PR¥D ZE ZRÊBKÓW
Pawe³ Wójcik
Gdy z Warszawy jedzie siê drog¹ numer 7 na Gdañsk, to w miejscu, w którym drogi siê rozwidlaj¹ i
mo¿na pojechaæ albo dalej “siódemk¹” nad Zatokê Gdañsk¹, albo skrêciæ na “dziesi¹tkê” do Torunia
i Bydgoszczy, znajduje siê P³oñsk.
P³oñsk le¿y nad rzek¹ P³onk¹ w
pó³nocnej czêœci Mazowsza. Odleg³oœæ
do Warszawy wynosi tylko 60 km. Miasto zajmuje obszar 11,4 km2 i liczy blisko 23 tys. mieszkañców. Dzieje P³oñska to 600 lat istnienia miasta i 10 wieków historii grodu, który da³ mu pocz¹tek, bowiem pierwsze zapiski o tym
grodzie siêgaj¹ X wieku.

Miasto trzeba ogrzaæ
Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w P³oñsku dzia³a od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych – ju¿ wtedy
podejmowa³o dzia³ania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych zwi¹zków
i py³ów do atmosfery. Jednym z najwa¿niejszych zadañ, jakie w tym zakresie
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3–4 lata temu zarz¹d PEC zacz¹³
rozwa¿aæ mo¿liwoœæ zastosowania biomasy do produkcji ciep³a. W pierwszym
rzêdzie rozwa¿ano wspó³spalanie, ale
przewidywane wprowadzenie nowych
rozwi¹zañ prawnych, a zw³aszcza koniecznoœæ ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych spowodowa³y, ¿e zaczêto rozwa¿aæ mo¿liwoœæ zastosowania
kot³a na biomasê.

Â

Zespó³ turbiny (na pierwszym planie) i generatora elektrycznego (w g³êbi) o
mocy ponad 2 MW.
P³oñsk zapisa³ siê te¿ we wspó³czesnej historii. Tu powsta³ zak³ad
FORDA, którego celem by³o szycie
tapicerki samochodowej dla pojazdów tej marki produkowanych w Europie. Ciekawostk¹ jest to, ¿e nied³ugo przed uruchomieniem, ale ju¿ po
skompletowaniu wiêkszoœci za³ogi,
w³aœciciel zak³adu zmieni³ zamiar i
w P³oñsku zacz¹³ montowaæ samochody. Ale poniewa¿ za³oga sk³ada³a siê g³ównie z kobiet... to w³aœnie
one montowa³y popularne niegdyœ
Eskorty. W P³oñsku te¿ mia³ swój zak³ad E. Wedel, gdzie produkowano
ciasteczka. Teraz produkuje je francuski koncern Lu Polska.
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zrealizowa³o, by³o uruchomienie kot³a
WRp-23 o mocy 23 MW, dziêki czemu
³¹czna moc kot³owni wzros³a do ok. 50
MW, co pozwoli³o na wy³¹czenie do
roku 1999 wszystkich lokalnych Ÿróde³
ciep³a eksploatowanych przez PEC, a
by³o ich 14.
Innym zadaniem by³o wdro¿enie nowoczesnej, o skutecznoœci
96%, instalacji do odpylania (1996
rok), a tak¿e instalacji do odsiarczania spalin metod¹ such¹ o skutecznoœci 30%.
Inwestycjom tym towarzyszy³o
szereg prac zwi¹zanych z rozwojem i
unowoczeœnieniem linii przesy³owych
oraz wêz³ów grzewczych.

Aby zachowaæ cenê oko³o 30 gr/kWh
produkowanej przez nas energii
elektr ycznej, zrêbki musimy kupowaæ
nie dro¿ej ni¿ po 150 z³ za tonê –
powiedzia³ Dariusz Marczewski, prezes
Zarz¹du Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej w P³oñsku.
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Trudno powiedzieæ, kto wpad³ na
ten pomys³, ale zaczêto rozwa¿aæ koncepcjê, produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu, co z jednej strony zdecydowanie podnios³oby sprawnoœæ ciepln¹ ca³ego uk³adu, a tak¿e
mog³o siê staæ dodatkowym Ÿród³em
dochodu z produkcji energii elektrycznej i dodatkowej premii za kogeneracjê. Tylko, ¿e...

sta zaczynaj¹ myœleæ o budowie czy
przebudowie kot³owni miejskiej, zaraz
ustawia siê kolejka “doradców” z gotowymi projektami gazowymi i korzystn¹ ofert¹ finansowania realizacji

dziñcach (tzw. ga³êziówka), kory drzew
oraz sêków drzewnych, bêd¹cych produktem ubocznym w papierniach. Elektrownia bêdzie dysponowaæ moc¹ oko³o 75 MW. To bêdzie trzecia elektrow-

...nikt w Polsce jeszcze tego nie
zrobi³
W Polsce ciep³ownie zasilane
biomas¹ mno¿¹ siê jak grzyby po deszczu. Instalacje o mocach 5, 10 czy 20
MW opalane s³om¹ czy zrêbkami staj¹
siê powszechnym widokiem w ma³ych
miastach, zw³aszcza gdy w okolicy
znajduj¹ siê du¿e kompleksy leœne lub
tereny rolnicze. Daje siê zauwa¿yæ nawet objawy pewnej niezdrowej konkurencji. Gdy tylko w³adze danego mia-

Dawny kocio³ wêglowy zasilany jest mieszank¹ py³u wêglowego i drobnych
trocin. Na zdjêciu linia nawêglania kot³a wêglowego zestawiaj¹ca
mieszankê do wspó³spalania.

Stary kocio³ wêglowy te¿ uleg³
gruntownej modernizacji.
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projektu. W P³oñsku zdecydowano siê jednak na biomasê i
nowatorskie rozwi¹zanie kogeneracyjne.
W Polsce biomasa s³u¿y
ju¿ od pewnego czasu do produkcji energii elektrycznej.
Ogó³em 17% energii elektrycznej wytworzonej w naszym kraju ze Ÿróde³ odnawialnych,
czyli ok. 500G Wh, powsta³o
w³aœnie w procesach spalania
biomasy. Ale jak do tej pory
biomasa stosowana jest wy³¹cznie przy wspó³spalaniu z
wêglem.
Produkcja energii elektrycznej z biomasy nie jest zbyt
popularna na œwiecie. Najwiêksza taka elektrownia powstaje w Wielkiej Brytanii i
bêdzie dysponowa³a moc¹ ok.
100 MW. Za oceanem, w USA,
firma Biomass Gas & Electric
(BG & E), maj¹ca swoj¹ siedzibê w Atlancie, planuje wybudowanie elektrowni na biomasê na terenie pó³nocnej Florydy. Bêdzie wykorzystywa³a nie
bezpoœrednio biomasê, ale gaz
powsta³y w wyniku procesu jej
gazyfikacji. Jako biomasa stosowane bêd¹ pozosta³oœci
drzew przycinanych na dzie-

nia opalana biomas¹ budowana przez
BG & E.
Zak³ad w P³oñsku to zupe³nie
inna skala przedsiêwziêcia. Podstawow¹
funkcj¹ zak³adu jest dostarczenie ciep³a, a produkcja energii elektrycznej ma
jedynie poprawiæ wspó³czynnik sprawnoœci instalacji i podnieœæ rentownoœæ
przedsiêwziêcia. W ten sposób powsta³a pierwsza w Polsce elektrociep³ownia
zasilana biomas¹.
Najwa¿niejszym elementem zrealizowanego projektu by³a modernizacja istniej¹cego centralnego Ÿród³a ciep³a w celu przystosowania go do spalania biomasy, modernizacja sieci przesy³owych oraz wêz³ów cieplnych.
Zainstalowano kocio³ opalany
biomas¹ o mocy 10,2 MW. Jest on przystosowana do opalania zrêbkami drzewnymi. Technologia ta zosta³a wyró¿niona œwiatow¹ nagrod¹ Energy Globe, bowiem umo¿liwia produkcjê energii
uznawanej w 100% za zielon¹.
Wytworzona w kotle para wodna
o wysokich parametrach kierowana jest
na ³opatki turbiny parowej o mocy ponad 2,1 MW, a turbina ta napêdza generator elektryczny. Po wytraceniu czêœci
energii para kierowana jest do uk³adu ciep³owniczego, w którym pozosta³a czêœæ
energii wykorzystywana jest do produkcji ciep³ej wody u¿ytkowej oraz ogrzewania mieszkañ i innych obiektów.
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Zrêbki i mia³
Do tej pory ciep³ownia w P³oñsku zu¿ywa³a rocznie oko³o 12–13 tys.
ton mia³u wêglowego. Teraz rocznie
zu¿ywa 2–3 tys. ton mia³u, a podstawowym noœnikiem energii sta³y siê
zrêbki drzewne. Ciep³ownia potrzebuje niebagateln¹ iloœæ tych zrêbów – a¿
25 tys. ton rocznie. To nie jest b³ahe
zadanie dla s³u¿b zaopatrzeniowych.
G³ównie jest to drewno odpadowe pozyskiwane w trakcie wyrêbu przez
zak³ady us³ug leœnych. Drewno to z regu³y jest zrêbkowane jeszcze w lesie,
dziêki czemu ³atwiejszy i bardziej ekonomiczny jest ich transport.

a ich prowadzenie i pozyskiwanie paliwa daje pracê 50–70 ludziom.
Oczywiœcie w drugim kotle spalany jest mia³ wêglowy, a œciœlej równie¿ wspó³spalany z py³em drzewnym.
– Aby zachowaæ cenê oko³o 30
gr/kWh produkowanej przez nas energii elektrycznej, zrêbki o wilgotnoœci
13–15% i wartoœci opa³owej oko³o
15000 kJ/kg musimy kupowaæ nie dro¿ej ni¿ po 150 z³ za tonê – powiedzia³
Dariusz Marczewski, prezes Zarz¹du
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w P³oñsku.

Emisja dwutlenku siarki spad³a
o 63,8% (144 tony rocznie) g³ównie
dziêki temu, ¿e podstawowym paliwem
jest pozbawiona siarki biomasa, a nie
zasiarczony wêgiel.
O 63,3% (o 54 tony rocznie)
zmniejszy³a siê emisja tlenków azotu,
a to g³ównie dziêki spalaniu biomasy
w temperaturze ni¿szej od temperatury powstawania tlenków azotu. Ponadto iloœæ py³ów spad³a o 76,7%, a
¿u¿la o 60%

Rachunek korzyœci

£¹czny koszt inwestycji wraz z
nak³adami na infrastrukturê liniow¹
wyniós³ 33,722 mln z³. Ze œrodków w³asnych p³oñski PEC wydatkowa³ 4,62
mln z³. Ponad po³owa kosztów inwestycyjnych, bo 17,825 mln z³, zosta³a
sfinansowana z korzystnie oprocentowanej po¿yczki z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej.
Dotacja EkoFunduszu w wysokoœci 11,3 mln z³ stanowi³a 50% kosztów projektu bezpoœrednio samej kot³owni.
– Nasze œrodki zosta³y przeznaczone na zakup i monta¿ kot³a parowego na biomasê o mocy 10,5 MW oraz
turbiny parowej o mocy 2,1 MW, a tak¿e budowê uk³adu przygotowania ciep³ej wody, instalacji odpylaj¹cych,
wyci¹gu spalin, systemów odpopielania dla kot³a opalanego biomas¹ i infrastruktury sk³adowania i podawania
paliwa – powiedzia³ dr Stanis³aw Sitnicki, prezes Zarz¹du Fundacji EkoFundusz.
Jest to pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce. Zawsze najtrudniej
byæ pionierem. Mo¿na siê spodziewaæ,
¿e tak jak kot³ownie na biomasê czy
wiatraki niebawem ma³e elektrownie
zasilane albo bezpoœrednio spalan¹
biomas¹, albo te¿ przetworzon¹ na gaz
generatorowy nie bêd¹ budzi³y niczyjego zdziwienia. A trzeba mieæ na
wzglêdzie koniecznoœæ realizacji decyzji Unii Europejskiej 3 x 20. Bez takiego zaanga¿owania ludzi, z jakim mamy
do czynienia w P³oñsku, za to z silnymi lobbystami czarnej energetyki, nawet okresy przejœciowe na niewiele nam
siê zdadz¹.

W wyniku modernizacji
moc zainstalowana ciep³owni
zosta³a zredukowana ze wspomnianych 50 MW do 37,1
MW. Dziêki pracom termomodernizacyjnym przeprowadzonym w mieœcie jest ona
ca³kowicie wystarczaj¹ca.
Poza ciep³em dodatkowo
roczna produkcja zielonej
energii elektrycznej wyniesie
ok. 11 tys. MWE.
W zak³adzie 67% energii cieplnej i 100% energii
elektrycznej produkowane jest
wy³¹cznie z biomasy. Dziêki
temu zapotrzebowanie zak³adu nsa wêgiel spad³o o 10 tys.
ton rocznie. Ta liczba mo¿e
niewiele mówi, ale je¿eli
uœwiadomimy sobie, ¿e rocznie o 10 poci¹gów z wêglem
mniej wyjedzie ze œl¹skich
kopalñ do P³oñska, to pojmiemy skalê zjawiska. Oczywiœcie
górnicy i kolejarze z takiego
obrotu sprawy nie s¹ zapewne
zadowoleni.
Istotne s¹ korzyœci ekologiczne. A¿ o 77,2% zredukowano emisjê dwutlenku wêgla (o 35 tys. ton rocznie).
Za tymi ¿eliwnymi drzwiczkami hula 10
Zwi¹zane jest to z tym, ¿e w
megawatów mocy.
przypadku spalania biomasy
Elektrociep³ownia zainteresowana nie liczy siê wytworzony w tym procejest te¿ pozyskiwaniem biomasy hodo- sie dwutlenek wêgla, bowiem kr¹¿y on
wanej specjalnie na jej u¿ytek. Jest to w cyklu zamkniêtym. Dok³adnie taka
g³ównie wierzba energetyczna, topinam- sama iloœæ dwutlenku wêgla zostanie
bur oraz ró¿a bezkolcowa. Obliczono, ¿e poch³oniêta przez roœliny w trakcie ich
dla zaspokojenia zak³adu w paliwo po- wzrostu do uzyskania masy takiej satrzeba biomasy zebranej z 800 ha upraw, mej, jaka uleg³a spaleniu w kot³owni.
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Po pierwsze – pieni¹dze

Tekst i zdjêcia: Pawe³ Wójcik
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