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Nie jest tajemnieą, że najskuteceniej uym remediurT} nH rui*s w kale tn

wymiana starega, Riegfektywnsss ureądrenia srxewcaeso nfr

nowscue n i *kalogicune, cxytitakie, którę spełnia obowiąrujące oh*eni*

normy { koproj kt. małop*lska uchwała anĘrsmss#wa} * czyli ilp. na

instalację gazswą, piecakomfrnkł na dr*wno c,zy kotły V gnneracji" Taki

zahieg nie jest jednak b*zk*sztowy i rrllmo funk*jon*wania r*żnych

źród* dofinansawania (CW te Powietrzą MRFS 4.4,2 i 4-4.3, SZE exy

g m i n ny pros rarn ach rgny n iskiej e nn isj i}, n ie każdy moż* sohie p*zwol *ć na

taką modyfikację "tu itsraz",

Na szezęście nięłnalże w każdej kotł*wni już właśni* *'ttł i tefaz* można

wprowadzić zmiany, które jeszcze tego sameso dnia wyełirn*nują znad

kgmina większość toksycznyeh substarrcji, l Jert to nabieg nic tylka

bezkosetowy, afe wręffi pruyno ilący realn* o tffiędng#gi rnędu S0,%

kocztółu grucwania w ciągu uotl{l psprrsz całknwite dapalanie

paliwa i równocu n zwiększańię prawności sffiewczej k*tła, a takźe

amego bezpieczeństwa użfikowania * rnniej smoły i sadzy w pal*nisku

cry kominie to w k+ńcu tównież radykalnie mni*jsre ryzyko uszkedreń

mechanicznych czy nawet pożaru.

Problęm starszych urządeeń CIbsługiwanych klasyczną {ł najeąściej

błędną - o {zym za chwilę} metodą tn n*epnłne dopłilnnię lpalf;n" Bryłka

węgla każdego poua k*ksenn, którego jednak w #omaetł raczej słę

{miejmy nadnieję} nie stosuje - składa się w 7Wur substancji staĘ ł w 3*Y*

z *ubgtancji latnyeh, które po odp*rowfiniu patą stę jako fiĘz. l to właśnłe

te substancje lotne,jeżeli nie zostaną dopal*ną s*f *ruląsę rydym ob,fiĘ

w pyłyuawi*szone {Pf\410, PNl2-5 inłniejsxę}*tlenkiwęgfa {C*},tlenkiarctu

{NOx}, orEaniczne związki głzowe {OGf,}., wielopierścien *we

wqglowodory arornaĘcune {1/1^ffA, np" benzo{a}piręn} i wiet* lnnyelł

toksykantów niszcząłych na ze edrowlą budżet dornoury i instalacjĘ

grz WcZą.

A paląc taĘ jak pali słę w większośqi kgtł*wni, ni* łna uans. by wyżBj

wyrnienione substancje lotne zawarte w węglu z*stały dopałone"

Dlaczegc? Wruucony fią żar węgiel trypalł Ef;ę tyl*co *ęściamro

w obrębie riała *tałegą a uwaln*aiące się xeń substancie lotn*,

=amiart ię przeohra*ić us em*rgtę *i*plną F§ prc*tu ucieknją

w Łgmin ^ a wir*ałnyrn tego efgktem ,!ert rbity dym ł kleista rfisź"

Frryłzyną takiej r*akcji jest ubyt niska tempen*tura w pel*nłsku, a #ciśt*j

rze s.ujmująf; - na drodz* między pallwem a wylot ł-f} $palin, lub ebyt ffiały

przeplyw powietrza {Iub jedn* i drugłe}, {xy[*, m#wiąc jęuykłem

najprostszym, 3sffo wrxue§nego dn kotł* węgln to energ[a ernnrnswana,

która, psza oezywistyrni kgnseł{wenejami edrgwntnynni, hezpowrotnłe

za biera użxĄkown ł kowi 30Y* pi e n iędzy, j a ki* w d a ny,rn *r*ft ie przennacxył

na ogłzĘwaniĘ.

To trochę taĘ jak by u cl.f*bil, E kt$reg* rno*na zrobit p*wiedurfiy,

20 kanapeĘ za kagdym rar*m S x nich wyreilcać da śmłeci- Albc taĘ jak

Ęś,ny mieli seezełinę w baku i x każdyeh 1S litrńw benuyny *ciek*ły ftfi#}

3 litry. Albo taĘ jek byśrny miett d*rn * powłęreehnł 1 Sm*, x {H* s dwa

pornbszczenia o łąexnej pnwierxehni 45m? hyłyby n gtnłe

@ne. Ciężkie do eaakc*ptowania, nieprawd**?

Jeń*że cały ten rykł rn*fna dpsł*wni* *dwr*ci*. {fryti xnrniast wnau*ać

ttĘgH na żar - wraŁJłać żar na węsiel. Wów{gm w tr*kcie procesu

spalania substancje lotn*, nie rnającdefneto inrt*j m**Iłwo$*ł, prz chodą

prłer rsxsreane da a*rwffnnści drchinki, w *fękeie {H*s* pmliwł

d*płłane _iest w T $*9ń * cxyli nte twęrey słę dyrłt, tylko ngielt, bc xan*n

składCIwe dymu dntnrły do knmin*, zcsttĘ prx*rmianicnt lńf anarg*r

deplną. A sknro nie tw*rxy łĘ dym, t* rrłe ma xnejdująeych się w nin

t*ksy* ł '*ni uride$łłnych'* wydatków * xar$wft* nfr sfift,! węgieł, jak ł rł;

płetęgnację łnstalae,$l gru*wcxe,f. Znmia*t teg* fnfrfT}}r namacnłni

*sucxędnnśei {średnio tana węgfa gratis}, duu* więtcsze b*xpiecz*ństrrył

i wyższy standard *ycła {edrowte}"

Pi*rwsxy e wynnienlcnych sposob*w, euyfi węgłe$ n żHr, ts tałry- pal*ni,

mddolne tprreciwpnądowe}* a drugł x nłch * żar ne ws*iel * t* palentł

adgórm* {wsp*łprąd*w*}, Trz*ba praytym rauważyć, ź* m*t*da *dd*lnl

stoscw&fta j*st r*równo pwf rorpalłniuo jak i prxł póżniej yn

doru*cfrniu, $to w każdym radz*ju k*tła, natcnnłast met*da *dg*rna dulał

tylko prąf rnap*l*ni* ur kot**ch x górnym wytat*m spa*in {cxyili n*e w
w uystkich, ętłać w zdecydowanej włęksxości urządrgń}, Ałę nłe j*st tł

żadną preeszkodą bo zeby utrzyrrrać taką arną e,fekty wn*$ć prą

dokładaniu pafiwa, wystar*ey zastg**wać tew- n**tadę kr*mą*ą. Pcłeg,

sfiĘ na tym, hy pou*stafur w palenisku źnr del*katni* xgarnąć na b*fą fi n#wi

p*rcję u*okować c,hok niega * reeultat będzie dokł*dnie taki aty}, czyi

smbstancje tctne będą sięw pełnidep*ł*r, n ueytknwnikwciąź hędzie mia

3S9* wydntk$w w kiesueni, a nie w korninie.

W P*lsce nigdy nłest*ty nie pfzeprowadzon* rniarndajnyclł badal

d* ceących emisji spet*n ;e starych kctł*w {pęrnł,$a.ją* badania l{hPH

którę jednak *pfreraĘr lę nfr innyr,h eał*żertłach i niende,kwatn*

met*d*łogii}, niernniej wielckr*tnie po{Eyniono t* Efr gr**icł

w Nigmczech, Sxrrv*jcarii. Norw*gii, F*rt*ga łi, M*ng*lii cuy RPń- twynik

z nich wyraźnią ee pa*ąc *dgńrnit, do śrad*wiEka uwałnia się 5t}*8*9

nłniei pytów i do fd;Q*tg mniei benzo{a}pirenów,

Wartg t*ż nadmienić, że "iest całkowlcie normalnyr*, że pi*rwsue prób,

pałenia cdgórnes wymagają odrob*ny ci*rpliw*ści ł empiryĘenegl

wyr,obienia sgbie urłasn*go systeff}il pra{y" Ałę zdęry,d*wanłe wartą bł

efekty ekol*giczne i ek*n*rnicene widoczne ą "tff fr t raa", praktyczni,

z dnla nł duień" Gdyby w zyscy właścici*te kotł#w z górnym wyłoten

spaiin w Skale zdchciełł *łę do tego st*sować, * rfissu rn*wil}byśrny ja,

* miejskie,j teg**deię" Sc;par*śeię nie jest to *stat*czne rem*ditłfiT} f^};

na u ek*$ogi{En* probilemy, bg d*c*l*wc najłepie, wyn:ienić łnstaiacj,

na bliżsxą wspcłczf, nym standard*m, ate zanim ka*dy x na będeie n,l$ł

t*ką moźłiw* ć, m+żerny sąsiadonę i nad* wszystkc arr}}rff* sębie pnm*

,$u* dxisłaj * pray *k*z,ii nt* nnraeająe słę na wytykan** palcanrłł i gmłnn,

k*ntrote, które *dbywają się na podstawi* rgł*se*ń i uwałniają*ego sil

r k*nnina f;xarnęs* {fub, es ssr ra, ż#_tęss} dynrtł,*.

VHłęce,} srczegółów * t*chnice wsp*łprąd*wej rn*źna rnaleźc rła witrynir

internetnwe"i nrganixacji sp*łecxn*j w,ww-f,xy*ts$grx*vr*nłt.pl

Wkr*,tce p*jawią s$ę rćwn*e*, mdpowtedni* łnforr*acj* ł materłał

edukacyjn*xe str*ny Uruędu Mi*sta ł 6miny Skała-TyłT}frxa em zaeltę{frfT},

do ugłębi*nia t*nnatu i p*djęcin pr#h- b* walkę x* słn*gł*m ms,*n,

wygrać. al* Ęlk* p#d wnrunki*rn, ż* wsxys*ydoł**yrroy d* t*g* B* swĘ*

t}f}I{ŁA[}-ŁiĘTE }Yn*LĄ PO P&ĄrĘTnŁ*lryt'&{ RS*PAŁ l\Tff
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