
INFORMACJA ZEC
O PRZYGOTOWANIU DO SEZONU GRZEWCZEGO 2020/2021

Przygotowanie Zakładu Energetyki Cieplnej do sezonu grzewczego 2020/2021 - stan na 
dzień 17.09.2020 r.

1. Własne źródło ciepła (kotłownia) przy ul. Gródeckiej 40A.
Źródło jest sprawne technicznie i przygotowane do uruchomienia. W okresie letnim wykonano:
- czyszczenie mechaniczne ciągów spalin we wszystkich kotłach;
- płukanie powierzchni po stronie wodnej we wszystkich kotłach;
- wymianę łożysk wentylatora palnika RGL 70 w jednym kotle (6,8 MW);
- przegląd wszystkich palników kotłowych;
- przegląd instalacji, armatury i urządzeń w obrębie kotłów;
- przegląd pomp obiegowych i uzupełniających;
- wymianę wyłącznika głównego zasilania kotłowni w energię elektryczną.

2. Indywidualne i grupowe węzły cieplne.
Węzły cieplne są przygotowane do uzupełnienia ubytków wody w przyłączonych budynkach 
według harmonogramu ustalonego z odbiorcami.
Napełnienie instalacji w budynkach rozpoczęto 02 września -  wykonanie 90%..
W okresie letnim wykonano:

czyszczenie chemiczne wymienników JAD ciepłej wody użytkowej w węzłach: W-l 
(Piłsudskiego 04), W-2 (Piłsudskiego 84), W-3 (Mickiewicza 1) i W-8 (Gródecka 42).

- wymianę pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej w węźle W-12 (Polna 32);
- wymianę łożysk i uszczelnień w trzech pompach obiegowych w węźle grupowym W-12;
- wymianę łożysk i uszczelnień w dwóch pompach obiegowych w węźle grupowym W-11 

(Polna 25);
- wymianę łożysk i uszczelnień w dwóch pompach obiegowych w węźle grupowym W-7 

(Polna 8);
- przegląd i uzupełnienie uszkodzonej armatury kontrolnej; 

przegląd rozdzielni elektrycznych we wszystkich własnych węzłach.

3. Sieci ciepłownicze.
W okresie letnim usunięto nieszczelność rurociągu napowietrznego SPIRO DN100 w kierunku 
ul. Gródeckiej.
Sieci ciepłownicze i przyłącza do budynków są w 100% szczelne i gotowe do rozpoczęcia 
sezonu grzewczego.

4. Zakup ciepła.
Zakup ciepła ze źródła kogeneracyjnego przebiega bez większych zakłóceń - według potrzeb 
ZEC.

5. Inne prace:
wykonano uszczelnienie powierzchni dachowej budynku węzła cieplnego W-2. 
usunięto drzewo stanowiące zagrożenie dla budynku kotłowni (uzyskano stosowną zgodę 
na wycinkę).
wymieniono pompę ściekową w węźle W-14 (Ceglana 36).
zlecono wyspecjalizowanej firmie wykonanie przeglądu i uzupełnienia sprzętu ppoż..
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