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Ciechocinek - czyste powietrze
i ekonomiczne ogrzewanie

1. Wprowadzenie
Podczas lutowej sesji Rady Miasta omawiano uch-

wa∏´ dotyczàcà aktualizacji za∏o˝eƒ do planu zaopat-
rzenia miasta Ciechocinek w ciep∏o, energi´ elektrycznà
i paliwa gazowe. Przed∏o˝one ponad 100-stronicowe
opracowanie zawiera∏o w miar´ poprawnà inwenta-
ryzacj´ podstawowych elementów sk∏adajàcych si´ na
energetyk´ miejskà. Nie wskazano w nim jednak, ja-
kie nale˝y poczyniç przedsi´wzi´cia, by w okresie
grzewczym zapewniç w miar´ czyste powietrze, gdy˝
na wielkoÊç zanieczyszczeƒ powietrza wp∏yw ma przede
wszystkim udzia∏ 22% w´gla w produkcji ciep∏a, g∏ów-
nie w budownictwie jednorodzinnym.

Przyj´ta uchwa∏a Rady Miasta nie wskaza∏a, poza
kilkoma ogólnikami, jak stopniowo eliminowaç udzia∏
w´gla do produkcji ciep∏a oraz ewentualnego planu
obni˝enia zu˝ycia gazu przez miejskà spó∏k´ ciep∏o-
wniczà, czyli MPEC Sp. z o.o. Ciechocinek, co spowo-
dowa∏oby obni˝enie op∏at za ogrzewanie przez Sp ó∏-
dzielni´ Mieszkaniowà, która odbiera 60% ciep∏a
produkowanego przez MPEC. Niniejsze opracowanie
w tej cz´Êci ograniczono wy∏àcznie do budownictwa
jednorodzinnego.

2. Opis stanu istniejàcego
Opis stanu istniejàcego ograniczam wy∏àcznie

do cz´Êci miasta obejmujàcej ulice: Traugutta, Dembic-
kiego, Kosmonautów, Norwida, Konopnickiej oraz
niewielkie boczne odga∏´zienia. Przewa˝ajàca zabu-
dowa w tej cz´Êci miasta to budownictwo jednoro-
dzinne, niemniej w ostatnim czasie przyby∏y trzy obiek-
ty o charakterze sanatoryjno-pensjonatowym. Gazy-
fikacja tej cz´Êci miasta realizowana by∏a w latach 1986-
87 ze znacznà partycypacjà mieszkaƒców w budowie
sieci rozdzielczej wraz z przy∏àczami, które doprowa-
dzono do minimum 95% budynków.

W ówczesnym okresie jedynymi dost´pnymi kot-
∏ami grzewczymi by∏y kot∏y wytwarzane przez rzemios∏o
pracujàce w systemie automatyki pneumatycznej. Sy-
stem zabezpieczenia i zap∏onu palnika stanowi∏a ter-
mopara z tzw. „Êwieczkà”. Palnik pracowa∏ w systemie
„za∏àcz”-„wy∏àcz” na pe∏nej mocy. Produkcja tych ko-
t∏ów utrzyma∏a si´ na rynku do koƒca ubieg∏ego wieku.
Wraz ze wzrostem cen gazu spowodowanego gospo-
darkà rynkowà, nastàpi∏o wy∏àczanie kot∏ów gazowych
i powrót do w´gla, jednak w formie nowszych kon-
strukcji, tj. mia∏owych oraz na tzw.„ekogroszek” z po-
dajnikiem. Aktualnie na osiedlu eksploatowane sà ko-
t∏y gazowe 2-funkcyjne umownie nazwane fabrycznymi,
stare kot∏y produkcji rzemieÊlniczej oraz coraz cz´Êciej
nowoczesne kot∏y kondensacyjne, których w moim
sàsiedztwie jest ju˝ pi´ç.

3. Zasady dzia∏ania i parametry pracy kot∏a konden-
sacyjnego

Podstawowà zaletà kot∏ów kondensacyjnych, przy
porównywalnych parametrach cieplnych, jest ekonomia

zu˝ycia gazu. W pierwszym roku eksploatacji kot∏a
kondensacyjnego koszt gazu jest zbli˝ony do kosztów
paliwa sta∏ego, jakim jest w´giel. Tu musz´ nadmieniç,
i˝ stosowa∏em najdro˝szy jego gatunek o kalorycznoÊci
29 MJ/kg i cenà oko∏o 900 z∏ za ton´. Na podstawie
w∏asnych doÊwiadczeƒ, roczne zu˝ycie gazu wynosi
65 do 75% iloÊci, którà zu˝y∏by kocio∏ produkcji rze-
mieÊlniczej z automatykà pneumatycznà. Tu nale˝a-
∏oby wyjaÊniç, co powoduje znaczne oszcz´dnoÊci zu-
˝ycia gazu w kot∏ach kondensacyjnych.

O sprawnoÊci kot∏a czy innego urzàdzenia grzew-
czego decyduje temperatura spalin odprowadzanych
do atmosfery. Najni˝szà sprawnoÊç posiadajà popularne
kominki opalane drewnem, gdzie temperatura spalin
wynosi 300 do 400ºC, a sprawnoÊç poni˝ej 50%. Na-
st´pnie kot∏y w´glowe, gdzie sprawnoÊç wynosi 72-
85%, a temperatura spalin to 200-250ºC. Gazowe kot∏y
produkcji rzemieÊlniczej z lat 1980-90, wed∏ug danych
producentów, posiada∏y sprawnoÊç 82% i temperatur´
spalin 160-170ºC. Kot∏y kondensacyjne mogà pracowaç
z temperaturà spalin 50-55ºC, wówczas sprawnoÊç
wynosi 98-99% wed∏ug ciep∏a spalania i 105-109%
wed∏ug wartoÊci opa∏owej gazu. Przy tej temperaturze
spalin j.w. wydziela si´ kwaÊny kondensat o pH 4-4,5.
Dlatego kot∏y te majà zamkni´tà komor´ spalania wraz
z przewodami spalin, do których wykonawstwa zasto-
sowano stale nierdzewne. W kot∏ach 2-funkcyjnych
nowoÊcià jest p∏ytowy wymiennik ciep∏a o znacznej
mocy, tj. 28 kW, s∏u˝àcy do produkcji ciep∏ej wody
u˝ytkowej, dzia∏ajàcy w trybie natychmiastowego od-
bioru. Ca∏oÊcià, wraz z palnikiem modulowanym, ste-
ruje uk∏ad komputerowy. Do innych u∏atwieƒ w przy-
padku braku kana∏ów dymowych nale˝y zaliczyç mo-
˝liwoÊç wyprowadzenia koncentrycznych przewodów
spalin i poboru powietrza do spalania przez Êcian´
bocznà budynku. Na ogó∏ producenci kot∏ów konden-
sacyjnych dopuszczajà instalowanie tych urzàdzeƒ
w starych instalacjach, obligujàc jednak do dok∏adne-
go wyp∏ukania instalacji lub u˝ycia chemicznego Êrod-
ka do usuni´cia osadów. Producenci kot∏ów zwracajà
równie˝ uwag´ na pojemnoÊç z∏adu, z regu∏y w starych
instalacjach przekroczona jest pojemnoÊç 100 litrów,
wówczas do uk∏adu nale˝y do∏àczyç dodatkowy zbior-
nik przeponowy. W latach 1980-90 cz´sto budowano
instalacje bez zaworów odcinajàcych przy grzejnikach.
W takiej sytuacji, instalujàc kocio∏ kondensacyjny, na-
le˝y doposa˝yç instalacj´ w zawory termostatyczne
z g∏owicà. Koszt tego jest niewielki - aktualnie nieco
powy˝ej 80 z∏ za sztuk´.

4. Orientacyjny koszt modernizacji domowej insta-
lacji CO i CWU

Aktualna cena zakupu kot∏a kondensacyjnego reno-
mowanych firm jak Visman czy Vaillant, to 7-8 tys. z∏o-
tych, a taƒszych - jak Immergaz, Beretta czy De Dietrich
to 4-5 tys. z∏. Ceny te dotyczà kot∏ów 2-funkcyjnych,
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