PISANICA.
Owies nie dla konia Pierwszy etap termomodernizacji przychodni
Od wczoraj o rodek zdrowia w Pisanicy ogrzewany jest w niekonwencjonalny sposób. Energia cieplna
pochodzi z w asnej kot owni, w której paliwem nie jest olej, w giel czy drewno, ale owies.
Przychodnia Zdrowia w Pisanicy (gm. Kalinowo) do wczoraj nie mia a w asnej
kot owni. Gmina kupowa a ciep o od prywatnej spó ki. Wczoraj, pe n par
ruszy a w asna kot ownia.
Na jesieni ubieg ego roku zapad a decyzja o budowie w przychodni kot owni,
która by ogrzewa a budynek mówi Stanis aw Filutowski, wójt gminy Kalinowo.
Zastanawiali my si jednak, jaki system grzewczy wybra i jaki rodzaj
paliwa, by by o dobrze i tanio. Po wszelkich za i przeciw zdecydowali my,
e paliwem b dzie owies, a kocio i palnik, które zakupimy b dzie
szwedzkiej produkcji.
Ta sze paliwo
Jak wyja nia wójt gminy o wyborze niekonwencjonalnego paliwa zadecydowa y
g ównie wzgl dy ekonomiczne.
Cena w gla i oleju opa owego wzrasta od lat, podczas kiedy ceny zbo a s
stabilne mówi Stanis aw Filutowski. Aby uzyska 10 tys. kW ciep a
musieliby my kupi 1 metr sze ciennych oleju opa owego, którego warto
wynosi aby oko o 2,6 tys. z . Natomiast za 3 tony owsa potrzebnego do
uzyskania 10 tys. kW ciep a zap acimy trzykrotnie mniej, bo oko o 750 z !

Nawóz z pieca
Spalanie owsa odbywa si w pe ni automatycznie. Owies jest podawany ze
zbiornika do palnika za pomoc sterowanego podajnika. Obs uga pieca nie
wymaga zatrudnienia palacza, gdy ogranicza si do ustawienia temperatury,
oraz do opró niania pieca z popio u.
Owies to czysta energia, która nie zanieczyszcza atmosfery, dodatkowo
popió z pieca, mo e by wykorzystywany jako nawóz ekologiczny mówi
Stanis aw Morusiewicz z firmy zajmuj cej si instalacj kot ów.
Budowa kot owni w o rodku zdrowia to nie koniec termomodernizacji budynku.
W przychodni zostan wymienione grzejniki, okna, drzwi oraz ocieplone
ciany budynku.
Je eli nowy system grzewczy zda egzamin zastanowimy si nad zastosowaniem
owsa jako dodatkowego ród a ciep a w budynkach o wiatowych dodaje
Stanis aw Filutowski.
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Fot.
Kot ownia ogrzeje 400 metrów kw. przychodni.
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