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Ogólna charakterystyka ciepłowni- wytwarzanie

Moc Ciepłowni PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych wynosi łącznie 16,650 [MW] (w paliwie 19,94 [MWt]). W ciepłowni zainstalowane są dwa
kotły wodne tj. kocioł Nr 1 – WR5 o sprawności 85%, oraz kocioł Nr 3 – WR10 o sprawności 83%. Kotły pracują przeważnie samodzielnie, w
sezonie zimowym – kocioł WR10, natomiast w sezonie letnim kocioł WR5 na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Równoczesna praca dwóch
kotłów (WR10 i WR5), występuje sporadycznie i ma miejsce przy przełączaniu kotłów, oraz przy dużym obciążeniu systemu w okresie
długotrwałych niskich temperatur zewnętrznych.

Moc zamówiona przez wszystkich odbiorców korzystających z naszego ciepła wynosi ok. 15,86 [MW], w tym na ciepłą wodę ok. 2 [MW].

PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych dokonuje regularnych przeglądów, napraw, serwisów oraz remontów kotłów jak również wszystkich
pozostałych urządzeń zainstalowanych na ciepłowni.

• Kocioł WR10 Nr 3 wykonano modernizację w latach 2004/2005. Modernizacja polegała na wymianie części ciśnieniowej kotła,
wykonaniu nowej wymurówki, instalacji ekonomizera, wykonaniu nowej izolacji oraz obudowy kotła. W 2015 roku dokonano wymiany na
nową instalację odpylania kotła wraz z wentylatorem wyciągu spalin zapewniającą spełnienie aktualnych norm emisji spalin, pył poniżej 100
mg/m3. W latach 2018-2020 wymieniono armaturę odcinającą kotła.

• W kotle WR5 Nr 1 w 2013 roku dokonano wymiany kompletnego rusztu wraz z wentylatorem podmuchu powietrza pierwotnego. W
2015 roku wykonano kompleksową modernizację kotła polegającą na wymianie części ciśnieniowej kotła oraz wykonaniu nowej wymurówki
(wraz z sklepieniami), izolacji poszycia zewnętrznego oraz wymieniono armaturę odcinającą.

W roku 2017 dokonano modernizacji systemu automatyki ciepłowni polegającej między innymi na wymianie systemu informatycznego
nadzoru i wizualizacji procesów technologicznych (SCADA), wymianie sterowników PLC, paneli operatorskich, przemienników częstotliwości
uzyskując pełną automatyzację procesów.

W latach 2019-2022 trwają inwestycje w układy pompowe na kotłowni, zmodernizowano węzeł cieplny pracujące na potrzeby socjalne
ciepłowni.



Opis sieci ciepłowniczych - przesyłanie

Dostawa ciepła odbywa się dla zapewnienia potrzeb:

 Odbiorców miasta Ustrzyki Dolne do celów ciepłej wody użytkowej przez cały rok, oraz centralnego ogrzewania w okresie zimowym

• Czynnikiem grzewczym jest woda sieciowa o temperaturze zgodnej z tabelą regulacyjną temperatur. Łączna długość sieci ciepłowniczej wraz 
z przyłączami wynosi 14,220 [km]. Ogólna ilość wody w sieci miejskiej wynosi 951 [m3]. Sieć cieplna dwuprzewodowa, wodna, o 
parametrach obliczeniowych 135/70 [0C] z regulacją jakościowo-ilościową w źródle ciepła.

a) Sieć cieplna tzw. „kanałowa” z komorami i przyłączami w wykonaniu tradycyjnym. Izolacja sieci z wełny mineralnej, siatki 
ocynkowanej i papy foliowanej. Sieć cieplna budowana w latach 1978 –1982. Rurociąg wykonany z rur stalowych czarnych. 
Długość sieci 3740 [mb].

b) Sieć cieplna w wykonaniu tradycyjnym, ułożona napowietrznie na  estakadzie niskiej. Izolacja sieci z wełny mineralnej, siatki
ocynkowanej i blachy ocynkowanej. Sieć cieplna budowana w latach 1978 –1982. Rurociąg wykonany z rur stalowych czarnych. 
Długość sieci 2460 [mb].

c) Sieć cieplna preizolowana z instalacją alarmową impulsową, o parametrach obliczeniowych 135/70oC, budowana w latach 1992 –
2022, ułożona pod ziemią na głębokości od 0,55 do 2,4 m. Długość sieci 8020 [mb].





Opis węzłów ciepłowniczych - dystrybucja

GRUPY 

ODBIORCÓW

ILOŚĆ 

WĘZŁÓW 

CIEPŁOWNICZ

YCH

MOCE 

WĘZŁÓW 

[MW]

A – węzły indywidualne 87 2,87

B – węzły indywidualne w 

obsłudze PEC

23 2,36

C – węzły indywidualne, 

własność PEC

8 1,06

D – węzły grupowe, 

własność PEC

15 9,57

SUMA 133 15,86

Grupa odbiorców
Wykonana wielkość sprzedaży w roku 

2021  [GJ]

"A" 14893.2

"B" 13228.9

"C" 6189.0

"D" 66380.3

SUMA 100691.4



PODSUMOWANIE

Z ciepła miejskiego korzysta ok. 70% mieszkańców miasta Ustrzyki Dolne, w planach 
rozwoju w najbliższym czasie jest:

 modernizacja systemu ciepłowniczego (wymiana sieć kanałowej na preizolowaną) 
w ramach realizacji projektu ze ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020.

 likwidacja kolejnych węzłów grupowych, ciągły rozwój i rozbudowa sieci 
ciepłowniczych i podłączanie nowych odbiorców, obecnie wprowadzany jest 
system telemetrii do zdalnego zarządzania pracą węzłów,

 w ramach projektu tzw. „gmina samowystarczalna energetycznie….” planowana 
jest budowa instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 700 kW na potrzeby ciepłowni, 

 W najbliższych 3 latach dążymy do osiągnięcia statutu systemu efektywnego 
energetycznie czyli ponad 50% ciepła w sieci ciepłowniczej z OZE. Planowana 
budowa kotła na biomasę


