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Ocena poszczególnych wariantów wykazała jasno, że jedynie zastąpienie części węgla słomą pozwala liczyć w dłuższej perspektywie na obniżenie kosztów produkcji i uzyskiwanie dodatniej rentowności – mówi Krzysztof Kowalczyk z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu.

Foto
Rozdrabniacz słomy – jedno z najistotniejszych urządzeń; tnie słomę na włókna o długości 6 do 8 centymetrów.
Foto
Podajnik ślimakowy w sposób płynny reguluje ilość podawanej słomy w zależności od obciążenia kotła i jakości słomy. Z tyłu widoczne szafy sterownicze zawierające swobodnie programowalne sterowniki pozwalające na płynną regulację z automatyczną zmianą obciążenia kotła w zakresie od 20 do 100% oraz optymalizację procesu spalania.
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Czterociągowy pojemnościowy, średniotemperaturowy kocioł wodny o mocy 3,5 MW.





Słomiany ogień nabiera innego znaczenia

W LUBANIU GRZEJĄ SŁOMĄ

Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju ma wzrosnąć w 2010 roku do 7,5%, a w 2020 roku do 14%. Obecnie w Polsce udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym wynosi około 3%, w stosunku do 6% w Unii Europejskiej jest to dwukrotnie mniej. Oznacza to założenie prawie trzykrotnego wzrostu wykorzystania tego rodzaju energii w obecnym dziesięcioleciu.

Paweł Wójcik

W krajach “starej Unii” przewiduje się dwukrotny wzrost udziału energii odnawialnej, by osiągnąć 12% w roku 2010. Jak zatem widać to nawet założenie tak wysokiego wzrostu udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w Polsce nie spowoduje jeszcze osiągnięcia celu założonego w Białej Księdze UE, ale w istotny sposób zbliży nas do unijnych standardów w tym zakresie. Osiągnięcie celu zależy jednak od realizacji założeń na poziomie gmin.
W warunkach polskich głównym odnawialnym źródłem energii jest biomasa, która stanowi 98,05%. Jest to zrozumiałe, gdyż drewno, słoma i inne tego rodzaju paliwa rzeczywiście są stosunkowo łatwo i powszechnie dostępne. Warto dodać, że w ciągu najbliższych lat 4% wytworzonej w Polsce energii elektrycznej ma być wyprodukowanej z biomasy. Cel ten będzie realizowany głównie przez współspalanie paliw klasycznych z biomasą i coraz więcej zawodowych elektrowni wdraża ten proces.
Druga w kolejności jest energia wodna, która skupia się w głównych elektrowniach wodnych jak Włocławek. Przewiduje się wzrost zainstalowanej mocy z elektrowni wodnych przez modernizację już istniejących urządzeń energetycznych przy tych samych stopniach wodnych, modernizację istniejących stopni wodnych z równoczesną budową małych elektrowni wodnych, a także budowę nowych stopni wodnych oraz elektrowni wodnych na innych terenach. Woda to 1,82% OZE. Pozostałe rodzaje źródeł energetyki odnawialnej to zdecydowana mniejszość: energia geotermalna – 0,10%, energia wiatru – 0,02% (przewiduje się lokalizację elektrowni wiatrowych na lądzie jak i na obszarach morskich, planowana moc zainstalowana do roku 2010 to ok. 2000 MW) i energia słoneczna – 0,01%.

Słomiany ogień

Tak mówi się o czymś, co rozpala się gwałtownie, ale równie szybko gaśnie. Ale wiele wskazuje na to, że to właśnie słoma wśród biomasy może stanowić jedno z najpoważniejszych źródeł energii odnawialnej. Po wykorzystaniu jej części na skarmianie zwierząt i przyorywanie i tak pozostaje jej taka ilość, że jest w stanie dostarczyć rocznie 237 PJ energii. A stanowi to około 5% zapotrzebowania na energię gospodarki narodowej. Podstawową barierą hamującą wykorzystanie słomy na cele energetyczne są stosunkowo wysokie koszty inwestycyjne. Pomimo tych wysokich nakładów, wykorzystanie słomy do ogrzewania mieszkań w badanych gospodarstwach charakteryzowało się najniższymi kosztami produkcji GJ energii cieplnej. Ponadto zastąpienie nieodnawialnych źródeł energii słomą obniżyłoby skażenie środowiska, wniosłoby znaczący wkład w redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszyłoby wydatki gospodarstw rolnych ponoszone na zakup opału. 
Słoma jest stosunkowo trudnym paliwem, co w pewnym sensie może tłumaczyć opory, z jakimi przebija się na polskim rynku paliwowym. Przede wszystkim jest to paliwo zdecydowanie lokalne. Ze względu na niski ciężar (po sprasowaniu około 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu nie przekracza 50 do 60 kilometrów. Wysoka zawartość części lotnych – do 70% i niejednorodność słomy powoduje specjalne wymagania w stosunku do regulacji powietrza w kotłach do spalania słomy. Niska temperatura mięknięcia popiołu ze słomy wymaga specjalnych rusztów. 
Mimo kilku niedogodności, słoma jest surowcem, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać przy niskich kosztach poważne ilości czystej odnawialnej energii. Natomiast jej lokalność staje się wręcz zaletą, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat aktywizacji lokalnego rynku pracy i możliwości uruchomienia dodatkowej produkcji.
Jak już wcześniej wspomniano, osiągnięcie wzrostu udziału energetyki odnawialnej w puli energii zależy w dużej mierze od realizacji założeń na poziomie gmin. I powoli, w miarę działań termomodernizacyjnych poszczególnych małych i średnich miast wzrasta udział odnawialnych źródeł energii przy produkcji głównie ciepła. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszych łamach. Dzisiaj pragniemy przywołać przykład dolnośląskiego Lubania.

Zaczęło się w ubiegłym wieku

Wszystko zaczęło się w początkach lat dziewięćdziesiątych. Wówczas to zaostrzenie norm w zakresie emisji szkodliwych substancji z kotłowni postawiło lubański PEC przed koniecznością wyboru technologii ograniczającej negatywne oddziaływanie na środowisko. Wśród wielu rozważanych koncepcji znalazły się takie rozwiązania jak (między innymi): instalacja odsiarczania, zamiana węgla na gaz, olej opałowy lub biomasę. 
– Ocena poszczególnych wariantów wykazała jasno, że jedynie zastąpienie części węgla słomą pozwala liczyć w dłuższej perspektywie na obniżenie kosztów produkcji i uzyskiwanie dodatniej rentowności – mówi Krzysztof Kowalczyk z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu – pozostałe metody generowały zwiększone koszty eksploatacji. Ponadto jedynie zastosowanie biomasy w sposób definitywny ograniczało emisję nie tylko związków siarki, ale również dwutlenku węgla. 
W każdej kotłowni opalanej biomasą jednym z najważniejszych zagadnień jest stałość zaopatrzenia w paliwo. Dokonano zatem kompleksowej oceny pod tym względem obszarów otaczających Lubań i okazało się, że w promieniu 30 kilometrów struktura produkcji rolnej jest taka, że słomy powinno być do dyspozycji z nadmiarem w stosunku do planów.
Każdy hektar upraw zbożowych i rzepaku pozwala uzyskać słomę o wartości energetycznej porównywalnej do dwóch ton węgla. Ale zdecydowanie większe możliwości tkwią w specjalnych uprawach energetycznych. Pozwalają one na intensywniejszą produkcję biomasy niż wykorzystywane obecnie proste rezerwy w postaci słomy. O ile bowiem średni plon słomy wynosi dwie do trzech ton z hektara, o tyle uprawy energetyczne mogą dostarczyć 15 do 30 ton suchej masy o wartości energetycznej do 400 GJ/hektar rocznie. 
Po bilansie ekonomicznie dostępnych zasobów słomy w promieniu 30 kilometrów od Lubania, paliwa odnawialne (oszacowane zasoby wynoszą około 10 000 do 12 000 ton rocznie) stały się podstawowym elementem strategii rozwoju firmy. Według założeń, docelowo z odnawialnych źródeł energii będzie pochodzić do 40% ciepła zużywanego przez miasto Lubań (do 100 000 GJ/rok).
Wszystkie te dane pozwoliły na podjęcie decyzji i 15 grudnia 1998 roku w ciepłowni “Śródmieście” należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. rozpoczął pracę pierwszy w Lubaniu piec opalany słomą o mocy 1 MW. Stanowił on inwestycję pilotażową i pozwalał na zebranie doświadczeń do kolejnych inwestycji w tym zakresie.
Obecnie lubański PEC dysponuje mocą 23 MW, w tym 8 MW to kotły opalane słomą. Oprócz wspomnianego kotła 1 MW w głównej kotłowni miejskiej zostały zainstalowane dwa kotły typu WCO 160/S opalane słomą o mocy 3,5 MW każdy. 

Pełna automatyka

Wybrana do realizacji technologia spalania słomy rozdrobnionej, została dobrana specjalnie do polskich warunków, to znaczy do słomy o zmiennej jakości, dużej różnorodności, a przede wszystkim do kształtu bel. W wyniku współdziałania z duńską firmą REKA A/S uruchomiono w polskich przedsiębiorstwach produkcję wyposażenia dla zautomatyzowanych kotłowni na słomę o mocy do 3,5 MW. Stosowana w nich automatyka została oparta na swobodnie programowalnych sterownikach pozwalających na płynną regulację z automatyczną zmianą obciążenia kotła w zakresie od 20 do 100% oraz optymalizację procesu spalania. Zapewnia to pracę ze sprawnością około 84% i dopasowanie do zmiennych parametrów paliwa.
Ze składowiska bele sprasowanej słomy układane są wózkiem widłowym na stół podawczy, który stanowi przykotłowy zasobnik paliwa, co pozwala na autonomiczną pracę kotła w okresie od 8 do 24 godzin. Na końcu stołu znajduje się rozdrabniacz słomy – jedno z najistotniejszych urządzeń – który tnie słomę na włókna o długości 6 do 8 centymetrów. Dalej dozujący podajnik ślimakowy w sposób płynny reguluje ilość podawanej słomy w zależności od obciążenia kotła i jakości słomy. Przed wejściem paliwa do kotła znajduje się śluza ogniowa, która zabezpiecza instalację podawania słomy do kotła przed potencjalnym cofnięciem się płomienia. Słoma spalana jest na ruszcie schodkowym o szerokich możliwościach regulacyjnych, który pozwala na spalanie różnych gatunków słomy. Wyposażony w strefową instalację podmuchu powietrza oraz instalację odpopielania. Za kotłem znajduje się instalacja odpylania – wysokosprawny układ odpylaczy (do 95%) odpornych na korozję możliwą przy spalaniu zawilgoconej słomy.
Kotły zużywają około 300 kilogramów słomy na godzinę, przystosowane są do spalania słomy w postaci bel, praktycznie ze wszystkich pras występujących w Polsce. Doświadczenia z eksploatacji potwierdziły, że najkorzystniejsze w zastosowaniu są prostokątne bele wielkogabarytowe. Na potrzeby kotłowni został wybudowany magazyn słomy o powierzchni 800 metrów kwadratowych i wysokości składowania do 5 metrów. Zapas słomy w magazynie pokrywa dwumiesięczne zapotrzebowanie kotła z nominalną wydajnością. Dodatkowo została zakupiona wielkogabarytowa prasa wysokiego zgniotu do zbioru słomy wraz z ciągnikiem rolniczym do jej napędu. Sprzęt ten gwarantuje przygotowanie słomy na potrzeby kotłowni. Uruchomienie kotłowni na słomę nie powoduje zwiększenia zatrudnienia. Obsługa obiektu wymaga zdecydowanie mniejszego nakładu robocizny niż kotłownia węglowa i sprowadza się do załadunku paliwa na stół podawczy oraz okresowego czyszczenia kotła, tj. raz na tydzień. Szczególną zaletą kotłów na słomę jest ich wysoka dyspozycyjność i elastyczność pracy, porównywalna z kotłami na paliwa ciekłe i gazowe. 

Zorganizować słomę 

Jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania przy planowaniu budowy kotłowni na biomasę jest organizacja zaopatrzenia w paliwo. Jak już wcześniej wspomniano, słoma pozyskiwana jest od rolników w promieniu 30 kilometrów od Lubania. Za 1 tonę zakład płaci 80 złotych. 
– Nie boimy się jakichś podwyżek cen czy też “zmowy cenowej” rolników, bowiem jesteśmy jedynym na taką skalę odbiorcą słomy na tym terenie i jesteśmy w stanie zagospodarować jedynie część tego surowca. Zatem chronią nas reguły rynku – powiedział Krzysztof Kowalczyk.
Podstawowy zapas słomy, około 1000 ton, przechowywany jest w wybudowanych na potrzeby kotłowni magazynach. Pokrywa on mniej więcej miesięczne zapotrzebowanie kotłów pracujących z nominalną wydajnością. Pozostała część słomy składowana jest w zabezpieczonych przed deszczem stogach na polach w pobliżu miejsca zbioru. 
Organizacja zbioru słomy odbywa się w oparciu o długoterminowe umowy. W pierwszym okresie dotyczą one sprzedaży słomy “na pokosie”. Prasowanie słomy realizowane jest przez pracowników PEC Lubań przy pomocy trzech zestawów pras wielkogabarytowych z ciągnikami. Ponadto do zbioru i sortowania słomy wykorzystywane są specjalne ładowarki będące na wyposażeniu firmy. Dostawcy zewnętrzni mają kilkuprocentowy udział w dostawach słomy. 

Kasa – to zawsze problem 

Nakłady inwestycyjne na realizację całego projektu wyniosły 6,35 mln złotych. W tym 3,44 mln kosztowały kotłownie (mowa o dwóch obiektach: 1 x 1 MW i 2 x 3,5 MW). Pozostała kwota to 590 tysięcy wydatkowanych na magazyny słomy, 1,48 mln kosztował sprzęt do zbioru i transportu słomy oraz 840 tysięcy przeznaczone na likwidację niskiej emisji i racjonalizację zużycia energii cieplnej.
Bez pomocy zewnętrznej miasto nie byłoby w stanie udźwignąć takiej inwestycji. 43% kosztów sfinansowane zostało z dotacji EkoFunduszu. Bardzo ważna była udzielona na bardzo preferencyjnych warunkach pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, która pozwoliła pokryć 20% kosztów. Pozostałe 37% to środki własne PEC w Lubaniu.

Efekty, efekty... 

Obecnie około 60% Lubania liczącego około 24 000 mieszkańców ogrzewane jest przez kotłownie PEC. 32% wytwarzanego ciepła pochodzi ze spalania słomy. Jej zastosowanie pozwoliło na redukcję emisji dwutlenku siarki o 57,5 T/rok, tlenków azotu o 2,6 T/rok, dwutlenku węgla o 10 573 T/rok, a pyłu o 63 T/rok. Te wyniki biorą się stąd, że stosowany w kotłowni węgiel ma zasiarczenie na poziomie 0,61% oraz zawartość popiołu 17,2%. Słoma natomiast nie zawiera siarki w ogóle, a popiołu zawiera jedynie 4%, czyli nawet podwojenie ilości spalanej słomy w stosunku do węgla dla otrzymania tej samej ilości ciepła w efekcie daje mniejszą ilość popiołu.
Natomiast kwestia dwutlenku węgla dotyczy spalania biomasy w ogóle. Nie chodzi o to, że w trakcie jej spalania i nie powstaje dwutlenek węgla. Powstaje, ale jest go dokładnie tyle samo ile wcześniej rośliny zaabsorbowały z powietrza w procesie fotosyntezy. Można zatem śmiało powiedzieć, że przy zastosowaniu biomasy na cele energetyczne węgiel znajduje się w obiegu zamkniętym i spalanie roślin w przeciwieństwie do węgla kopalnego, nie powoduje wzrostu jego zawartości w powietrzu.
– Uruchomienie w Lubaniu kotłowni spotkało się również z pozytywną reakcją rolników. Podstawowy efekt dostrzegany przez nich to możliwość zmniejszenia kosztów uprawy, wynikająca z pozbycia się słomy – mówi Krzysztof Kowalczyk – wielu chętnie zajęłoby się usługowym prasowaniem słomy, jednak koszty zakupu specjalistycznego sprzętu są jak na razie barierą. Problem organizacji zbioru słomy jest oczywiście sprawą ściśle lokalną. Otrzymywaliśmy bowiem oferty na zorganizowaną sprzedaż bardzo dużych ilości słomy z rejonów, gdzie istnieją silne gospodarstwa dysponujące odpowiednim wyposażeniem. Sądzę, że przykład naszej kotłowni pokazuje, że w Polsce jest możliwa realizacja przedsięwzięć wykorzystujących biomasę na szeroką skalę.

Ciepło to nie wszystko 

Uruchomienie kotłowni na słomę ma zdecydowanie szersze znaczenie niż tylko produkcja ciepła. Istnienie takiego obiektu to stworzenie możliwości do rozwiązania problemów odpadów z produkcji rolnej poprzez uniknięcie utylizacji słomy. To także zwiększenie rynku dla produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa energetycznego. Biomasa zaczyna coraz bardziej być alternatywą dla paliw kopalnych. W końcu jest to dopływ na lokalny rynek pieniędzy za produkcję biopaliwa. 
– Przykład naszej kotłowni pokazuje, że w Polsce możliwa jest realizacja niekonwencjonalnych, trudnych organizacyjnie przedsięwzięć – mówi Krzysztof Kowalczyk – wszystko zależy od inwencji i aktywności lokalnych społeczności. Nie po raz pierwszy stwierdzam, że największymi przeszkodami, z jakimi przychodzi walczyć, są stereotypy i przyzwyczajenia. Dalszy rozwój energetyki opartej na paliwach odnawialnych warunkowany jest tylko pojawieniem się konkurencyjnych kosztowo technologii produkcji biomasy. Poza tym praktycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby udział biopaliw w bilansie energetycznym firmy zwiększył się jeszcze bardziej. 
– Ciepłownia ze znacznym udziałem biomasy jako paliwa to tylko jedna z wielu proekologicznych inwestycji na terenie Lubania – powiedział Wiesław Wydra, wiceburmistrz Lubania – mamy też nowoczesne składowisko odpadów komunalnych wraz z segregacją, nowoczesną stację uzdatniania wody, a niedawno ukończyliśmy oczyszczalnię ścieków przygotowaną do rolniczego wykorzystania osadów.
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