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Stacja zdecentra l izowana
Mieszkaniowe stacje wymiennikowe w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa.
Studium przypadku MPEC-Włocławek Społka z o.o. cz. 2
mgr Zygmunt Katolik
prokurent, dyrektor ds. technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

mgr inż. Dariusz Tomaszewski
zastępca dyrektora ds, technicznych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

W poządanych działaniach zmierzających do racjonalizacji i optymalizacji
zużycia energii cieplnej w krajowej gospodarce energetycznej, jednym
z najwazniejszych działań jest decyzja o wdrażaniu skutecznych
i sprawdzonych systemów grzewczych w budownictwie. ldea decentralizacji
rea l izowa na za pośredn ictwem m ieszka n iowych stacj i wym ien n i kowych
w pełni wpisuje się w tego typu założenia racjonalizujące zużycie energii.
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Elementy
mieszkaniowej oraz

spsób pdłączenia do

_

instalacji

systemu 1fzewczego zasilanego w ciepło z węzła grupowego poprzez dwuprzewodową wewnętruną sieć
dystrybucyjną centralnego ogrzewania. Na rysunku 1
zobrazowano podstawowe elementy mieszkaniowej
stacji uymiennikowe| przewidzianej do pracy w systemie cieplnym przedsiębiol.stwa oraz przedstawiono
sposób jej przyłączenia do instalacji wewnętrznej
znajdującej się w budlnku.
Funkcjonująca w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa mieszkaniowa stacja wymiennikowa stanowi
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założeniach projektowanej modernizacji

w przedsiębiorstwie, mieszkaniowa stacja
wymiennikowa stanowiła indy,widualny
ptzypadalący na jeden lokal mieszkalny element

wymiennikowej $acji
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zwartą konstrukcję kompaktową, której lrządzenia zostaĘ zabudowane na pĘcie montażowej 1 wykonanei
ze stali stopowei. W zależnościod wersji wykonania
posiada ona od sześciudo siedmiu króćców. W dolnej
częścistacji mieszkaniowej znajduie się konsola za-

worowa wyposażona w śrubunkowe zawory kulowe
DN20, które stanowią technolog iczne zakończenie
przewodów instalaryjnych doprowadzonych do stacii
cieplnej. System z zaw orami śrubunkowym 1 pozwala
na szybkie i łatwerozdzielenie mieszkaniowej stacji od
instalacji we,\Mnętrznei w budynku, bez konieczności
ztztltu wody.
W skład wyposażenia urządzeń mieszkaniowej
stacji wchodzi między innymi wymiennik płytolvy
2 wykonany ze stali nierdzewnej oraz hydrauliczny
zawór regulacyiny 3 z uszczelnieniem ceramicznym.
Wydatek ciepłej wody użytkowej w miejscach jej poboru regulowany jest poprz ezkryzęS. Odpowietrzenie
obiegu wody grzewczej oraz wymiennika pĘtowego
2 stacji mieszkaniowej jest realizowane za pomocą
odpowietrznika 4.
Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania
producent urządzenia przewidział zawór strefowy 6
przystosowany do współpracy z zespołami regulatora
lub programatora 8. W zabudowie stacji mieszkaniowej występuje filtr siatkowy 7 przeznaczony do
oczyszczenia przepŁywające9o przez niego czynnika
9tzewczego, który wyłapule zanieczyszczenia pochodzące z instalacji, chroniąc zarazem zawór PM Regler
oraz licznik energii cieplnej przed uszkodzeniem.

P

kierunekenergetyka,pl

ciepłownictwo
W stacji mieszkaniowej w miejscach przeznaczonych
do montażu ciepłomierza 9 i wodomierzazimnejwody
1,L zostaĘ wbudowane wstawki o odpowiednich rłymiarach. W zabudowie stacji mieszkaniowej zostało
ptzewidziane miejsce do przyłączenia zimnej wody,
które oznaczono na rysunku 4 numerem 10.
Zimnawoda z miejskiej sieci wodociągowej doprowadzona jest do mieszkaniowej stacji wymiennikowej
zaworem 12. Wy|ścieciepłej wody użytkowej z wymiennika 2 do instalacji odbiorczych w mieszkaniu
jest realizowane za pomocą zaworu '],3. Zawót 1,4
kieruje zimną wodę do miejsc jej poboru w mieszkaniu. Zawory t5 i 16 dotyczą instalacji centralnego
ogrzewanta w mieszkanil i oznaczają odpowiednio
powrót i zasilenie instalacji grzewczych. Zasilenie pionu grzewczego mieszkaniowe j stacji wymiennikowe j
czynnikiem gtzew czym z w ęzła grupowego j est realizowane za pomocą zawolu 18. Natomiast powracaiący
czynnik grzewczy po oddaniu ciepła w mieszkaniu jest
kierowany zaworern L7 do węzła grupowego celem
podgrzania. Zakręcenie zaworów \7 i 18 spowoduje
odcięcie mieszkania od ogrzewania oraz pozbawia iego
użytkowników ciepłej wody użytkowej.

Zasada działania
W układach g r zew czych z zasto sowaniem mie szkaniowych stacji wymiennikorłych rłykorzystywany jest
czynnik gtzewczy, który pĘnie z niskoparametrowego
źródłaciepła(węzła grupowego lub kotłowni lokalnej)
rurami ciepłowniczymi do stacji mieszkaniowej w konkretnym lokalu. Konfiguracja stacji mieszkaniowej jest
zależna od warunków zabudowy w instalacji obiektu,
a wydajnośćod parametrów dostarczanych mediów,
w zakresie posiadanych możliwości.W zależnościod
parametrów wejściowych, takich jak: temperatura

czynnika 1rzewcze1o zasilającego stację cieplną, założonepodgrzanie ciepłej wody użytkowej, wpły,w wody

z wylewki baterii sanitarnej w miejscu iej poboru,

dyspozycja ciśnienia przed stacją cieplną, obliczeniowe schłodzenie obiegu grzejnikowego - zmieniają się
parametry uyj Ściowe lt ządzenia.

Żródło ciepła musi jednak zapewnić czynnik
gtzewczy w odpowiedniei iakości i ilościz r,lwzględ-

nieniem specyfiki pracy stacii wymiennikowych [1].
W zakresie ilo ścioznaczato odpowiednią moc cieplną.
Jako specyfikę na|eży rozumieć dynamikę odbioru
ciepła. W zależnościod potrzeb czynnik 9lzewczy
przesyłany jest do instalacji centralnego ogrzewania
danego mieszkania w celu !ftzymania wymaganej
i zaprogtamowane j na indywidualnym programatorze
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zasilanie

powrót

cieplny z pionu gtzewczego do wymiennika płytowego ciepłej wody użytkowej mieszkaniowej stacji
wymiennikowei [2]. W momencie rozpoczęcia poboru
ciepłej wody w mieszkaniu zawór regulacyjny odcina
dopŁyw czynnika grzewczego do instalacji centralnego
ogrzewania, zaścaĘ strumień kierowany jest w sposób
altomatyczny na wymiennik pŁytorvy w stacii cieplnej.
Zimna woda przepĄ,wająca ptzez wymiennik zostaje
podgrzana do wymaganej przez odbiorcę temperatury

W chwili zakoficzęnj,a poboru ciepłej wody następuie
automatyczne przekierowanie czynnika gr zew cze1o rla
instalację centralnego ogrzewania, zaśsam wymiennik
stygnie do temperatury otoczenia, co chroni instalację
oraz wymiennik przed odkładaniem się kamienia oraz

namnażaniem bakterii legionelli, Zamknięcie kranu
powoduje ponowne skierowanie ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania. Pomimo okresowego .vlyłączania" centralnego ogtzewania, nie są odczuwalne
straty komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

W mieszkaniowej stacji wymiennikowej proces
przygotowania ciepłej wody użytkowej ma pierwszeństwo - to znaczy, żekażdeotwarcie kranu z ciepłą wodą
kieruje caĘ strumień gtzewczy z pionu na potrzeby
przy9otowania ciepłe| wody użytkowei [3]. Regulacja ciepłej wody użltkowej odb;.wa się ciśnieniowo.
Ciśnienie wody zimnej steruie otwarciem czynnlka
1rzew czego zasila j ącego

wymiennik płytovyy

Regulacja centralnego ogtzewania odbywa się za
pośrednictwem zaworu strefowego i regulatora lub ty-

kazująco-regulacyjny (PM-Regter) w chwili pojawienia
się rozbioru ciepłej wody użytkowej kieru|e strumień

w grzejnikach temperatufa zasilania centralnego ogrzewania spada poniżej zadane1, co powoduje ponowne

nekenergetyka.pl

Meifus Leęnq s.3,

l

godniowego programatora poko j owego, które to urządzenia pozw alająna utrzymani e zadanej tempefatury
w pomieszczeniu [4]. Po osiągnięciu tej temperatury
regulator lub programator odcina zasilenie napędu,

kieru

Stoc1o

Wymiennikowa Syłem

przez odbiorcę temperatury powietrza, bądź jest kierowany na w}tniennik pĘtoty do przygotowania ciepłej
wody w momencie |ej poboru. O tym, gdzie w danej
chwili pĘnie czynnik 9rzewczy w instalacji, decyduje
zawór zwany PM-Reglerem ukazany na rysunku 2.
Trzydrogowy hydraulicznie sterowany zaw ór prze-

P

nys.z

powoduiąc zamknięcie zawor.ll strefowego. Po uychłodzeniu czynnika grzewczego centralnego ogrzewania,
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otwieranie zawofiJ strefowego za pomocą napędu.
W tym cyklu stacja pracuie aż do osiągnięcia zadanej
temperatury w pomieszczenhl z zamontowanym pokoiowym regulatorem lub programatorem temperatur)z
Thki system regularyjny zapewnta optymalizację
zużycia ciepła według potrzeb użytkownika. Strefowy
zawór regulacyiny centralnego ogrzewania stacji pełni
również roIę kryzy regularyjnej, dławiącei ciśnienie
dyspozycyjne pionu grzewczego, z poziomu niezbędnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej na
wymienniku, do poziomu zapewniającego zachowanie
autorytetu regulacyjnego grzejnikowych zaw otów
termostatycznych w pomieszczeniach [5],

l'

ciągowej.

lnstalacja centralnego ogrzewania
Zakłócenia w pracy instalacji centralnego ogrzewania mogą się objawiać zaniżoną lub zawyżoną
temperaturą w pomieszczeniach. W przypadku gdy
instalacja centralnego ogrzewania nie działa prawidłowo, należy sprawdzić:
O nastawienie regulatora lub programatora poko-

e

KONTROLA PRAGY M lEszKAN IoWEJ sTAcJ
WYMlENNlKOWEJ

.

I

jowego,

ciśnienie i temperaturę na zasileniu stacji mieszkaniowej z węzła cieplnego,
stan baterii zasilająrych regulator pokojowy

Dane techniczne mieszkaniowej stacji
wymiennikowej

Wszelkie niedomagania mieszkaniowej stacji wymiennikowej mogą być
wywĄwane prryczynami pochodzącymi ze strony:

o
.
t

ciśnienia na zasileniu i powrocie strony sieciowei,
wskazańciepłomierza,
zasilania budynku w zimną wodę z sieci wodo-

Na rynku ciepłowniczym funkcjonu|e wiele typów
mieszkaniowych stacji wymiennikowych [7]. Dostępne
są one w wykonaniu standardowym , iak i też w wersji
o zwiększonej rłydajnościcieplne|, np. typu Power Pack
1 i Power Pack 2. W wykonaniu standardowym przy

sieciowej,
ciepłej wody użytkowej,

centralnegoogrzewania.

zachowaniu odpowiedniego przepĘwrr pierwotnego
Mieszkaniowa stacja wymiennikowa wyposażona
możliwośćregulac|i ilości typ§.wu ciepłej wody
użytkowej. Regulacji tej można dokonać za pomocą
jest w

ktyzy dławiącej umieszczonej w regulatorze PM (usta-

Tvp urządzenia
Saturn
saturn power pack

Zakłócenia w pracy mieszkaniowe j stac j i wymiennikowej po stronie sieciowei najczęściej mogą być powodowane brakiem przepĘwu czynnika 1tzewcze1o,
zaniżonym jego przeptywem ptzez urządzenia stacji
w stosunku do wymaganego oraz niską temperaturą
czynnika 9rzew cze9o zasilaj ącego lrządzenia stacji
vnrychodzącą ze źródła ciepła. W tym przypadku naleĘ
sprawdzić ciśnienie i temperaturę nośnikaciepła na
zasileniu i powrocie strony sieciowej otaz sprawdzić
czy wszystkie zawoty po jej stronie zostaĘ otwarte.

Ciepła woda użytkowa
Prawidłowe działanie mieszkaniowej stacii wymien-

nikowej można skontrolować przez otwarcie kranu
ciepłej wody użytkowe| i sprawdzenie temperatury oraz
ilości wlpływającej wody (max 12 l/min 55"C). Zakłócenia i usterki w dostawie ciepłej wody uzytkowej mogą się

objawiać zaniżonątemperaturą oraz brakiem iei .rypływu w miejscach poboru. W przypadku nieprawidłowego
działania stacji, należy sprawdzić czy otwarte są odpowiednie zawo ry, których pr rypadkowe zamknięcie może
być przyczynąniedomagań

ciepłej wody użytkowej oraz
należy sprawdzić czystość filtra siatkowego w stacji [6].
W przypadku gdy te działania nie przyniosąpożądanych efektów, wskazane jest sprawdzenie:
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saturn power pack 2

wia serwisant u ządzenia),

strona sieciowa
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600/47o/145
700/470/145
700/470/145

Moc co

l2

kW

Wvdatek c.w.u.

12l/min (moc 33

kW)

12 kW

l5 l/min

12 kW

17 l/min (moc 42 kW)

(moc 42 kW)

czynnika 9rzewczego o określonej temperaturzą mogą
one dostarczać ciepłą wodę użytkową o temperaturze
55"C w ilości do 12 llmin. W takiej ilości wydatek
gorącej wody w pełni zaspokaja potrzeby lokatorów
mieszkań wyposażonych w iedną łazienkę, kuchnię

i WC Dla mieszkań dwupoziomowych z kuchnią

i z dwoma łazienkami, wltwórry mieszkaniowych stacji
wymiennikowych przewidziell, utządzenia z większą
tydajnościąciepłej wody użytkowe| z wymiennikami

o wydainości 15 i 17 l/min. Wydatek gorącej wody na
takim poziomie w pełni zaspoka|a oczekiwania lokatorów użytkujących duże lokale mieszkalne W tabeli 1

zestawiono dane techniczne odnoszące się do mieszka-

niouTch stacji wymiennikowych typu Saturn funkcjonujących w systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa.
Stacja mieszkaniowa zawiera elementy, które są
istotne do indywidualnego ogrzania każdego mieszkania i przygotowania ciepłei wody użytkowej. Może
być ona rozbudowana o mj,eszacz termostatyczny,
który zapewnia temperaturę ciepłej wody użytkowej
wymaganej ptzez użytkownika oraz kompletny zestaw
cyrkulacyiny pozwalalący na skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę [8].
W instalacjach grzewczych regulowanych jakoŚciowo, gdzie temperatura czynnika grzewczego moŻe
ptzekraczać 75-80"C, \^Tmagane jest stosowanie opcji
z mieszaniem termostatycznym stabilizującym tem-

i
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peraturę ciepłej wody użytkowej na staĘm poziomie
w funkcji strat cieplnych budynku wynika|ących ze
zmiany temperatury zewnętrznej [9].

Wymagany prżapływ prg€zw)/mignnik

dla 9odgrz§lł,u c,W"§, o
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Przapływ w Vh

kres pracy mieszkaniowej stacji wym iennikowej
Na rysunku 3 zobrazowano zakres prary mieszkaniowej stacji wymiennikowej w zależnościod zastosowanej wersji jej rozwiązanin technicznego.
Za

Jednym z parametrów wyjściowych do analizy

pracy mieszkaniowei stacji uymiennikowej jest temperatura wody zimne| dopĘwającei do uządzenia
z miejskiej sieci wodociągowej. Jeżeli normatywnie
na wylewce baterii sanitarnej w miejscu poboru ma
się pojawić lvypływ ciepłej wody użytkowej o tempetaturze równej 55"C, to musi być ona podgrzania
o 45'C Na rysunku 3 ośodciętych (x) przedstawia

wypĘw ciepłej wody użytkowej z mieszkaniowej stacji
wymiennikowe| w [l/h]. Ośrzędnych (y) obrazuje

ffi-y

wydatek ę.w-u" w l/min

l
I

RYs.3
Zakres pracy mievkaniowej stacji wymiennikowej w zależnościod pĘętej wersji rozwiązania technicznego
(Źńdlo: LOGOTERMA. Mieszkaniow Stacja Wymiennikovfr. S4tem Gżewcł lłowej Genemcj|t, Meiba Lesznl, s.7 , lnternet:
http://Wwv,lsonkom.d/dovnload/dk/documutntion/meibes/IogotermlqL20dane0/o21techniane,/o21i%o20projektowe%oĄ0

(l).pdfl

wymagany przepływ pierwotny ptzy założonym
wypływie z wylewki baterii sanitarnej w miejscu

i wybranej temperaturze zasilania stacji
mieszkaniowej. W przypadku regulacii ilościowej
jej poboru

instalacji grzewczei parametry przygotowania ciepłe|
wody użytkowej będą stałe, zależne od temperatury
zasilania w ciepło i przepływu pierwotnego przez
wymiennik.
Natomiast przy regulacii instalacji grzewczei typll
jakościowego, wyda jnośćenergetyczna mieszkaniowej
stacji wymiennikowei będzie zmienna w zależności
od temperatury jej zasllania.DIa założonego wydatku
ciepłej wody użytkowej na poziomie 11 l/min o tempetaturze 55'C i temperaturze czynnika grzewczego
65"C należy zapewnić przepływ pierwotny przez
wymiennik równy 735 llh. Poziom straty ciśnienia
w mieszkaniowei stacji wymiennikowej bez licznika
ciepła w funkcji przepĘwu zasilającego przedstawiono na lysunku 4.
Ośodciętych (x) obrazuje stratę ciśnienia mieszkaniowej stacji wymiennikowe| bez uwzględnienia
licznika energii cieplnej. Natomiast ośrzędnych (y)
przedstawia przepływ czynnika 1rzewczego ptzez

§trata ciśnienia mieszkaniowej stacji (bez cigpłomierza)
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Zalety stacji

Zastosowane rczwiązania techniczne w mieszkaniowej stacii rłymiennikowej pozwalająnadecentralne
przygotowanie centralnego ogtzewania i ciepłej wody
użytkowej w jednofunkcyinym źtódle ciepła. System
grzewczy z mieszkaniowymi stacjami rłymiennikowymi eliminuje centralne przygotowanie omawianych
funkcji i przenosi je do poszczególnych lokali.
Takie rozwiązanie pozwala na znaczne obniżenie
mieszkaniową stacię wymiennikową wyrażony
w m3lh. Określaiąc warunki pracy dla mieszkanio- kosztów przygotowania i przesyłu ciepłe| wody użytwej stac|i rvymiennikowej, należy uwzględnić opory kowej poprzez eliminację strat ciepła, powstaiącego
hydrauliczne, które stwarza to urządzenie Wielkość na wskutek dziaŁania układu ryrkulary|nego. Oprócz
spadku ciśnienia jest zależna od ilości ciepłej wody zalet techniczno-technologicznych oraz ekonomiczużytkowej, którą ma przygotować stacja cieplna przy nych, system dostarczania ciepła ptzy zastosowaniu
mieszkaniorvych stacji wymiennikowych daje odbiorry
założoneitemperaturze pracy Aby uzyskać wymagany przepŁyw pierwotny przez stację cieplną, należy pełen komfort i wygodg Wynikają one z możliwości
zapewnić w instalacji dyspozycję ciśnienia pokrywa- realizowania funkcji centralnego ogrzewania przez caĘ
iącą iego spadek na stacji mieszkaniowej, w trakcie rok i zapewnienia optymalnej stałej temperatury ciepłej
przygotowania żądanei ilościciepłej wody użytkowej. wody użytkowej - dzięki programatorowi temperatury,
Pov,łyższezależnościobrazuj e rysunek 4 . Dla założone- bez względu na iej zmienne okresowe zapotrzebowanią
go przepływu pierwotne8o przez słrymiennik równego
Odbiorca może decńować o dacie rozpoczęcia
mieszkaniowej
dla
stacji
wysezonu
735 llh strata ciśnienia
9rzewczego orazwpŁywać na kształt komfortu
miennikowej uynosi 18 kPa. Do wyznaczonej straty cieplnego we własnym mieszkaniu w zaproglamowamiejscowej na|eży dodać opór miejscowy ciepłomierza flym przez siebie ryklu dobowo-tygodniowym. Ponadto, może dogrzewać pomieszczenia w lokalu w dowolptzy przepŁywie obliczeniouym.
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pienłotna

strata ciśnienia
mieszkaniowej stacji
wymiennikowej
bez licznika ciepła

w funkcji pnepływu
zasilającego
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opomiarowanie i rozliczeni e zużycia ciepła na podstawie jednego licznika energii cieplnej oraz wody na podstawie wodom ierza zimnej wody Mieszkaniowa stac j a
wymiennikowa to oszczędnośći efektywnośćenergii
związana z wyeliminowaniem ryrkulacji i okresowych
przegrzewów instalacji ciepłej wody użpkowej, atakże
wydatkowanie energii na cele centralnego ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej w momencie
faktycznego zapotrzebowania. W systemie Ęm zostaje

I

l

Mieszkaniowa stacja
wymiennikowa
(Źń dl o : M P EC -Wł0 daw ek)

całkowicie wyeliminowana konieczność montazu
w węzłach cieplnych zasobników pojemnościowych
pf zeznaczorlych do magazynowana przygotowane j
ciepłej wody użytkowej. Wyeliminowany zostaje

również problem podziału ilości zużytej ciepłej wody
użytkowej na poszczególne mieszkan j,a oraz zużytego
ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania.
Odpada również problem podziału zimnej wody
zużytej na cele ciepłej wody użytkowej, gdyż pod9fzewanajest woda odbiorcy ciepła i nie następuje jej
późnleiszy rozdział na inne lokale. Eksploatacja stacji
mieszkaniowej to bezpteczeństwo i higiena rł,lrrikająca
z wyeliminowania warunków sprzyiających rozwojowi
bakterii typu legionella t przepŁywowego przygotowania świeżej,ciepłej wody użytkowej. Mieszkaniowe stacje wymiennikowe mogą być skojarzone z systemami
rłlzkorzystującymi energię odnawialną, np. promieniowanie słoneczne. Thkie tozwiązanie pozwala obniżyć
koszty eksplo atacyine oraz czlłri system dostarły ciepła
przyjaznym dla otoczenia i środowiska naturalnego.
Objęte są one SJetnią gwaruncią producenta.

tOT.2
Węzeł Marii Dąbrowskiej
po modernizacji

Eródło: MPEC-Wodmek)

Efekty modernizacji
Montaż w domach jednorodzinnych mieszka-

niowych stacji wymiennikowych wyeliminował
w systemie gtzewczym przedsiębiorstwa centralne
przygotowanie ciepłej wody użytkowej w węzłach
grupowych. Wdrożenie przedmiotowego rozwi,ązania
technicznego zmieniającego dotychczasowy sposób
rcaltzacli dostarły ciepłej wody użytkowej pozwoliło
uniknąć kosztownej wymiany sieci ciepłowniczej w terenie wyposażonym w bogatą infrastrukturę technicz-

nym dla siebie momencie i decydować, kiedy i jak chce
ogrzewać swoje mieszkanie Urządzenia mieszkaniowej
ną, małą architekturę i inne potenc jalne żródłakolizli
stacj i rłymiennikowej zapewniają pełną automatykę
pozw
alai ą na ind1,,widualne możliwości mo8ące WystąpiĆ W trakcie realizacji prac instalatorskodztałania oraz
sterowania centralnym ogrzewaniem, zapewniając od- -budowlanych. W efekcie działań modernizaryjnych
podniesiono stopień bezpieczeństwa dostawy ciepłej
powiednią temperaturę powietrza w mieszkaniu. Stacja
pełną
mieszkaniowa daje
nj,ezależnośćogrzewania
wody użytkowej do odbiorców na osiedlach mieszkaposzczególnych lokali. Jest prosta w eksploatacji i ce- nioulzch oraz poprawiono iej parametry jakościowe.
chuje się bezobsługowym charakterem. Daje się łatwo
Zaimplementowan e rorwiązańe techniczne do przedmonto\^/ać na ścianiew pomieszczeniach. Zapewnia siębiorstwa pozwoliło wyeliminować w instalac|i grupouych węzłów cieplnych podgrzewacze pojemnościową
łatwy dostęp do wszystkich elementów w przypadku
koniecznościprzeprowad zenia prac serwisowych. w których maga4mowana była ciepła woda użykowa.
Nowy sposób dostauT ciepła do odbiorców poArmatura zamontowana w stacii pozwala na szybkie
i łatwe odcięcie mediów. lej vządzenia emitują niski zwolił wyeliminować ubytki gorącej wody, straty na
poziom hałasu. Charakteryzuje się ona zwartązabu- przesyle w rurociągu głównym i ryrkularyjnym ciepłej
dową i stosunkowo niewielkimi gabarytami. Posiada wody użytkowei oruz koszty energii elektrycznej na
estetyczny \Ąygląd Wyposażona jestw izolację cieplną pompowanie wody w przewodzie cyrkulacyjnym.
W pomieszczeniach węzłów została zabudowana
rur pozwalającą na ograniczenie strat ciepła.

Stacja mieszkaniowa pozwala na indywidualne
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Węzel Marii
Dąbrowskiej po
modernizacji
(Zńdłl: MPEC-WłodMek)

nowych węzłów, co pozwoliło olrar.iczyĆ W przedsiębiorstwie koszty dzierżawy pomieszczeń.
Kole|nym pozytywnym efektem było zlikwidowanie problemu podziału ilości, zllżytej ciepłej wody
na poszczególne mieszkania oraz alżytego ciepła
na cele centralnego ogrzewania [10]. Zastosowanie
mieszkaniowych stacji wymiennikoulrch w poszczególnych budynkach osiedla umożliwiło za pomocą
jednego licznika pomiar Ilości zużycia ciepła na cele
centralnego o8rzewania i ciepłej wody użytkowej dla
każdego lokalu oddzielnie. Wyeliminowany został
również system podziału zimnejwody zużytej na cele
ciepłej wody użytkowej, gdyżpodgrzewana jest woda
odbiorry ciepła i nie następuie 1ei późniejszy rozdział
na inne lokale.

W pożądanych działaniach zmlerzających do
raclonalizacii i optymalizacii zużycia energii cieplne| w krajowej gospodarce energetyczne|, jednym
z naiważnieiszych działań jest deryz|a o wdrażaniu
skutecznych i sprawdzonych systemów grzew czych
w budownictwie. Idea decentralizacji realizowana
za pośrednictwemmieszkaniowych stacji wymiennikouych, w pełni wpisuje się w tego typu założenia
racjonalizujące zużycie energii. Mieszkaniowe stacie

Usprawniło proces pomiaru ilościzllżycia przez
mieszkańców zimnej i ciepłej wody użytkowej, co
w konsekwenc|i zminimalizowało praktycznie do zera
reklamacje wpĘwające do przedsiębiorstwa z te9o tytułu. Dostawa ciepła z mieszkaniowych stacji wymien-

nikorłlrch podniosła komfort użytkowania mieszkań,
da|ąc użytkownikom lokali możliwośćindl,widualnego
sterowania ogrzewaniem za pomocą programatorów
temperaturyi Stworzyła odbiorcom warunki do podejmowania we własnym zakresie decyzii o rozpoczęciu
sezonu grzewczego lub podgrzewu mieszkań z chwilą
zaistnienia takiej koniecznościw ciąu roku. Odbiorcy
ciepła mają gwarancję, że płacą tylko za faktycznie
zużytą energię cieplną, Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych stac|i wymiennikowych podniosła się klasa
energetyczna budynków, co jest ważnym argumentem
dla ich właścicieliw przypadku sprzedaży domu.
Mieszkaniowe stacie wymiennikowe w układach
gr zew czych przedsiębiorstwa pracu j ą b ezaw ary jnie,
Doświadczenie uynikające z ich eksploatacji w systemie ciepłowniczym MPEC we Włocławku pozwala
stwierdzić, że sąto rozwiązania korzystne i mogą być
zalecane do rłykorzyst},wania. Wdrożone w przedsiębiorstwie zamier zenie modernizacyj ne potwierdziło
osiągnięte korzyści oraz zasadnośći celowośćpodjętych decyzji inwestycy|nych w spółce, przyczynialąc
się do utorowania nowej drogi do realizacji podobnych zamierzeń inwestycyjnych na większą skalę dla
kolejnego węzła grupowego z kilkakrotnie większą
liczbą odbiorców. Spłata nakładów inwestycyjnych
przedmiotowych modernizacji nastąpi w okresie krótszym niż 5 lat, co satysfakcjonuje i w pełni zadowala
inwestora.
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w dostawie ciepłe| wody użytkowej powodowane

nieszczelnością rurociągów. Zredukowało do minimum

w przedsiębiorstwie koszty napraw awaryjnych rur
instalacji ciepłej wody użytkowej. Przyczyniło się do
wzrostu bezpieczeństwa i niezawodności je| dosta\ĄT
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