
 

PRZYKŁAD MO ŻLIWO ŚCI ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA  
na przykładzie kotłowni wielopaliwowych Thermostahl BIOPLEX HL 

pracujących na budynkach mieszkalnych S.M. „Rosa” w Pęcławiu 
 

 
  Charakterystyka obiektów :  
  - Zasilanie w energię cieplną ( c.o. i c.w.u.):  
    4 bloki mieszkalne 
  - Powierzchnia ogrzewana:  3.068 m2  
  - Kubatura ogrzewana:  7.668 m3  
  - Łączna moc kotłów:  520 kW  
  - Liczba użytkowników:  ok. 200 osób 
 

 
Ze względu na wysokie koszty energii cieplnej przy medium jakim jest olej opałowy w 1997 roku 

została wykonana modernizacja kotłowni. 
 
Inwestor zdecydował się na usunięcie dotychczasowych kotłów na olej opałowy i zamontowanie w 

ich miejsce kotłów na inne paliwo. 
 
Po szczegółowej analizie zdecydowano się na rozwiązanie pozwalające spalać różne paliwa i dzięki 

temu zyskać możliwość używania medium . które w zależności od sytuacji rynkowej jest w danej chwili 
najkorzystniejsze . 

 
       Kotłownie powstały w istniejących pomieszczeniach po kotłach olejowych w oparciu o kotły firmy 
Thermostahl typ Bioplex HL: HL 100 (105kW) x 2szt., HL 110(128kW) x 1szt.,  HL 120(140kW) x 1szt. 
  Są to kotły stalowe z automatycznym podawaniem o specyficznej budowie i innowacyjnej 
technologii dzięki czemu mogą bezproblemowo i efektywnie spalać takie paliwa jak: eko-groszek , pellet , 
ziarna zbóż, pestki z owoców, kłody drewna, gaz, oleje.  
 

Dzięki modernizacji Spółdzielni Mieszkaniowa Rosa w Pęcławiu w budynkach mieszkalnych bardzo 
znacząco obniżyła koszty ogrzewania  i  przygotowania ciepłej wody użytkowej.   

  
 

RAPORT KOSZTÓW OGRZEWANIA i CWU 
W BUDYNKACH S.M. „ROSA” W LATACH 2007-2010 

 
Rok 2006 / 2007 2007 /2008 2009/2010 
Moc kotłowni 520 kW 520 kW 520 kW 
Paliwo Olej opałowy lekki Pellet Owies 
wartość opałowa 42,8 GJ/t 18GJ/t 15GJ/t 
cena zł/t 2 600 zł/t 700 zł/t 120 zł/t 
koszt produkcji 1GJ 60,69 zł 38,88 zł 8,00 zł 
ilość zużytego paliwa  c.o. 72 t 151 t 209 t 
ilość zużytego paliwa c.w.u. 11 t 25t 36 t 
ilość zużytego paliwa razem 83 t 176t 245 t 
Sprawność kotła 91-93% 88-89% 88-89% 
Koszt zakupu 215 800,00 zł 123 200,00 zł 29 400,00 zł 
Koszt eksploatacji 9 000,00 zł 22 500,00 zł 26 500,00 zł 
KOSZT CAŁKOWITY 224 800,00 zł 145 700,00 zł 55 900,00 zł 
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    W październiku 2006 roku został zainstalowany w ZPUE SA we Włoszczowie kocioł opalany 
pelletem typu BIOPLEX HL 180 o mocy 209 kW firmy THERMOSTAHL. 
W ZPUE SA istnieją również kotłownie opalane olejem opałowym i gazem płynnym. 
    Na podstawie analizy porównawczej za rok 2008 zostały wyliczone ceny wytworzenia jednostki 
cieplnej w naszych kotłowniach: 
a/ z oleju opałowego    63,17 zł/GJ 
b/ z gazu płynnego      67,42 sł/GJ 
c/ z pelletu                   38,16 zł/GJ 
Różnica między średnią ceną 1GJ wytworzonego z oleju opałowego i gazu płynnego a ceną 1GJ 
wytworzonego z pelletu wynosi 27,13 zł. W roku 2008 pozyskaliśmy z pelletu 945 GJ ciepła. 
Oszczędność kosztów wynosi 27,13 zł/GJ x 645 GJ = 25 638 zł 
    W bieżącym roku zaszła potrzeba zwiększenia mocy jednej z kotłowni olejowych. Po analizie 
kosztów zdecydowano o zainstalowaniu następnego kotła  pelletowego  Został zainstalowany 
kocioł Bioplex HL 180 firmy THERMOSTAHL o mocy 295 kW Dla wspomagania ciepłej wody 
użytkowej zainstalowano solary próżniowe.  Spodziewana oszczędność kosztów 40 tys. zł   
    Polecam do stosowania kotły pelletowe jako oszczędne w eksploatacji i przyjazne dla 
środowiska. 
                                                                                                          Z poważaniem 
                                                                                                        Główny Energetyk 
 
                                                                                                     inż. Waldemar Gruszka 
otrzymują: 
1 x Adresat  
1 x PE a/a 
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Myślenice, dn. 1.06.2011  

 
 
 
 
 
Gum-serwis W.K. Szostak  
ul. Kazimierza Wielkiego 112, 
32-400 Myślenice  
                                 

 
 
 
 

 
List Referencyjny 

 
Informujemy, że posiadamy kocioł firmy THERMOSTAHL na olej 

przepracowany (kocioł ENERSAVE PLUS ENP 70 + palnik MULTIMAX 80). 
 
Urządzenia działają bezawaryjnie, są proste w obsłudze i ekonomiczne. 
 
Jesteśmy zadowoleni z zakupionych urządzeń i polecamy firmę 

Thermostahl wszystkim przyszłym użytkownikom. 
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