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Rolnik pi, owies grzeje .
Je eli nie sta Ci na opalanie domu w glem, przestaw si na owies.
Rolnicy coraz cz ciej do pieca centralnego ogrzewania stosuj nowoczesne rozwi zania
przystosowane do spalania owsa, a nawet yta. Jest taniej, czy ciej i gor cej.
Pan Zdzis aw z Bia ej Podlaskiej ogrzewa owsem swój ok. 150 metrowy dom. Zbo a sam nie
uprawia. Kupuje je po 150 z za ton . Jak sam mówi na pocz tku by em sceptycznie
nastawiony do tego pomys u a teraz jestem przekonany, e to wietny sposób. Poprzedniej
zimy zu ywa em ok. 1 tony ziarna. By o cieplej. A grzanie w glem wychodzi o ponad dwa
razy dro ej. Pana Zdzis awa podpatruj z zainteresowaniem s siedzi. Przychodz ogl daj ,
dziwi si . Piec sta si lokaln sensacj . Zdarzaj si równie telefony z okolic Che ma i
Zamo cia. Ludzie pytaj si czy to si op aca. To rzeczywi cie najta szy sposób ogrzewania,
od dawna stosowany w Europie Zachodniej mówi dr Tadeusz Solarski z Lubelskiego
O rodka Doradztwa Rolniczego w Ko skowoli. Niezrównany jest owies, który ma zbli one
parametry
kaloryczno i czas spalania
do mia u w glowego. Jest czysty, atwy w
transporcie i w piecu nie wybucha. Owies jest atwy w uprawie. Mo na go sia na ka dej
glebie, ale aby ogrzewanie ziarnem by o efektywne, trzeba sobie zafundowa specjalne
palniki z termostatami. Za oko o 7-8 ty z . Je li kto si do nas zwróci, pomo emy mu dobra
piec oraz doradzimy jak wystara si o unijne wsparcie na zakup, t umaczy Solarski. ytem
te mo na grza , ale to zbo e nadaje si bardziej do produkcji bioetanolu paliwa do aut.
Aeroenergetyk zachwala te prof. Bogdan Ko cik z Instytutu Nauk Rolniczych w Zamo ciu,
jednak ostrzega przed niebezpiecznym eksperymentowaniem z wrzucaniem ziarna wprost do
pieca. Je eli piec nie posiada specjalnych urz dze mog uwolni si dioksyny, a te
druzgoc co dzia aj na ludzki organizm. Przy takim niefachowym spalaniu traci si poza tym
blisko po ow warto ci biomasy. Zdanie prof. Ko cika, aeroenergetyka ma przysz o . Nie
znamy dziedziny, która rozwija aby si tak szybko. Za kilka lat wiele osób b dzie ogrzewa
domy m.in. owsem. Bo to si naprawd op aca.
Owies ma przysz o .
Je li temperatura powietrza na dworze wynosi -20 st. Celsjusza a chcemy aby w naszym
domu o pow. Ok. 200 metrów kw. Panowa a temperatura +20 st. Celsjusza, musimy wrzuci
do pieca ok. 24 kg owsa na dob . Tak wynika z bada , które przeprowadzili my na Podlasiu
t umaczy dr Tadeusz Solarski. Tona owsa kosztuje ok. 150 z ., yta ok. 250 z , a w gla od 300
z do 450 z .
Kontakt z Panem Zdzis awem u ytkownikiem palinika Agrotec.
Tel: 0 504 787 372
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