raz ze wzrostem temperatury
emitera roÊnie ca∏kowita energia promieniowania podczerwonego, a d∏ugoÊç fali staje si´
coraz krótsza. Maksymalne wartoÊci g´stoÊci strumienia ciep∏a wyst´pujà zawsze w obszarze fal krótkich przy wysokich temperaturach emitera.
Przy niskich temperaturach emitera,
wysy∏ane promieniowanie charakteryzuje si´ d∏ugà falà podczerwieni o ma∏ej
energii, nat´˝enie strumienia energii jest
niskie, wyst´puje ma∏a intensywnoÊç
promieniowania podczerwonego.
Promieniowanie cieplne, napotykajàc
na swojej drodze ludzi, obiekty, jest
przez nie absorbowane.

W

Jak S∏oƒce
Najbardziej efektywnym naturalnym
êród∏em promieniowania cieplnego jest
S∏oƒce. Najbardziej wydajnymi urzàdzeniami grzewczymi emitujàcymi podczer-

i 90°) dla potrzeb ró˝nych wysokoÊci zawieszenia, pozwalajàce na ukierunkowanie ciep∏a odbitego i zachowujàce
d∏ugà stabilnoÊç refleksyjnà,
– obudowa – lekka, nowoczesna, perforowana, nienagrzewajàca si´, bezpieczna konstrukcja o estetycznej linii
dopasowanej gabarytami i kolorystykà
do ró˝nego typu obiektów (od hal przemys∏owych po zabytkowe koÊcio∏y),
umo˝liwiajàca ∏atwà wymian´ cz´Êci.

Dlaczego promienniki?
Dlaczego warto stosowaç promienniki
halogenowo-kwarcowe do ogrzewania?
Zasada dzia∏ania systemu kwarcowo-halogenowego polega na dostarczeniu
okreÊlonej jednostki energii cieplnej dla
potrzeb danej strefy grzewczej przy
uwzgl´dnieniu rodzaju obiektu, w którym dana strefa si´ znajduje.
Elektryczne systemy ogrzewania
uchodzi∏y dotychczas za najdro˝sze

Promienniki
halogenowo-kwarcowe sà
obecnie
wykorzystywane
tak˝e w obiektach
sportowych na
terenie Polski.
WÊród nich mo˝na
wymieniç:
■ Centrum
Tenisowe ROKO
w Kielcach
– ogrzewanie
strefowe kortów,
■ Klub Pi∏karski
LEGIA Warszawa
– ogrzewanie
trybuny honorowej,

halogenowo-kwarcowych Êwiadczà nast´pujàce cechy:
● nie wymagajà pozwolenia na budow´,
● ogrzewajà strefy gry oraz widowni wed∏ug stref zaprogramowanych przez
u˝ytkownika,
● nie ogrzewajà bezpoÊrednio powietrza,
● wp∏ywajà poÊrednio na zmniejszenie
strat ciep∏a przez wentylacj´ w sezonie
grzewczym,
● sà rozwiàzaniem innowacyjnym, a zarazem prostym w u˝ytkowaniu,
● sà bezpieczne i niezawodne z uwagi na brak
medium takiego jak woda, olej czy gaz,
● charakteryzujà si´ atrakcyjnym kosztem
inwestycji i eksploatacji,
● nie wymagajà corocznych przeglàdów,
● zabezpieczà eksploatowany sprz´t,
● rozgrzejà posadzk´.

W jakich obiektach?
Ciep∏o ukierunkowane stosuje si´ do
ogrzewania obiektów takich jak obiekty

Promienniki
kwarcowo-halogenowe by∏y
testowane
w warunkach
zewn´trznych.
Charakteryzujà si´
odpornoÊcià
na wilgoç oraz niskie
temperatury
powietrza.

Centrum Tenisowe
ROKO w Kielcach
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w eksploatacji, co zniech´ca∏o wi´kszoÊç inwestorów. Tymczasem najnowsze osiàgni´cia Êwiatowych koncernów
w dziedzinie konstrukcji lamp halogenowych emitujàcych ciep∏o spowodowa∏y
rewolucj´ w dziedzinie gospodarki
cieplnej w obiektach wysokich i strefach
z natury trudnych do ogrzania.
Systemy promiennikowe, przy zastosowaniu tych˝e lamp oraz nowoczesnej
automatyki sterujàcej, sà bardzo konkurencyjnym ekonomicznie sposobem
ogrzewania wysokich obiektów sportowych (na przyk∏ad hal tenisowych) oraz
obiektów pó∏otwartych niemo˝liwych
do ogrzania innà technikà (trybuny stadionów, lodowisk).
Przy wyborze technologii ogrzewania
na korzyÊç systemów promiennikowych

Koszty inwestycyjne w przypadku
strefowego ogrzewania hal sportowych
lampami halogenowo-kwarcowymi sà
ni˝sze o oko∏o 10% od ogrzewania gazowego lub olejowego, a koszty eksploatacji ∏atwo obliczalne (wynikajà bezpoÊrednio z czasu pracy zaprogramowanej
mocy urzàdzeƒ) i ni˝sze do 40% rocznie
w porównaniu do gazu p∏ynnego i oleju
opa∏owego, a do 25% ni˝sze w porównaniu z gazem ziemnym. Niskie koszty
eksploatacji wynikajà przede wszystkim
z rewelacyjnej efektywnoÊci cieplnej,
a tak˝e z mo˝liwoÊci ogrzewania strefowego w zadanym czasie oraz znacznemu
ograniczeniu strat ciep∏a przez wentyla-

Ciep∏o
ukierunkowane
wykorzystuje si´
tak˝e w halach
sta∏ych.

obiektów sportowych
wieƒ sà halogenowo-kwarcowe promienniki ciep∏a (IR-A – Êwiecàce emitery z filtrem oraz IR-B – Êwiecàce emitery bezfiltrowe). Budowa profesjonalnego grzejnika nieakumulacyjnego (nazywanego popularnie promiennikiem ciep∏a) oparta
jest na trzech zasadniczych elementach:
– lampa (˝arnik) – szklana hermetyczna
rurka wype∏niona halogenkiem i wolframowym zwojem zasilanym elektrycznie, s∏u˝àca do wytworzenia krótkiej lub Êredniej
fali podczerwieni (0,75-3 um). W lampie zachodzi wysokoenergetyczna reakcja (15002200°C), podczas której uwalniana jest
ogromna iloÊç energii w postaci ciep∏a,
– reflektor paraboliczny (odb∏yÊnik) –
pokryte specjalnymi tlenkami, wypolerowane, aluminiowe lustro o odpowiednich parabolach odbicia (najcz´Êciej 60

Oszcz´dnoÊci

Ogrzewane za pomocà promienników
halogenowo-kwarcowych trybuny
stadionu Legii Warszawa.

Rewolucja
w ogrzewaniu
Piotr Zieliƒski

Ciep∏o ukierunkowane wykorzystuje
si´ tak˝e w halach sta∏ych, tak˝e o konstrukcjach lekkich (hale tenisowe, sale
gimnastyczne, lodowiska, uje˝d˝alnie koni, magazyny, hale produkcyjne, baseny).

Stacja
Narciarska
STO˚EK w WiÊle
– ogrzewanie areny
wielosezonowej
Empiro,
■ Polski Dom
Warszawa
– ogrzewanie
hal o lekkiej
konstrukcji
namiotowej.
■

styczeƒ 2007

otwarte i pó∏otwarte (trybuny stadionów,
wiaty, tarasy, sceny koncertowe, namioty).
Nie tylko narciarze wiedzà, ˝e w mroêny dzieƒ o komforcie cieplnym cz∏owieka nie decyduje temperatura powietrza,
lecz temperatura odczuwalna, czyli wypadkowa pomi´dzy temperaturà powietrza, pr´dkoÊcià wiatru oraz nat´˝eniem
bezpoÊredniego ciep∏a s∏onecznego padajàcego na dany obszar, na które najwi´kszy wp∏yw ma zachmurzenie lub jego
brak. W zasadzie promienniki halogenowo-kwarcowe sà jedynym skutecznym
rozwiàzaniem grzewczym w obiektach
otwartych lub pó∏otwartych, bezpiecznym pod wzgl´dem obcià˝ania lekkich
konstrukcji (ci´˝ar mniejszy od lamp
oÊwietleniowych) oraz najtaƒszym
w eksploatacji.
styczeƒ 2007

cj´. W wersji podstawowej ogrzewanie
stref gry dla 1 kortu tenisowego w hali
kosztuje oko∏o 6 z∏ netto/godzin´ (przy
czym jeÊli na pozosta∏ych kortach gra si´
nie toczy, energia cieplna nie jest dodatkowo marnowana na ogrzewanie ca∏oÊci
kubatury hali).
Skàd si´ biorà oszcz´dnoÊci? EfektywnoÊç cieplna = brak strat na przesyle ciep∏a; ciep∏o jest odczuwalne natychmiast
i bezpoÊrednio w strefie gry i widowni.
StrefowoÊç ogrzewania = mo˝liwoÊç
ogrzewania stref hali (np. jednego kortu
w hali o 4 kortach), stref widowni, czyli
nie ponosi si´ kosztów ogrzewania stref
obiektu niewymagajàcych ogrzewania
w danym czasie.
Oszcz´dnoÊci na wentylacji = promienniki halogenowo-kwarcowe nie

ogrzewajà powietrza bezpoÊrednio; nie
wymagajà dostarczania du˝ych iloÊci
tlenu do spalania, tak jak w przypadku
oleju, gazu; w halach sportowych wentylacj´ mo˝na ograniczyç tylko do parametrów wynikajàcych z potrzeb danej iloÊci
osób przebywajàcych w obiekcie.
Sterowanie = najwi´ksze oszcz´dnoÊci
przynosi system zarzàdzania ciep∏em; mo˝na w∏àczaç urzàdzenia pojedynczo (ka˝de
mo˝e mieç 1-, 2- lub 3-stopniowà regulacj´
mocy), w strefach i w ca∏oÊci, je˝eli potrzeby u˝ytkowników hali tego wymagajà.
Inwestycje mo˝na roz∏o˝yç w czasie =
system da si´ rozbudowywaç etapami;
modernizacj´ ogrzewania starego obiektu mo˝na rozpoczàç od strefy najbardziej
wymagajàcej dogrzewania.
Ogrzewanie miejsc trudnych do ogrzania
= pozwala na funkcjonalne wykorzystanie
miejsc niezagospodarowanych w okresie
jesienno-zimowym, np. ogrzewanie trybun
wp∏ywa na popraw´ frekwencji.

Termoterapia
„Krótkà” podczerwieƒ stosujemy równie˝ w termoterapii. U˝ycie specjalnych
lamp pozwala na uzyskanie penetracji
skóry i warstwy podskórnej na oko∏o
5 mm, czyli tzw. g∏´bokiego ciep∏a. Nagrzewanie skóry do 40-50°C poprawia
samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Jest wykorzystywane w terapii profilaktycznej i leczniczej. Stosowanie tzw.
krótkiej podczerwieni w termoterapii
(sauna fizjologiczna) stymuluje tkanki,
wzmacnia system immunologiczny organizmu, aktywizuje krà˝enie i przemian´
materii.
Sportowcy cenià sobie t´ skutecznà
metod´ rozgrzewania mi´Êni przed rozpocz´ciem treningu i wysi∏kiem sportowym. G∏´bokie ciep∏o podczerwieni przyczynia si´ do wyrównania poziomu tlenu
w mi´Êniach i do utrzymania lepszej kondycji, a tak˝e zapobiega kontuzjom powstajàcym po przerwach w treningu. Promieniowanie z zakresu krótkiej podczerwieni mo˝e pe∏niç równie˝ funkcj´ rozgrzewki mi´Êni przed masa˝em.
Odnotowuje si´ równie˝ dobre rezultaty w leczeniu takich schorzeƒ skóry,
jak: tràdzik i cellulitis. Uzyskuje si´ te˝
zmniejszenie tworzenia si´ blizn pooparzeniowych. G∏´bokie ciep∏o podczerwieni ∏agodzi dolegliwoÊci reumatyczne,
artretyzm, bóle stawów, pleców i mi´Êni.
U osób o niskim ciÊnieniu stosowanie
g∏´bokiego ciep∏a podczerwieni pobudza
krà˝enie i poprawia samopoczucie.
TIS Engineering
Zdj´cia archiwum firmy TIS Engineering
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Promieniowanie
cieplne, zwane
inaczej
podczerwienià
(IR – infrared,
Infrarot), jest
emitowane przez
ka˝de cia∏o
o temperaturze
wi´kszej od 0 stopni
Kelvina (>-273°C).
O u˝ytecznoÊci
grzewczej decyduje
jednak w∏aÊciwa
temperatura i moc
emitera oraz
zdolnoÊç skupiania
wiàzki ciep∏a.

