
Planowane zużycie ekogroszku w sezonie.

A węgiel – DROGI!

W wolnym czasie prezentuję Państwu metodę przewidywalnego zużycia ekogroszku w 
tegorocznej zimie - u mnie na posesji.

Piec na ekogroszek nie wymaga ciągłej obsługi, przy rozważnej jego eksploatacji – do 
kotłowni możemy zaglądać powiedzmy raz w tygodniu – ja czyniłem to częściej, ale tylko 
dla obserwacji ustawień pieca i wniosków o których mowa w dalszej części tej analizy.

Piec na ekogroszek to zasyp paliwa stałego w postaci ekologicznego węgla do kosza 
zasypowego – u mnie to 160 kg – tyle mieści zasobnik.

Następnie: węgiel podawany jest przez przekładnie ślimakową na retortę – 
współpracującą z automatyką obsługi pieca – elektroniczną – ustawiamy m.in. czasy 
podawania paliwa, czasy postoju, pracę wentylatora rozdumuchującego węgiel na retorcie,
oraz obsługę pompy wodnej – która rozprowadza wodę w układzie c.o po całej instalacji. 
Retorta - u mnie jest w postaci kielicha z płaską wypustką na której osypuje się i spala 
ekogroszek - ogrzewając piec i instalacje oraz grzejniki w pomieszczeniach. Węgiel do 
retorty podawany jest od dołu w zamkniętym obwodzie przesyłu – a osypuje górą z 
wypuski kielicha retorty i spada bezpośrednio i bezobsługowo - na dół pieca - do 
popielnika. Dlatego piec nie wymaga codziennej interwencji. Obsługuje się sam do czasu 
zapełnienia popielnika, który jest na tyle pojemny, że pomieści cały kosz zasypowy 
ekogroszku.

Wracamy do wyliczeń:

Może komuś posłużą do orientacji w jego indywidualnym przypadku, albo do porównania 
analiz ogrzewnia z alternatywnymi żródłami pozyskiwania energii cieplnej.

Na wstępie:

kubatura ok. 218 m/2, z tym, że na podpiwniczeniu mam tylko 3 grzejniki i wszystkie 
miedziane rurki centralnego ogrzewania na zewnątrz – nie w murach - nie są schowane w 
ścianach czy stropie - pod sufitem jest cała instalacja, więc na pewno dogrzewa podłogi na
parterze. Temperatura w piwnicach ok. 19-20 st C – na tych trzech grzejnikach i instalacji –
piwnice stanowią mniej niż 50% całej kubatury. Temperatura właściwa w mieszkaniach na 
parterze i piętrze – obecnie 24 st C - do 25 st C..

Zakładam, że temperatura średnia w zimie nie będzie niższa niż dziś, tj. 8 grudnia 2021 r., 
i kilku wcześniejszych chłodnych dniach w pogodzie. Dla uzasadnienia podpowiadam, że 
najchłodniejszą zimą w XXI wieku był sezon 2002/2003 (średnia –3,8°C). Dlatego 
dzisiejsza doba, gdzie temperatura w dzień spadła do minus 5 st. C, a w nocy było ok 
minus 7 st C, daje średnią ujemną znacznie przekraczającą tą z najsroższej zimy po roku 
2000.

Do rzeczy:

Temperatura na piecu c.o. (opalanego ekogroszkiem „skarbek” – węgiel z polskiej kopalni 
(patriotyzm lokalny) oryginalnym i o wysokich parametrach eksploatacyjnych - cena za 
tonę ok 1500 pln.) to 55 st C. - Obecnie temperatuta w domu na poziomie 24 st C. Dom 
wcześniej podgrzewany był od 18 października 2021 r. temperaturą na piecu 48 st C. i 
wtedy temperatura w domu wahała się nawet od 26 st C – do 24 st C – (w zależności od 
warunków na zewnątrz). Przypomnę, że były takie dni gdzie temperatura na zewnątrz 
dochodziła do 17 st C w plusie – w dzień – było więc ciepło, w listopadzie temperatura 
znacznie spadła, ale w domu przy 48 st C – na kotle, nie obniżyła się poniżej 24 st C - w 
mieszkaniu. Ściany budynku są więc wygrzane, co na pewno nie przeorientuje zasadniczo
założeń i obliczeń.

Obecnie jest zimno, w dzień i w nocy zdecydowanie poniżej zera. Więc do założeń zużycia
ekogroszku oraz kosztów ogrzewania w sezonie – najlepszy czas. Liczę z pewnym 
rozsądnym naddatkiem – chociażby ze względu na wspomnianą wcześniej średnią 
temperaturę w sezonach zimowych poprzednich lat – w porównaniu do ostatnich dni (są 
chłodniejsze od średniej globalnej z zim w kraju w dwudziestoleciu), więc, na pewno 
koszty nie będą większe, a raczej mniejsze.
Zaczynam od ustawień pieca c.o. - wcześniejszych – tj. gdzie temperatura ustawiona – 
była tylko na 48 st C, ponieważ muszę przyjąć bazę do obliczeń, do tej bazy będę odnosił 
obliczenia czyli założenia zużycia ekogroszku w całym sezonie zimowym zatem to będzie 
analiza kosztów podgrzania budynku.

Zatem:
[Przy 48 st C na piecu c.o] (obecne nie obowiązuje - jest podwyższona do 55 st C):

Piec c.o – 25kW, - powierzchnia – grzania komfortowego (mieszkania) – 130 m/2, piwnice 
grzanie w miarę odpowiednie – 90 m/2

parametry na automacie pieca – na sterowniku:

temperatura pieca = 48 st C

piec w trybie czynnym – pracujący:

czas podawania ekogroszku = 19 sekund
czas postoju między podaniami = 39 s

sześć podań i sześć postojów między podaniami – do podgrzania pieca o 2 st C i 
wprowadzenia go w tryb spoczynku

piec w trybie spoczynku – tryb bierny, pomiędzy trybami pracy:

24-25 minut – piec bez reakcji, bez wykonywania jakichkolwiek czynności

Cały cykl podawań węgla (w trybie czynnym) w ciągu 1 godziny – ograniczał się do dwóch 
podcykli – po sześć podań ekogroszku, resztę stanowiły przerwy między podaniami w 
trybie czynnym oraz - dwa tryby spoczynkowe pieca – bierne.

Obliczmy:

19 s x 6 podań = 114 sekund x 2 tryby czynne - pracy w ciągu godziny = 228 sekund x 24 
h – doba = 5472 sekund x 3 doby = 16416 sekund = 273,6 minut - dlatego akurat trzy 
doby– bo to okres kiedy doładowywałem piec ekogroszkiem – (co trzy dni dorzucałem 2 
worki 25 kg – co stanowi 50 kg ekogroszku i to zużycie – było stałe, (nie rosło ani nie 
malało) było constans!

Powtarzamy tok obliczeń:

273,6 min to 16416 sekund – bo 19s x 6 podań w cyklu x 2 – bo dwa cykle pracy w 
godzinie x 24 h – tyle ma doba x 3 – bo co trzy doby doładowywałem piec dwoma workami
ekogroszku.

Doszedłem więc do wniosku, że ogrzanie pieca do 48 st C – i domu do komfortowej 
temperatury – spowodowało zużycie 50 kg ekogroszku na 3 doby – to jest ok. 16,6 kg – na
dobę, bo 50 kg / 3 = 16,6 kg ekogroszku.

TERAZ NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA:

Wyliczamy parametr zużycia ekogroszku na 1 minutę obrotu przekładni ślimakowej – 
czynny tryb pracy pieca c.o).

16,66 kg dzielimy na 91,2 minut = 0,1827 kg/ minutę

tu wyżej:
spalenie 16,66 kg ekogroszku/dobę dzielimy na: czas pracy (obliczony w minutach) pieca 
w czasie tej doby;

więc:

znów powtórkowo:

19 s – czas podania wegla w trybie czynnym x 6 podań w cyklu czynnym pracy pieca x 2 –
bo dwa cykle pracy pieca w godzinie x 24 h – tyle stanowi doba = 5472 sekund = 91,2 
minut

teraz i tu: ostatecznie obliczyliśmy powyżej opisany parametr. Wykorzystamy go w 
finalnym obliczeniu. Dlatego to: 0,1827 kg węgla na minutę obrotu ślimaka będzie brane 
pod uwagę.

Taki parametr - będzie naszą bazą obliczeniową do przewidywalnego zużycia ekogroszku 
w całym sezonie.

Wreszcie dokonujemy wyliczeń przy przewidywanej średniej temperaturze ustawienia 
pieca c.o – w sezonie zimowym:

[Przy 55 st C na piecu c.o]:

zakładamy – zdecydowanie WYŻSZĄ - temperaturę 55 st C, na piecu, jako średnią 
temperatur sezonowych ustawienia pieca, z rozsądnym zapasem, o czym pisałem 
wcześniej. - w mieszkaniach na pewno będzie ok. 24-25 st C. -a może i wyżej po 
dłuższym wygrzaniu pomieszczeń, bo to empirycznie zmierzać będzie w tym kierunku – 
biorąc chociażby pod uwagę – celowo zaniżoną uznaniową (in minus) średnią temperaturę
z sezonie zimowym – w moich obliczeniach.

Spalanie ekogroszku przy temperaturze na piecu 55 st C = 319,2 min/3 doby --> bo: [to 
sprawdzone znów empirycznie – naocznie zatem doświadczalnie]: o 10 minut piec w 
wziętym pod uwagę cyklu pracy tzn. w czasie 1 godziny → pracuje krócej przy zmianie 
temperatury z 48 st C na 55 st C – czyli na skutek jej podwyższenia piec szybciej się 
załącza – a zatem - swój tryb bierny (spoczynkowy) skraca – kocioł krócej stoi (czuwa w 
postoju – już poza trybem czynnym pracy), ale nie zmieniają się inne jego parametry, 
również: czas podawania ekogroszku, przerw między podaniami w trybie czynnym - oraz 
samo dogrzanie pieca o 2 st C – bo, taki jest czas jego reakcji na zmiany temperatury – w 
ustawieniu fabrycznym – a te parametry zależą li tylko - od jakości węgla, i oczywiście od 
temperatury na zewnątrz budynku - ( wszystko policzono w minutach – tak jest łatwiej – w 
praktyce: podzielono wcześniejsze sekundowe obliczenia - przez 60, bo minuta ma 60 
sekund, obliczenia dotyczą podań pieca w trakcie pracy czynnej - w trybie obrotu ślimaka, 
pracy silnika i algorytmów staerownika – bo w zasadzie - tylko to nas interesuje w 
rachunku kosztów sezonowego zużycia opału).

dlatego:

wyliczenie wygląda tak → czas pracy= 273,6 minut na 3 doby : 6 (bowiem mamy 10 minut 
krótszej pracy pieca w każdej godzinie (cały cykl zamyka się teraz w 50 minutach – tj. po 
zmianie [podwyższeniu] temperatury zadanej), a 10 minut to dokładnie 1/6 godziny - 
zatem: w 3 dobach nasza 1/6 (jedna szósta) będzie wynosić proporcjonalnie 45,6 minut 
dodatkowej czynnej pracy pieca, wynikowo - dodatkowych podań ekogroszku [obliczenie 
proporcjonalne - od początkowego bazowego – tegoż - przy ustawieniu pieca na 48 st C – 
(nazwałem to sobie --> strukturą proporcjonalną podań ekogroszku w odniesieniu do 
dwóch temperatur na piecu tj – tej bazowej. 48 st C – oraz w następstwie (do) 
podwyższonej – uznajemy - średniej sezonowej (w naszych założeniach) tj. 55 st C ].

więc:

273,6 min/3 doby +45,6 (struktura proporcjonalna) = 319,2 min na 3 doby;

bo: 273,6 minut na 3 doby pracy pieca w trybie podawania dzielimy na 6 (proporcja 1 do 6 
– jest wynikiem skrócenia czasu postoju pieca na skutek podwyższenia temperatury na 
piecu z 48 st C na 55 st C) i... równa 45,6 minuty – tu w czasie 3 dób. Sumujemy te czasy. 
Stanowią podstawę do ostatecznych wyliczeń.

dochodzimy do clou naszych wyliczeń:

obliczmy zużycie - z wykorzystaniem bazowego parametru zużycia ekogroszku na minutę 
pracy pieca w trybie czynnym:

319,2 min × 0,1827 kg/min --> (to właśnie w prologu wyliczony parametr podania 
minutowego i spalenia- tj. zużytkowania ekogroszku – opracowany na wstępie dla obliczeń
bazowych) = 58.32 kg - tj 2 worki + ok. 8,5 kg - przy temp na zewnątrz (średniej - 
noc/dzień) ok (- 6) st C

Nie wiem, czy Państwo zrozumieli mój tok wyliczeń. Wygląda to mniej więcej tak. 
Ponieważ na skutek podwyższenia temperatury na piecu jego czas bierny pracy → a w 
zasadzie pseudopracy (bo piec w biernym trybie oczekuje, stoi w czuwaniu i nie pobiera 
paliwa [oszczędzamy!]) - skraca się o 10 minut na godzinę → a w wyliczeniach bazowych 
(tj. z temperaturą 48 st C – na piecu) okres wyliczeniowy dotyczył dokładnie jednej godziny
→ zatem musimy wypełnić to brakujące 10 minut cyklu w trakcie tej godziny 
proporcjonalnalnie doliczoną pracą pieca → w trybie czynnym, bo przecież nie wyrzucimy 
tego utraconego czasu z godziny czy doby czy trzech dób, albo miesiąca, lub całego 
sezonu – w zależności w jakim czasookresie to policzymy, piec zmienia tryby pracy z 
czynnego na bierny i z biernego na czynny – automatycznie i w sposób ciągły, to 
permanentny tok pracy – tu w wyliczeniach bierzemy pod uwagę czas pracy czynnej pieca
(podawanie ekogroszku) w odniesieniu do 3 dób, bo co 3 doby uzupełniałem paliwo w 
zasobniku na ekogroszek i dokonywałem wyliczeń zużycia ekogroszku – przez dłuższy 
czas. I tą oto strukturą proporcjonalną w odniesieniu do zmiany temperatur na piecu i 
zużycia ekogroszku przy ustawieniach bazowych – wyliczam ilość ekogroszku 
potrzebnego do ogrzania pieca do wyższej temperatury – tutaj 55 st C, czyli wypełniam tę 
lukę skrócenia postoju pieca – proporcjonalnie jego energoproduktywną pracą – dla 
pozyskania tej zadanej temperatury - bo według mnie – tempertura 55 st C kotła - jest 
wystarczającą dla ogrzania pomieszczeń i adekwatna dla średniej temperatury powietrza 
w zimie w Polsce. Oczywiście wyliczeń dokonuję w kontekście do mojego budynku, w 
Państwa sytuacji może wyglądać to inaczej – np. wasze domy mogą być mniej lub lepiej 
ocieplone, szczelne lub mniej szczelne mogą Państwo mieć okna oraz drzwi, wasze 
budynki mogą stać na wzgórzach lub w nieckach itd.,.powodów do uznania innych 
parametrów - bez liku...

Konkludując: przy zmianie temperatury na piecu z 48 st C na 55 st C, jedynym 
zauważonym symptomem było skrócenie czasu postoju kotła w czasie czuwania, ilość 
podań ekogroszku na jeden cykl pozostała bez zmian, ilość cykli do wprowadzenia piec w 
tryb czuwania – też, co jest zjawiskiem prawidłowym, bo piec zawsze podnosi i obniża 
temperaturę o 2 st C, bez względu na fluktuacje temperatur w ustawieniach zadanych. 
Dlatego uznanie w obliczeniach proporcjonalności udziału tych straconych 10 minut przy 
zmianie temperatury – JEST UZASADNIONA. Niejako stanowi substytut do wyliczenia 
ilości zużcia ekogoszku dla wyprodukowania utaconej energii do ogrzania kotła do 
temperatury 55 st C. Chyba jaśniej się nie da tego wytłumaczyć.

Zauważamy:

że przy wzroście temperatury pieca c.o. → z bazowej 48 st C – do średniej przewidywalnej
w całym sezonie 55 st C
złużycie 3 dobowe (w obliczeniach odnoszących się do czasu doładowań paliwa do kosza 
zasypowego pieca – o czym pisałem wcześniej) WZRASTA O OK. 8,5 kg – w kontekście 
do obserwacji pierwotnych – bazowych (i w doświadczeniu moich analiz – przypominam to
były 2 worki ekogroszku po 25 kg na 3 doby – obserwacja trwała grubo ponad miesiąc).

Na dobę będzie to ok. : 8,5 kg/ 3 = 2,64 kg

w miesiącu:

30 dni / 3 doby = 10 doładowań pieca x 8,5 kg więcej od założeń bazowych = 85 kg ; to 
podzielimy na 25 kg – tyle ma worek ekogroszku, i to stanowi ok. 3,5 worka – na miesiąc.

Uznajmy – załóżmy realnie: przez 3 miesiące – np. grudzień, styczeń, luty – temperatura 
na piecu będzie ta sezonowa 55 st C, a w pozostałych 3 miesiącach (przed-zimowych) – 
tj. październik, listopad i po-zimowy marzec – będzie ustawiona na 48 st C,

wówczas:

[dla miesięcy bazowych (48 st C – na piecu)]:

2 worki na 3 doby x 10 doładowań kosza podajnika pieca = 20 worków ekogroszku - (25 
kg worek) – na miesiąc!

[dla miesięcy średniej temperatury sezonowej 55 st C – (na piecu c.o)]:

2 worki (50 kg) plus 8,5 kg na 3 doby x 10 doładowań kosza podajnika pieca = 585 kg = 
23,5 worka ekogroszku – uznajmy – 24. - na miesiąc!

SUMARYCZNIE w sezonie:

20 worków x 3 (miesiące przed-zimowe) = 60 worków ekogroszku – plus - 24 worki x 3 
(miesiące w zimie) = 72 worki ekogroszku = 132 worków tego węgla.

tj. 132 worki x 25 kg = 3300 kg = mniej niż 3,5 tony.

Tyle potrzeba opału na ogrzanie domu w sezonie jesienno-zimowym.

Możecie skorzystać z moich wyliczeń – odnosząc je do własnych pomieszczeń – i 
skorzystać z powyższych proporcji. Chociaż, nie wiem, czy nie ma błędu w moich 
analizach.

Oczywiście wyliczenia zużycia i eksploatacji zależą również od indywidualnych 
parametrów – np. ocieplenia budynków, czy szczelności okien i drzwi itd., przede 
wszystkim od subiektywnej obserwacji kotła i uznania odpowiedniej proporcjonalności w 
związku z ewentualną zmianą temperatur na piecu, od niezależnej od nas - temperatury 
średniej powietrza na zewnątrz, to wszystko dopiero stanowi bazę do podobnych obliczeń 
– tak jak u mnie – tutaj - ale logika samych wyliczeń przewidywalnego zużycia paliwa – w 
kontekście wzrostu temperatury na kotle - ma sens.

Średnia temperatura kotła wzięta pod uwagę do obliczeń oznacza także, że powinniśmy 
reagować w jej ustawieniach w czasie sezonu – podwyższać i obniżać – aby pozyskać 
komfort termiczny, ewentualnie służą do tego czujniki temperatury, które montuje się w 
ogrzewanych pomieszczeniach – one współpracują z piecem c.o i utrzymują zadane 
ustawienia, a piec reaguje – na ich polecenia. Automatyzm!

Pozdrawiam.
–


