomiary wykonano w kilku seriach odpowiadajacych zimnej i pochmurnej pogodzie (warunki zimowe) oraz dniom
slonecznym (warunki wiosenne). Seria
pomiarów wykonana podczas zimowej

czonym ogrzewaniem juz po 14 dniach
pomiarów osiagnela niemalze taki sam
poziom jak w dogrzewanych osadach
w czasie poprzedniej kampanii pomiarowej (!) i byla zaledwie o niecale 2%
wyzsza niz po stronie przeciwnej. Zmierzone zuzycie energii cieplnej na odparowanie 1 tony wody prawie trzykrotnie przekroczylo wartosc teoretyczna.
Okazuje sie zatem, ze po pierwsze,
jesli oczyszczalnia dysponuje wystarczajaca pojemnoscia hal suszarniczych,
lepiej jest w nich przetrzymywac osady do wiosny, niz inwestowac w dodatkowa infrastrukture. Po drugie, z ogrze-

pogody z przewaga dni pochmurnych
wykazala, ze srednia zawartosc suchej
masy w osadach po stronie grzanej byla
po 23 dniach badan o 4% wyzsza niz
po stronie przeciwnej, a wyliczony
wspólczynnik sprawnosci energetycznej
systemu wyniósl 80%. Jest to wynik zadowalajacy i mogacy uzasadnic celowosc zainstalowania ogrzewania podlogowego. Szczególowa analiza wlasnosci
osadów wykazala, ze na wieksza redukcje masy nalozyly sie dwa efekty: dodatkowo odparowana woda oraz duzo bardziej intensywny rozpad materii organicznej po stronie ogrzewanej posadzki.
Zestawienie wyników dwóch
Wyszczególnienie

serii pomiarowych wykonanych

I

w Murnau w 2006

II seriapomiarowa
(wiosna)

I seriapomiarowa

(zima)

Zawartoscsuchejmasyi aesci

r.

strona

strona

strona

strona

bezogrzewania

grzana

bezogrzewania

grzana

24,1%/58,6%

24,1%/58,6%

25,3%/58,9%

25,3%/58,9%

organianych
w osadach
wprowadzanych
dosuszarni
Czastrwaniapomiarów

23dni

23dni

14dni

14dni

Sredniazawartosc
suchejmasy
w osadach
nazakonaenie

30,3%

34,2%

32,8%

34,4%

53,9%

48,1%

50,8%

51,3%

-

l 750 kWh/t H20

267kWh/tH20

32kWh/tH20

490kWh/tH20

7 razy

-

15rozy

pomiarów
Zawartosc
aesciorganianych
w suchejmasieosadów

nazakonaenie
pomiarów
Zuzycie
energiitermianej
nakazdatonedodatkowego
ubytkumasy
Calkowite
zuzycie
energii
elektryanejnatone

-

38 kWh/tH20

750 kWh/t

H20

dodatkowego
ubytkumasy
Wzrost
zuzycia
energii

-

elektryanejw porównaniu
z suszeniem
solarnym
nakozdatonedodatkowego
ubytkumasy

Nalezy tu zaznaczyc, ze osady z róznych
oczyszczalni scieków beda sie z pewnoscia charakteryzowac odmienna podatnoscia na rozklad materii organicznej
w zaleznosci od technologii ich wczesniejszej przeróbki. Stad uzyskiwany
w praktyce dodatkowy ubytek masy towarzyszacy suszeniu osadów bedzie sie
z pewnoscia róznic w poszczególnych
obiektach. Powtórzone dwa miesiace
pózniej juz w cienszej warstwie (15 cm)
pomiary pokazaly, ze w czasie, w którym dominowaly pogodne, wiosenne dni,
efektywnosc ogrzewania podlogowego
znaczaco spadla. Ogrzane sloncem powietrze w hali spowodowalo, ze róznica
temperatur miedzy posadzka, a górna
warstwa zloza byla duzo mniejsza, a to
z kolei znacznie pogorszylo przekazywanie energii od podlogi do osadów. Zawartosc suchej masy po stronie z wyla-

wania podlogowego mozna racjonalnie korzystac wylacznic w miesiacach
zimowych i to pod warunkiem, ze przy
duzym spadku temperatur zgromadzone w suszarni osady nie beda zamarzniete. To z kolei wymaga stalego utrzymywania temperatury podlogi
na poziomie 30°C i wiaze sie z duzym
zapotrzebowaniem na energie, której,
zwlaszcza zima, czesto w oczyszczalni
brakuje.

-

Rzeczywistekoszly
ogrzewaniapodlogowego

Najwieksza zaleta suszarni solarnychjest niskie zuzycieenergii.Malemoce przylaczenioweprzewracarki i wentylatorów, które lacznie nie przekraczaja
22 kW nawet dla najwiekszych hal suszarniczych oraz fakt, ze urzadzenia

te pracuja tylko okresowo, powoduje,
ze zuzycie energii elektrycznej na odparowanie 1 tony wody nie przekracza z reguly 35 kWh. Nie zmienia to jednak faktu, ze zasadniczym zródlem energii jest
w tym przypadku slonce.
W czasie wykonywania pomiarów
w Murnau zuzycie energii elektrycznej
przez pompy ciepla na kazda odparowana tone wody wynosilo odpowiednio
167 kWh podczas pierwszej serii pomiarowej (warunki zimowe) i 390 kWh podczas
kolejnych pomiarów (wiosna). Dotego nalezy dodac duzo wyzsze zuzycie energii
przez sama przewracarke i wentylatory
(100 kWh/l t ~O), wynikajace z potrzeby
o wiele czestszego przewracania osadów
i intensywniejszego przewietrzania hali.
Wszystko to razem daje w porównaniu z suszeniem solarnym wzrost zuzycia energii elektrycznej i tym samym bezposrednich kosztów suszenia od 7 do 15
razy.
A zatem, jesli nawet w ogrzewanych
suszarniach mozna wysuszyc o wiele
wiecej osadów niz w obiektach wykorzystujacych wylacznie energie sloneczna,
to zawsze warto zadac pytanie, jakim
kosztem? Bo jesli nawet oczyszczalnia,
jak ma to miejsce w Uawie, jest w stanie
sama calkowicie pokryc swoje potrzeby
energetyczne z wytwarzanej z biogazu
energii elektrycznej i cieplnej, to co
w przypadku oczyszczalni, które nie maja zamknietych komór fermentacyjnych?
W koncu w przypadku mniejszych czy
nawet srednich oczyszczalni scieków jest
tak najczesciej.
Czy z mysla o nich projektant i autor
"nietypowych" technologii proponuje zastosowanie ogniw fotowoltaicznych lub

nawet turbin wiatrowych? Czy ma to byc
jego zdaniem recepta na calkowita niezaleznosc suszarni slonecznych od konwencjonalnych zródel energii? Problem
w tym, ze suszarnie solarne warto dogrzewac tylko w tych okresach, gdy brakuje slonca. W przeciwnym razie samo
promieniowanie sloneczne dzieki efektowi szklarniowemu pozwala na intensywne suszenie osadów bez jakichkolwiek
dodatkowych srodków technicznych. Prowadzac zas suszenie wylacznie w oparciu o slonce, zuzycie energii elektrycznej
przez przewracarke i wentylatory, które
wlaczaja sie tylko okresowo jest w ogólnym bilansie energetycznym oczyszczalni niemalze nieodczuwalne.

sci od warunków pogodowych, takie samo lub nawet znaczaco wyzsze niz
w przypadku konwencjonalnych suszarni termicznych i srednio dziesieciokrotnie wyzsze niz suszarni wykorzystujacych wylacznie energie slonca. Wydaje
sie zatem uzasadnione wylacznie wtedy,
gdy zbyt mala powierzchnia terenu uniemozliwia wysuszenie calosci osadów wylacznie energia slonca lub oczyszczalnia
dysponuje duzym nadmiarem energii termicznej, której nie ma jak wykorzystac.
Warto wszedzie tam, gdzie na to pozwalaja warunki lokalizacyjne pozostac
wylacznie przy suszeniu solarnym.
W koncu teren, którego oczyszczalnie
scieków maja z reguly pod dostatkiem
kosztuje najmniej, a darmowej energii
naklady
inwestycyjneslonecznej jeszcze dlugo nie zabraknie.
Zastosowanie ukladów hybrydowych wykorzystujacych oprócz slonca jeszcze inile wykonanie samego ogrzewania
podlogowego nie jest, co nalezy przy- ne zródla energii odnawialnej, zwlaszcza
znac, w odniesieniu do ogólnych kosz- cieplo oczyszczonych scieków jest roztów budowysuszarni solarnej zbyt kosz- wiazaniem efektownym, ale w rzeczywitowne, to juz pompownia hybrydowa stosci wydaje sie byc malo efektywnym. I

o

wraz z niezbednym systemem wymienników ciepla oznacza duzo wyzsze naklady inwestycyjne i wieksze koszty
amortyzacji obiektu. Biorac pod uwage
zrealizowane w Polsce inwestycje,koszt
budowyjednej hali suszarniczej z ogrzewaniem podlogowymi cala infrastruktura z tym zwiazana jest prawie dwukrotnie wyzszy od hali bez dodatkowych instalacji, przy tej samej powierzchni
uzytkowej.
Decydujacsie na dodatkowe ogrzewanie suszarni slonecznych, nalezy sie
liczyc z faktem, ze zapotrzebowanie
na energie termiczna na kazda tone dodatkowegoubytku masy jest, w zalezno-
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Niniejszy artykul ma charakter polemiczny i wyraza poglady autorki. Odnosi sie
do publikacji autorstwa Romana Sobczyka pl. ..Zastosowanie ukladów hybrydowych
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