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Jak zWłocławka
do Grudziądza
Aldona senczkowska-soroka
redaktor magazy N,,Energetyka Cieplna i Zaw
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104 433,4 metra - tyle dokładnie mierzy sieć przesyłowa naleząca do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. To tylą ile odległość
w Iinii prostej z Włocławka do Grudziądza.
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MPEC Włocławek
produkuje ponad
1,2 mln GJ energii
cieplnej roanie.

średnioroana
sprawność
wytwarzania zawiera
się w pnedzia|e od
B40lo do 860/o
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WAGONOW WĘGLA NA DOBĘ

sezonie grzewqm, w okresie bardzo

niskich temperatur zewnętrznych, zużywamy od
1

0 do

1

ż wagonów węgla na dobę. W okresie

Ietnim, do ognewania ciepłej wody użytkowej
wystarcza ] wagon (60 t) surowca na 24 h. Do
wytworzenia 1 GJ ciepła zużywamy mniej niż 51
kg miału
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móWi Zygmunt Katolik, prokurent,

-dyrektor ds. technicznych MPEC Sp. z o.o. we
Włodawku.
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dostawach miału węglowego do

przedsiębiontwa

kozystamy tylko z transportu
kolejowego
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W KOM|NIE
W ciepłowni MPEC we Wlocławku zainstalowanych jest B jednostek kotłowych: dvla kotły WR-1 0, atery
kotly WR-25, dwa kotły KOG-1 5, o łącznej mocy cieplnej b|isko 1 73 MW Pomiar spaIin prowadzony jest
w sposób

ciąqĘ Na zdjęciach: wysoki na 1 60 m komin ciepłowni

Woda, oprócz paliwa, to jeden
z ważniejszych surowcóW który
uczestniczy w procesie produkcji
ciepła w przedsiębiorstwie.
Pełni ona strategiczną rolę
w obiegach kotłowych oraz
w systemie dystrybucji ciepła.

-

Przedsiębiorstwo korzysta z dwóch
ujęć wody: wtasnego głębinowego
(900/o wody) zloka l izowa nego
w bliskim sąsiedztwie źródła ciepła
oraz z miejskiej sieci wodociągowej.
Dwa niezależne źródła dostawy
wody do przedsiębiorstwa
podnoszą bezpieczeństwo
funkcjonowania ciepłowni
MPEC we Włocławku - mówi
Zygmunt Katolik. - Nierłłaściwie
przygotowa na woda energetyczna
do procesu produkcji i dystrybucji
ciepła to szereg kłopotów
w postaci: dodatkowych kosztów

napraw awaryjnych, przyspieszonych remontów urządzeń oraz zwiększon e zużycie paliwa do produkcji jednostki ciepła
Powoduje to tym samym znaczną emisję szkodliwych substancji do otoczenia - uzupelnia.
Ścieki przemysłowe z ciepłowni odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy Teligi, a następnie do kanalizacji
ogólnospławnej w ulicy Płockiej. Wody opadowe i rożopowe są ujęte w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do kolektora

w przedsiębiorstwie.
deszczowego

p

w ulicy

Barskiej.
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JAK clEPŁo, T0 TYLKo z slEcl
mieszkaniowego oraz znacżne zainteresowanie mieszkańców osiedli ciepłem systernowym to szansa na rozwój sieci, a tym 5amym walka z niską

emisją

wyjaśnia Zygmunt Katolik

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzia lnością jest
przedsiębiorstwem utworzonym przez
gminę miasta Włocławek. Działa jako
spółka z o.o., której gmina miasto
Włocławek posiada l 000/o udziałów.
Przedmiotem działania Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. we Włocławku jest
działalnośćprowadzona na terenie
miasta Włocławek, związana
z zaop atrzenie m sze rokiego
grona odbiorców w ciepło na
podstawie koncesji udzielonych
przez Pr ezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w zakresie: wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła.
Na przestrzeni wieIu lat system
ciepłown iczy przedsiębiorstwa

rozrastał się w harmonii z nowo powstałymi dzielnicami miasta. Stale rozbudowywana sieć dystrybucji powoduje, że
wytwarzane przez przedsiębiorstwo ciepło jest coraz łatwiej dostępne dla potencjalnych odbiorców System ciepłowniczy
MPEC we Włocławku zaspakaja potrzeby cieplne miasta w 70o/o całkowitego zapotrzebowania ciepła.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej istnieje i funkcjonuje na włocławskim rynku ciepła od ponad
45 lat. Kontynuuje dobre tradycje i wieloletnie doświadczenia wlocławskiego ciepłownictwa.
MPEC to takze częśćhistorii włocławskiego ciepłownictwa zapisanej w kronikach rozwoju miasta.
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