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W ramach pozyskiwania środków 
finansowych istotnym parame-
trem oceny jest ochrona środo-

wiska i ograniczenie emisji szkodliwych ga-
zów oraz pyłów wytwarzanych podczas pro-
dukcji ciepła. Dlatego też, jako paliwo ekolo-
giczne, a jednocześnie odnawialne źródło 
energii, biomasa jest coraz chętniej wykorzy-
stywana w energetyce cieplnej.

Złoczew  
– ciekawy przykład

Przykładem inwestycji wyjątkowej w skali 
kraju, której generalnym projektantem i wy-
konawcą była firma Envirotech z Poznania, 

jest modernizacja systemu zaopatrzenia  
w ciepło miasta Złoczew. To jedna z najwięk-
szych inwestycji proekologicznych zreali- 
zowanych w ostatnich latach na terenie  
woj. łódzkiego, ograniczających emisję sub-
stancji szkodliwych do atmosfery dzięki  
wykorzystaniu przyjaznego dla środowiska 
ciepła, pochodzącego z OZE.

Osiedla mieszkaniowe i budynki użytecz-
ności publicznej w centrum Złoczewa były  
do tej pory ogrzewane przy użyciu węgla  

i oleju opałowego. Jedyną alternatywą  
dla tych paliw, z uwagi na brak sieci gazowej 
w najbliższej okolicy, okazało się wykorzysta-
nie biomasy. Stara ciepłownia węglowa zosta-
ła zastąpiona nową, ekologiczną, wykorzy-
stującą takie źródła energii jak biomasa  
i energia słoneczna. Dotychczasowa ciepłow-
nia, zlokalizowana w centralnym punkcie 
miasta, nie nadawała się do eksploatacji 
przez kolejny sezon z uwagi na wysoki sto-
pień zużycia. W budynku kotłowni miejskiej, 
wybudowanym w latach 80. poprzedniego 
stulecia, eksploatowane były dotychczas czte-
ry kotły węglowe o łącznej mocy 1,6 MW. 
Centralna kotłownia węglowa służyła  
do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej dla okolicznych osiedli mieszka-

niowych. Część obiektów, w tym szkoły  
i budynki użyteczności publicznej, zasilane 
były z lokalnych kotłowni, opalanych kotła-
mi olejowymi i węglowymi. Eksploatacja  
tych źródeł ciepła przysparzała właścicielom  
coraz więcej problemów, związanych z awa-
ryjnością układów i niezwykle wysokimi 
kosztami utrzymania. Gdyby władze miasta 
nie podjęły niezwłocznej decyzji o budowie 
nowego źródła ciepła wraz z moderniza- 
cją istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, 
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oZE w systemie  
zaopatrzenia w ciepło 
Wykorzystywanie biomasy w Polsce zyskuje coraz większą 
popularność. Takie projekty mogą liczyć na przychylność 
instytucji dofinansowujących.

mieszkańcy Złoczewa mogliby mieć zimą 
problem z ogrzaniem swoich mieszkań.

Władze gm. Złoczew, z uwagi na brak  
własnych środków finansowych, potrzeb-
nych na opracowanie dokumentacji pro- 
jektowej, zdecydowały się złożyć wniosek  
o dofinansowanie przedsięwzięcia, oparty  
jedynie na programie funkcjonalno-użytko-
wym. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro- 
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
przyznał gm. Złoczew dotację w wysokości  
7 200 000 zł. Wartość całej inwestycji oszaco-
wano na blisko 9 000 000 zł, a zatem różnicę 
stanowił wkład własny gminy. Jest to jedna  
z największych inwestycji współfinansowa-
nych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
w zakresie odnawialnych źródeł energii  
z wykorzystaniem biomasy do celów ener- 
getyki cieplnej. Jednym z głównych argu-
mentów, jaki przemawiał za dofinanso- 
waniem projektu, był zakładany efekt eko- 
logiczny.

Przebudowa systemu ciepłowniczego  
Złoczewa miała na celu:

obniżenie poziomu tzw. niskiej emisji  
zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplar- 
nianych,

obniżenie całkowitych kosztów wytwarza-
nia ciepła i zapewnienie długoterminowej 
ich kontroli,

optymalizację wytwarzania ciepła i eksplo-
atacji systemu dzięki centralizacji procesów 
wytwarzania i zarządzania,

stworzenie bazy do promocji i edukacji  
w zakresie wykorzystania odnawialnych  
źródeł energii wśród mieszkańców gminy,  
w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Po przetargu przeprowadzonym w for-
mie aukcji elektronicznej, realizacji zadania 
podjęła się firma Envirotech z Poznania. 
Prace projektowe dot. nowej ciepłowni i sieci 
cieplnych trwały od marca 2013 r. i zakoń-
czyły się uzyskaniem prawomocnego pozwo-
lenia na budowę. Powstała też pełnobranżo-
wa dokumentacja techniczna. Głównym pro-
blemem było połączenie kilku funkcji, które 
miał pełnić projektowany obiekt, czyli zapla-
nowanie w jednym budynku pomieszczenia 
kotłowni, magazynu biomasy oraz solarnej 
suszarni zrębków drzewnych. Budynek  
musiał zostać zlokalizowany na dość wąskiej 
działce i być ustawiony względem kierunku 
południowego tak, aby możliwe było efek-
tywne wykorzystanie zamontowanych wod-
nych kolektorów słonecznych wspomagają-
cych kotły oraz powietrznych kolektorów 
słonecznych, które miała wykorzystywać  
solarna suszarnia biomasy. Należało się  
również dostosować do istniejącej zabudowy 
w tym rejonie. Udało się rozwiązać wszystkie 
problemy projektowe oraz administracyjne  
i gdy tylko pozwoliły na to warunki pogodo-
we, przystąpiono do realizacji inwestycji. 
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Fot.  1.  Magazyn b iopa l iwa z podłogą hydrau l iczną (7xB. Dz iamski )
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Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpi-
ło wiosną 2014 r.

Konieczne było wykonanie: budynku  
nowej kotłowni wraz z częścią socjalną,  
magazynu biopaliwa (fot. 1), układu maga-
zynowania peletów w postaci trzech silosów  
o łącznej pojemności 150 m3, solarnej suszar-
ni biomasy, opartej na instalacji powietrz-
nych kolektorów słonecznych o powierzchni 
całkowitej 122 m2 oraz instalacji kolekto- 
rów słonecznych o powierzchni całkowitej  
61,5 m2 na dachu budynku kotłowi (fot. 2), 
której zadaniem jest wspieranie podstawo-
wego źródła ciepła w zakresie przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w sezonie letnim. 
Serce układu technologicznego nowej ko-
tłowni wodnej o mocy 2,8 MW stanowią  
trzy działające kaskadowo kotły (dwa o mo- 
cy 1000 kW każdy, jeden kocioł o mocy  
800 kW) (fot. 3) oraz instalacja do automa-
tycznego transportu i podawania biomasy 
do kotłów z magazynu zrębków lub alterna-
tywnie z silosów peletu. System pracuje  
w pełni automatycznie i wymaga jedynie 
nadzoru pracowników w zakresie kontroli 
poprawności działania. Dodatkowo w ra-
mach zadania wykonano instalację odpro-
wadzania spalin wraz z systemem odpylania 
i odpopielania (fot. 4), stację uzdatniania wo-
dy, instalacje wewnętrzne i przyłącza wszyst-
kich mediów do budynku.

Zaplanowano także kompleksowe zago-
spodarowanie terenu wokół ciepłowni,  
tj. wykonanie placu manewrowego dla sa-
mochodów dostarczających paliwo, dróg, 
zieleni oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu 
ciepłowni, bazującego na autonomicznie  
zasilanych hybrydowych latarniach LED 
(fot. 5). Latarnie zasilane są panelami foto-
woltaicznymi, wspomaganymi dodatkowo 
turbinami wiatrowymi. To dość nowator- 
skie rozwiązanie, rzadko spotykane w tego 
typu inwestycjach, dodatkowo podkreślające 

szczególnie proekologiczny charakter przed-
sięwzięcia, na czym bardzo zależało inwe- 
storowi.

Wybudowana kotłownia, za pośredni- 
ctwem nowej sieci cieplnej o łącznej długoś- 
ci ponad 2 km, zasila 18 nowych jedno-  
lub dwufunkcyjnych wymiennikowych wę-
złów ciepłowniczych. Głównym parametrem 
uwzględnianym przy projektowaniu inwe-
stycji była maksymalizacja efektu ekologicz-
nego. Z tego też powodu do budowy sieci 
ciepłowniczej wykorzystano rurociągi pre-
izolowane o zwiększonej grubości izolacji 
cieplnej, dzięki czemu ograniczono straty  
na przesyle czynnika grzewczego do odbior-
ców oraz poprawiono efekt ekologiczny  
i sprawność systemu ciepłowniczego.  
W przyszłości planuje się dalszą rozbudowę 
sieci cieplnej i podłączenie kolejnych odbior-
ców, przewidując ok. 20-procentową rezer-
wę mocy nowej ciepłowni. Obecnie trwają 

Fot.2.  Solarna suszarn ia b iomasy oraz insta lac ja ko lektorów s łonecznych

Fot.  3.  Kaskada kot łów na b iomasę

Fot.  4.  System odpy lan ia i  odpopie lan ia spa l in
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prace koncepcyjne związane z dalszym roz-
wojem systemu ciepłowniczego Złoczewa.

Nowatorskie  
rozwiązania

Na szczególną uwagę zasługuje rów- 
nież solarna suszarnia biomasy, której  

zadaniem jest zwiększenie sprawności pro- 
cesu wytwarzania ciepła. Suszarnia służy  
do magazynowania i suszenia biomasy  
za pomocą ciepłego powietrza, przygotowy-
wanego przez zamontowane na jej dachu 
powietrzne kolektory słoneczne. Instalacja 
solarna została tak dobrana, aby w sezonie 
letnim, wykorzystując tylko promieniowa- 
nie słoneczne, można było przesuszyć  
ok. 500 ton paliwa. Uzysk ciepła z układu  
kolektorów ma wynieść 200 kWh/m3 suszo-
nych zrębków. Temperatura uzyskiwana 
przy wykorzystaniu powietrznych kolekto-
rów słonecznych przekracza 70°C. Tak przy-
gotowane powietrze tłoczone jest za pomo- 
cą wentylatorów pod perforowaną podłogę 
suszarni. W ten sposób dąży się do optymal-
nego wykorzystania dostarczanych zrębków 
drzewnych.

Znaczne polepszenie jakości powietrza  
w Złoczewie jest już zauważalne po pierw-
szych miesiącach użytkowania nowej kotłow-
ni. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych roz-
wiązań osiągnięty zostanie efekt ekologiczny 
w postaci:

ograniczenia emisji pyłu o ponad  
20 000 kg/rok, 

ograniczenia emisji dwutlenku siarki  
o ponad 16 000 kg/rok, 

redukcji tlenku węgla o ponad 65 000  
kg/rok, 

znacznej redukcji emisji tlenków azotu.
Zarówno ciepłownia, jak i węzły cieplne  

są całkowicie zautomatyzowane. Zastoso- 
wano w nich system sterowania, monitorin-
gu i wizualizacji, który umożliwia zdalną 
kontrolę pracy ciepłowni oraz sieci i węzłów 
cieplnych, zarówno ze stanowiska operator-
skiego, jak i z dowolnego komputera z wyko-
rzystaniem łączności internetowej. System 
ten pozwala kontrolować wszystkie istotne 
parametry pracy instalacji. Umożliwia rów-
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nież powiadamianie wybranych pracow- 
ników za pośrednictwem sieci telefonii  
komórkowej o nieprawidłowej pracy instala-
cji. Ciekawym rozwiązaniem jest także wyko-
rzystanie systemu odczytu zużytego ciepła  
z liczników energii, zamontowanych u po-
szczególnych odbiorców, przy użyciu tele- 
fonii komórkowej GPRS. Informacje odczy-
tywane w każdym z węzłów, dotyczące  
aktualnego zapotrzebowania na moc, zuży-
cia ciepła i pozostałych parametrów węzła,  
są na bieżąco przekazywane bezpośrednio 
do operatora kotłowni.

Technologia wytwarzania ciepła bazuje  
na tradycyjnym układzie, wykorzystywa- 
nym w tego typu ciepłowniach. Kotły opala-
ne biomasą zasilają zbiorniki buforowe wody 
grzewczej (fot. 6) o łącznej pojemności 20 m3, 
które stanowią sprzęgło hydrauliczne, odse-
parowujące obieg kotłowy od części sie- 
ciowej, gdzie zamontowano pompy obiego-
we i układ stabilizująco-uzupełniający (fot.7). 
Taki system zapewnia stabilną pracę kaskady 
kotłów oraz przyczynia się do podwyższe- 
nia sprawności całego układu. Przebudowy 
systemu ciepłowniczego dokonano, bazując  
na technologiach i urządzeniach wiodących 
europejskich producentów oraz dostawców 
technologii spalania biomasy i urządzeń  
dla przemysłu ciepłowniczego.

Zrealizowana inwestycja była w 80%  
dotowana ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar- 
ki Wodnej w Łodzi. Stanowi ona bardzo  
dobry przykład wsparcia, jakie zapewnia- 
ne jest w Polsce inwestorom chcącym zmo-
dernizować kotłownie zasilane paliwami  
węglowymi.

mgr inż. Tomasz Skibiński 
kierownik kontraktu  
Envirotech, PoznańFot.  6.  Zb iorn ik i  buforowe wody grzewczej

Fot .  5.  Latarn ie hybrydowe 

Fot .  7.  Uk ład pompowy kot łowni 


