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WPROWADZENIE
Galopujące ceny importowanych nośników energii zmuszają mniej
zamożną część społeczeństwa do poszukiwania innych, tańszych sposobów
ogrzewania swoich domów. Standartowa rodzina staje przed dylematem
zamiany obecnego elektrycznego, olejowego bądź gazowego ogrzewania na
rzecz węgla.
Otwartym zatem pozostaje pytanie, jak to zrealizować ?
Ostatnie lata przyniosły boom na rynku węglowych kotłów c.o. z
zasobnikiem opału. Kotły te oprócz szeregu zalet posiadają niedogodność w
ich szerszym stosowaniu. Podstawową z nich jest uciążliwość, dla osób mniej
sprawnych fizycznie w napełnianiu zasobnika. Równie istotną rzeczą jest
powszechność stosowania kotłów na sortymenty nie miałowe (groszek,
ekogroszek), dla spalania których kotły te zaprojektowano. Stosowane obecnie
technologie wydobycia węgla w połączeniu z charakterystyką złoża powodują,
że udział sortymentów grubszych wynosi 5-20% całości produkcji. Już w
ubiegłym sezonie grzewczym w niektórych rejonach Polski pojawiały się
okresowe trudności w zaopatrzeniu w ekogroszki. Wzrastający lawinowo
popyt powoduje wzrost ich ceny, co czyni to paliwo niezbyt atrakcyjnym.
Nieodległy jest jednak czas, w którym dla części właścicieli tych kotłów
ekogroszku wręcz zabraknie, a w części z nich drobniejszym opałem palić się
nie da. Spojrzenie więc musi być skierowane na frakcje drobne, które są w
finansowym zasięgu dużej części społeczeństwa. Na domiar złego w
nowoprojektowanych domach pomieszczenie na skład opalu wręcz nie
występuje.
Zatem przedstawiony projekt kompleksowo organizuje proces
dystrybucji paliw w postaci węgla o granulacji do 40mm. Jego odbiorcą jest
starszy, niezbyt sprawny człowiek, który bez pomocy z zewnątrz potrafi
obsługiwać swój kocioł.
Zmiany demograficzne, które dokonały się w ostatnim ćwierćwieczu
spowodowały, że to właśnie takich ludzi jest najwięcej. Ponadto poprawiająca
się stale estetyka naszych posesji czyni niemożliwym wręcz wysypanie kilku
ton drobnego węgla, bądź miału w sąsiedztwie budynku mieszkalnego.
Przy tych uwarunkowaniach nasza propozycja wychodzi naprzeciw
potrzebom, eliminuje uciążliwości i w konsekwencji znakomicie poprawia
samowystarczalność energetyczną Polaków.
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TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA
Tradycyjne metody składowania opału na posesji są kłopotliwe, materiał
narażony jest na wilgotność, co obniża jego właściwości energetyczne.
Dodatkowo przechowywanie go w pryzmach powoduje, że pył węglowy jest
roznoszony po najbliższej okolicy.
Tak więc składowanie opału luzem niezależnie czy to palety, groszek
czy miał, zarówno z węgla kamiennego jak i brunatnego jest wykluczone.
Załadowanie porcji takiego opału do pieca z zasobnikiem wymaga
każdorazowo przewiezienia go taczkami z miejsca składowania, a następnie
zsypania bądź zniesienia wiadrami do piwnicy. Wymaga to stosunkowo dużej
sprawności oraz siły.
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DOCELOWI ODBIORCY ROZWIĄZANIA
W ostatnich latach obserwowane zmiany demograficzne w
społeczeństwie: wyjazdy młodych ludzi za granice w poszukiwaniu pracy
spowodowały, że społeczeństwo w kraju staje się coraz starsze. Często
domami jednorodzinnymi opiekują się starsze, niezbyt sprawne fizycznie
osoby.
Chcemy przedstawić rozwiązanie, które ułatwi takim osobą obsługę
zasobnikowych kotłów CO na paliwa stałe, a jednocześnie jest dostępne
finansowo dla dużej części polskich rodzin.
Rysują się również możliwości eksportu kotłów CO z pełnym zabezpieczeniem
zaopatrzenia w paliwo.
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PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Podstawą realizacji przedstawionego rozwiązania jest zapakowanie
drobnego opału przeznaczonego na cele grzewcze indywidualnego odbiorcy
do pojemników typu BIG-BAG. Kontenery te posiadają obecnie nośność do
3000 kG oraz mogą służyć do wielokrotnego użytku. Naszym zdaniem należy
skoncentrować się na jednostkach do 1500kG i wymiarach 110x110 cm w
rzucie poziomym wykonanych z tkanin powlekanych z wysypem dolnym.
Wymiary te wynikają wprost ze standartowej szerokości ładowni
samochodu ciężarowego, zaś ograniczenie wagi ułatwi ich za i rozładunek
przy pomocy HDS.
Kluczową częścią projektu jest wsparcie informatyczne. Rejestrując w
systemie IT każdy nowy kocioł wraz z jego parametrami, zwłaszcza w zakresie
jakości zużywanego paliwa, uzyskujemy mapę potrzeb opałowych. W ramach
tego projektu dla każdego ogrzewanego budynku zostanie sporządzona jego
charakterystyka stratności cieplnej oraz rozbite na etapy wytyczne jej poprawy.
Ważniejsze jest bowiem sumaryczne zmniejszanie emisji dwutlenku węgla od
udowadniania, który komin bardziej dymi.
Mając opisany kocioł, a także ogrzewany budynek, można precyzyjnie
określić, gdzie, ile i jakiego opału należy zgromadzić przed sezonem
grzewczym.
Dla celów logistycznych proponujemy wykorzystać istniejącą sieć
sprzedaży, nie tylko jako magazyny pośrednie, ale również jako lokalne centra
marketingowe. Tylko sprawdzeni, rzetelni sprzedawcy dadzą gwarancję
niezmienności parametrów zawartości kontenera. Na tym szczeblu winna się
realizować logistyka dostaw, a także okresowe kontrole posadowienia
stojaków.
Każdy właściciel domu zostanie wyposażony w jeden lub kilka stojaków,
na których będą podwieszane pojemniki BIG-BAG z opałem oraz puste do
gromadzenia popiołu.
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PROPONOWANE ROZWIĄZANIE -cd
Winny one być zlokalizowane w części posesji z dogodnym dla samochodu
ciężarowego dojazdem. Ich usytuowanie i posadowienie winno być odebrane
przez przedstawiciela dystrybutora. W miejscach pochyłych należy rozważyć
wprowadzenie strefy bezpieczeństwa.
Stosowane obecnie stojaki do BIG-BAG-ów zostały przeprojektowane
dla potrzeb niniejszego opracowania. Zostały doposażone w zastrzały
stabilizujące ewentualne nierówności terenu oraz w konstrukcję umożliwiającą
podwieszenie pustego BIG-BAG-a będącego pojemnikiem na powstały popiół
oraz proste urządzenie ułatwiające przesypanie popiołu z szuflady popielnika
do kontenera.
Spalając miały surowe uzysk popiołów sięga do 30%, co przy mniejszej
kaloryczności spalanego węgla daje ok.2000kG popiołu rocznie. Popioły te
zostaną odebrane z gospodarstwa domowego i ekologicznie
zagospodarowane.
Na bazie istniejących sieci dilerskich zostanie zbudowany system
rozprowadzania opału do posiadaczy kotłów. Ponieważ górnictwo produkuje
dość szerokie spektrum węgli drobnych proponuje się, aby producent kotła
precyzyjnie określał parametry wymaganego opału (kaloryczność, wilgotność,
wielkość ziarna, spiekalność). Optymalne spalanie uzyskuje się bowiem w
warunkach identyczności zadawanego paliwa. Ma to oczywiście przełożenie
wprost na minimalizację ilości substancji toksycznych powstających w trakcie
spalania oraz na sprawność i żywotność kotła.
Duża ilość samochodów ciężarowych wyposażonych w urządzenie
samowyładowcze (HDS) będących na rynku gwarantuje terminowość dostaw.
Znaczna część istniejących kotłowni jest zlokalizowana w piwnicach, bądź
przyziemiach na obrzeżu budynku. Powoduje to stosunkowo łatwość
grawitacyjnego zsypywania porcji paliwa z tzw. wózko-sanek, które zostały
zaprojektowane do tego celu.
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PROPONOWANE ROZWIĄZANIE -cd
Nieznacznej modernizacji wymaga część zasobnikowa kotła. Chodzi o
maksymalnie bezpyłowe napełnianie zasobnika - po uprzednim doszczelnieniu
pokryw (IP 61). Wymagane jest dobudowanie wziernika poziomu paliwa,
króćca stalowego umożliwiającego montaż rury spustowej oraz doposażenie
kotła w dwie zapasowe szuflady popiołowe.
Warunki klimatyczne Polski spowodowały konieczność skonstruowania
urządzenia transportowego przemieszczającego się na kołach lub na płozach.
Wózko-sanki wyposażone są również w króciec stalowy z zasuwą dla
połączenia rury zsypowej z zasobnikiem kotła.
Posiadając na swojej posesji stojak (zespół stojaków) z podwieszonymi
pojemnikami z opałem oraz wózko-sanki wówczas starsza osoba, niezbyt
sprawna fizycznie potrafi zapewnić obsługę danego kotła.
Odporność na wilgoć tkanin użytych do produkcji BIG-BAG-ów oraz
szczelne ich zamknięcie zapewni niezmienność parametrów
magazynowanego opału.
Dokładanie, w procesie załadunku pojemników, markerów
oznaczeniowych powinno ograniczyć dotychczasowe „ulepszanie” opału.
Skala tego zjawiska wydaje się być ogromna zaś spektrum wykorzystywanych
„technologii” bardzo szerokie, aczkolwiek trudne do oszacowania.
Wyposażenie stojaka w nowatorskie rozwiązanie ułatwiające
przesypywanie popiołu z szuflady popielnika do BIG-BAG-u jest domknięciem
całego cyklu.
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REASUMUJĄC
Proponowane rozwiązanie składa się z kilku elementów:
1. Kocioł CO ze zmodyfikowanym zasobnikiem na opał oraz
pojemnikiem na popiół.
2. Instalacja załadunku opału do kotła
3. Stojak do opakowań typu BIG-BAG
4. Urządzenie do transportu opału wewnątrz posesji,
tzw. wózko-sanki
4. Zmodyfikowany pojemnik do odbioru popiołów.
5. Termowizyjna analiza stratności ogrzewanych budynków
6. Koncepcja poprawy izolacyjności budynku
7. Objecie informatycznym programem komputerowym całości
logistycznego przedsięwzięcia.
Połączenie tych elementów daje system, który pozwala na obsługę kotła
CO osobom średnio sprawnym fizycznie, pozwala na utrzymanie porządku na
terenie posesji oraz zabezpiecza opał przed zawilgoceniem.
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KOCIOŁ CO ZE ZMODYFIKOWANYM
ZASOBNIKIEM NA OPAŁ
Dotychczas stosowane kotły centralnego ogrzewania z zasobnikami
wymagają ładowania opału bezpośrednio do zasobnika przez uchylną klapę na
górze zbiornika. W związku z tym zachodzi konieczność wcześniejszego
transportu opału do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł.
Nasza propozycja wymaga przebudowy zasobnika w taki sposób, aby
możliwe było ładowanie opału z zewnątrz budynku. Wiąże się to z
zamontowaniem króćca fi 130 na górnej cześć obudowy zasobnika, dodaniem
klapy rewizyjnej oraz ew. wziernika umożliwiającego kontrole ilości opału w
zasobniku. Propozycja zawiera również modyfikacje szuflady popiołowej w taki
sposób, by uniemożliwić pylenie podczas wynoszenia i przesypywania popiołu
do pojemnika zamocowanego na stojaku.

wzór użytkowy nr 65030
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INSTALACJA ZASYPOWA
Węglowe kotły CO instalowane są zazwyczaj w piwnicach budynków
mieszkalnych. Możemy wykorzystać ten fakt do celów grawitacyjnego systemu
załadunku węgla do pieca.
Aby umożliwić załadunek paliwa z zewnątrz budynku, montujemy rurę
zsypową, do której wylotu na ścianie budynku, będziemy podłączać króciec
wózka do załadunku opału.
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STOJAK DO OPAKOWAŃ TYPU BIG-BAG
Kompleksowość opracowanego rozwiązania zmusiła do
zaprojektowania stojaka łączącego podwieszenie kontenera z opałem oraz
zamocowanie pustego kontenera, do którego będzie wsypywany popiół.
W celu ułatwionego i bez pyłowego przesypywania popiołu z szuflady
do BIG-BAGA zaprojektowany został nowy pojemnik na popiół, jak i proste
urządzenie zsypowe.
Stojak dodatkowo doposażono w ruchome zastrzały zapewniające
stabilność dla stojaków stawianych w miejscach nierównych.
Do zagospodarowania pozostają miejsca reklamowe tak na stojaku, jak
BIG-BAGU
Stojaki mogłyby być kupowane na własność przez odbiorców
końcowych lub dzierżawione od firm dostarczających opał.

wzór użytkowy nr 65805

11
WÓZEK DO TRANSPORTU OPAŁU
Wewnętrzny transport pomiędzy kotłownią, a miejscem posadowienia
stojaków z opałem będzie realizowany za pomocą wózko-sanek. Warunki
klimatyczne Polski wskazują na konieczność wykorzystania zarówno kół jak i –
wymiennie – płóz.
Wózek załadowany jest od góry, a rozładowywany przez króciec w dnie
pojemnika na opał.
Króciec ten dopasowany jest do średnicy rury zsypowej łączącej wózko-sanki z
zasobnikiem kotła.
Wysokość wózka można regulować aby dopasować poziom otworu
wyładowczego do otworu w budynku.

patent RP nr 214166
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STRATNOŚĆ CIEPLNA OGRZEWANYCH
BUDYNKÓW
Każdy z użytkowników wchodzący do systemu zostanie objęty
termowizyjna oceną stratności cieplnej ogrzewanego budynku oraz w rozbiciu
na etapy optymalizacją likwidacji miejsc stratności ciepła.
Poprawa izolacyjności wpłynie również bezpośrednio na emisje
szkodliwych substancji (mniej spalonego opału).
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OPROGRAMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Dane każdego kotła zostaną wprowadzone do systemu
informatycznego, dedykowanego dla potrzeb tego zadania. Wprowadzony
system umożliwi przedstawienie pełnej informacji dotyczącej logistyki,
stratności cieplnej budynku, lokalizacji urządzeń i powiązania z siecią
dystrybutorów oraz kompleksowej obsługi finansowej.
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DODATKOWE KORZYŚCI ZE SPRZEDAŻY
OPAŁU W OPAKOWANIACH TYPU BIG-BAG
Uruchomienie sprzedaży opału o granulacji 0-40mm w opakowaniach typu
BIG-BAG wiąże się z dodatkowymi korzyściami:
1. Rozszerzenie oferty handlowej
2. Zachowanie stałych parametrów wilgotnościowych na całej drodze
transportu opału od producenta do odbiorcy końcowego dzięki
zastosowaniu worków powlekanych
3. Gwarancje odbioru oczekiwanego produktu przez odbiorcę
końcowego dzięki stosowaniu markerów z charakterystyką produktu
4. Przyspieszenie obsługi dostawców hurtowych: unikniecie
podwójnego ważenia samochodów - elektroniczne wczytywanie z
metki opakowania wagi oraz ceny (sprzężenie kasy i wagi, kasa
fiskalna) -możliwość gromadzenia zapasów w okresach „martwych”,
a następnie sprzedaż ich w sezonie przy niezmienionych
parametrach jakościowych
5. Otwarcie możliwości transportu wodnego
6. Ograniczenie pylenia środowiska
7. Eliminacja zaśmiecenia dróg wyjazdowych z zakładu produkcyjnego
8. Zmniejszenie „dołka sprzedaży” w miesiącach wiosennych i letnich
9. Otwarcie nowych możliwości eksportowych
10.Możliwość sfinansowania znacznej części nakładów (BIG-BAGI,
stojaki rozładowcze, wózko-sanki) ze środków 7 programu UE
11. Znakomity nośnik reklamowy dla Producenta – logo na każdym z
kontenerów
12. Związanie odbiorcy na minimum 15 lat (żywotność kotła) z tym
sposobem ogrzewania
13. Możliwość podjęcia walki o klienta z tańszym importowanym
węglem syberyjskim
14. Możliwość przygotowania mieszanek paliwowych
15. Zbiórka i ekologiczne zagospodarowanie popiołów
16. Termowizyjna ocena stratności cieplnej budynków będących w
systemie
17. Program poprawy izolacyjności budynków
18. Kompleksowe objecie przedsięwzięcia programem komputerowym
19. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polaków
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INOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
Dotychczasowe sposoby dowozu węgli do indywidualnych odbiorców
opierają się na:
1. transporcie luzem,
2. transporcie węgli workowanych.
Przedstawione rozwiązanie jest ich uzupełnieniem eliminującym ich
wady. Daje również możliwość ich przygotowania mieszanek opałowych o
parametrach akceptowanych w UE. Otwiera też miejsce na wsparcie przez
naukę, a to w zakresie nowatorskich konstrukcji kotłów węglowych, a to w
fizyko-chemicznym poprawianiu spalin. Zbiórka i zagospodarowanie
powstałych popiołów czynią atrakcyjnymi grupy węgli o zawartości popiołu
powyżej 20%. Absolutną nowością jest opisanie stratności cieplnej każdego
budynku oraz napisanie programu poprawy sytuacji w zależności od
możliwości finansowych zainteresowanych. Autorom nie są znane podobne
rozwiązania tak w zakresie produktu jak i też w zakresie rozległości i
kompleksowości. Analizując 7 Program Ramowy UE widać możliwość
,,wpisania” się przedstawionego rozwiązania w kilka punktów tego programu.
Polska specyfika ,,Stania węglem” wytworzyła pewną monokulturę w
ciepłownictwie o skali nieznanej w innych krajach. Ubogość innych zasobów
energetycznych, a względnie duża ilość węgli spowodowała, że poczynając od
energetyki zawodowej, a na indywidualnych odbiorcach kończąc problemy
ogrzewania zawsze dotykają węgla.
Najprościej wymienić kocioł CO. Czym w nim palić jest dla wielu
problemem drugorzędnym. Większość rzeczy palnych znajduje swój kres w
kotłach CO i tylko różnokolorowość dymów wydobywających się z kominów
naszych domów pozwala określić jaki to pierwiastek aktualnie dominuje.
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