Remonty i konserwacja w ciep³ownictwie
os. Sandomierskie
zamontowano 311 szt. zaworów w budynkach przy ul. l¹skiej 8, 10, ul. Wielkopolskiej 7, ul. Sandomierskiej 154 i ul.
Dalekiej 3.
os. Sady
zamontowano 66 szt. zaworów podpionowych w budynku przy ul. Wiosennej 1.
Ogó³em koszty tego zadania wynios³y
255 403 z³ tj. 100,8% planu finansowego
i 107,3% wykonania rzeczowego.

G³ówne zadania przyjête do realizacji to:
 modernizacja kot³owni,  remont sieci
w technologii rur preizolowanych,  modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach mieszkalnych poprzez monta¿
zaworów podpionowych,  rozbudowa systemu monitoringu wêz³ów cieplnych.
Realizacja tych zadañ powoduje:  poprawê sprawnoci energetycznej kot³owni,  obni¿enie kosztów produkcji energii
cieplnej,  utrzymanie niezawodnoci dostawy ciep³a do odbiorców,  obni¿enie
kosztów strat ciep³a podczas przesy³u,  racjonalne ogrzewanie pomieszczeñ wspólnych
w budynkach mieszkalnych,  zdaln¹ kontrolê parametrów pracy wêz³ów cieplnych.
Ponadto od roku 2005 nastêpowaæ bêdzie zmniejszanie zatrudnienia w grupie
obs³ugi urz¹dzeñ zarówno w osiedlach jak
i kot³owniach.

Monitoring wêz³ów cieplnych
Rozbudowa systemu monitoringu umo¿liwia sta³y dostêp do informacji zwi¹zanych z eksploatacj¹ wêz³ów cieplnych
oraz sieci pozwalaj¹c na bie¿¹c¹ analizê
parametrów technicznych. Mo¿na zatem
odpowiednio wczeniej zareagowaæ na
zaistnia³e nieprawid³owoci w ogrzewaniu budynków. Bardzo przydatne s¹ dane
z licznika energii cieplnej przekazywane
do komputera, a wykorzystywane do wyliczeñ miesiêcznych kosztów ogrzewania
budynków. Nie tylko nie zachodzi potrzeba anga¿owania pracowników do odczytu tych danych, ale przewiduje siê redukcjê zatrudnienia o ok. 3 etaty wraz z dalszym poszerzaniem obszaru objêtego
monitoringiem. Obecnie do systemu pod³¹czono 41 budynków.
W roku 2003 pod³¹czono nastêpuj¹ce
budynki:
os. Zagórska  Pó³noc
w. St. Kostki 5, 3A, 5A, 7A, 9A, 11A, 13A,
Kujawska 26, ród³owa 17, Mazurska 1,
Zagórska 19.
os. Zagórska  Po³udnie
Chopina 4, 12, Zagórska 58, 60, Kar³owicza 1, 3, 2 (grupowy + indywidualny).
Zgodnie z zatwierdzonym przez RN planem remontów uzyskane oszczêdnoci
w wyniku przetargów na remonty sieci
cieplnej zosta³y przeznaczone na poszerzenie zakresu robót. W zwi¹zku z tym

Remont sieci cieplnej
w technologii preizolacji
Plan roku 2003 zak³ada³ wyremontowanie 717 mb sieci i przy³¹czy c.o. Ogó³em
rzeczowo wykonano 740 mb sieci i przy³¹czy, co stanowi 103,2% planu, a finansowo wynosi 99,13%. Zwiêkszony zakres
wynika³ z koniecznoci dodatkowego remontu fragmentu sieci w osiedlu nr I.
Remont sieci cieplnej w technologii rur
preizolowanych przedstawia wykres.
Realizacja rzeczowa i finansowa monta¿u zaworów podpionowych wykonywanych przez konserwatorów ZEC w roku
2003 w poszczególnych osiedlach przedstawia siê nastêpuj¹co:
os. Zagórska  Pó³noc
zamontowano razem 442 szt. zaworów
w budynkach przy ul. Spó³dzielczej 4, 5,
6, 7, 8 i ul. Mazurskiej 64, 66, 68.
os. Zagórska  Po³udnie
zamontowano 447 szt. zaworów w budynkach przy ul. Boh. Wwy 7, Zagórskiej 46, 56, 58, 60, 68, 70, 72.
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dodatkowo pod³¹czone zosta³y do systemu budynki przy ul. Sandomierskiej 74,
76, 78, w. St. Kostki 13a  wêze³ grupowy, z którego ogrzewana jest jedna strona ul. w. St. Kostki i 15a. Stworzona
zosta³a równie¿ baza przekazywania sygna³ów drog¹ radiow¹ umo¿liwiaj¹ca
³¹cznoæ z wêz³ami w budynkach przy ul.
Kujawskiej 26, Pomorskiej 71/73, Pomorskiej 88, Romualda 3 (wêze³ grupowy),
Romualda 2, 4, Sandomierska 154 (wêze³ grupowy i indywidualne dwa wêz³y).
Ten system ³¹cznoci pozwoli na komunikacjê z budynku, do których nie ma dostêpu drog¹ kablow¹ poprzez kana³y UPC.
Dotyczy to zw³aszcza os. nr IV.

Remonty w kot³owniach
W 2003 r. najwiêksze nak³ady finansowe w kot³owniach poniesione zosta³y na
remonty i modernizacjê kot³ów. Po oko³o
12- tu latach eksploatacji kot³ów typu WR
od ostatniego remontu, wymagana jest
przez Urz¹d Dozoru Technicznego wymiana czêci cinieniowej kot³a. Jest to
najwa¿niejszy element kot³a sk³adaj¹cy
siê z systemu wê¿ownic wykonanych ze
specjalnych rur kot³owych o ³¹cznej d³ugoci ponad 4 km daj¹cych 409 m2 powierzchni ogrzewalnej.
Modernizacja kot³a polega na zainstalowaniu urz¹dzeñ do automatycznej regulacji procesami spalania. W trakcie
spalania ca³oci¹ steruje komputer w taki
sposób, aby w ka¿dych warunkach praca
kot³a odbywa³a siê przy maksymalnej
sprawnoci energetycznej. Uzyskuje siê
przez to oszczêdnoæ paliwa i energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ w spalinach poni¿ej obowi¹zuj¹cych wartoci dopuszczalnych. Stosowane obecnie do remontu materia³y i urz¹dzenia o wy¿szej wytrzyma³oci zwiêkszaj¹ ich trwa³oæ, co spowoduje w przysz³oci zmniejszenie iloci remontów oraz redukcjê zatrudnienia w kot³owniach.
Dotychczas zmodernizowano dwa kot³y
w kot³owni przy ul. ¯niwnej i jeden w
kot³owni przy ul. Szczeciñskiej. Wykonany zosta³ równie¿ remont komina stalowego w kot³owni przy ul. Szczeciñskiej
daj¹c gwarancjê na jego ok. 12 letni¹ eksploatacjê.
W kot³owni przy ul. ¯niwnej zamontowano instalacjê podmuchu nowej generacji, co w po³¹czeniu z automatyk¹ sterowania procesem spalania (prac¹ kot³a)
powoduje wzrost wydajnoci cieplnej
kot³a i zwiêkszenie sprawnoci do ok.
83%. Po wykonaniu modernizacji pierwszych kot³ów oraz systematycznej wymianie najstarszych nieszczelnych fragmentów sieci cieplnej, s¹ ju¿ efekty tych dziaSTRONA 11

