
BIOMASA AUTUN
Drewno (Francja)

Nakłady inwestycyjne niezbędne do wykorzystania ogromnych zasobów drewna i leśnych odpadków
w celach energetycznych są główną przeszkodą w rozwoju tej dziedziny energetyki odnawialnej. Po-
przez inwestycję w kocioł na biomasę, rada miasta Autun oraz jego koncesjonariusz - miejskie przed-
siębiorstwo ciepłownicze, chciały zademonstrować możliwości takiego projektu. Realizacja projektu
służyła również spełnieniu wielu innych celów, takich jak: kontrola kosztów ciepła, ochrona środowi-
ska, wykorzystanie lokalnych zasobów do promocji regionu i lokalne zwiększenie zatrudnienia.

MIASTO
Autun to dobrze znane Gallo-Romańskie
miasto utworzone z końcem pierwszego
wieku naszej ery przez cesarza Augu-
stusa. Położone jest pomiędzy lesi-
stymi wzgórzami regionu Autunois oraz
Morvan. W dniu dzisiejszym stanowi
ono prefekturę Saone-et-Loire i jest za-
mieszkiwane przez 20 000 osób.

Eksploatacja łupek bitumicznych była
głównym przemysłem miasta w począt-
kach dziewiętnastego wieku. Prze-
mysł drzewny rozwijał się równolegle,
w szczególności na potrzeby przemy-
słu meblarskiego, który zatrudniał wielu
rzeźbiarzy oraz wytwórców szaf.

TŁO PROJEKTU

Autun posiadało własną sieć ciepłowniczą od początku lat siedemdziesiątych. Dwa zakłady
ciepłownicze działające w 90% w oparciu o olej i w 10% w oparciu o gaz, dostarczały do sieci
niezbędne ciepło począwszy od października aż do maja. Jednakże w połowie lat dziewięć-
dziesiątych okazało się, iż konieczna stała się modernizacja kotłów w celu spełnienia przez
nie standardów ochrony środowiska. Z różnorodnych, sugerowanych rozwiązań technolo-
gicznych rada miasta Autun wybrała produkcję ciepła opartą na spalaniu biomasy jako część
innowacyjnej „eko-logistyki”. Przy tym wyborze kierowano się następującymi przesłankami:
• zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego : zamówione w 1995 r.

przez miasto pomiary jakości powietrza oraz badania w zakresie porostów wykazały silną
emisję SO2.

• wykorzystanie lokalnych zasobów : zalety wykorzystania odpadów drzewa do produkcji
energii są oczywiste nie tylko z punktu widzenia przemysłu zajmującego się wycinką. Ko-
rzysta z tego także przemysł przetwórstwa drzewnego; tartaki, gdyż w rejonie Burgundy
każdego roku wytwarza on 350 000 ton trocin, kory i zrębków; 35 000 ton z tej masy nie
było powtórnie wykorzystywane.

• utrzymanie kosztów energii dla ko ńcowych odbiorców na rozsądnym poziomie :
głównym celem przedsiębiorstwa produkcji energii cieplnej w Autun jest utrzymanie a na-
wet zmniejszenie rachunków użytkownikom energii przy równoczesnym zagwarantowaniu
niezawodności systemu jak również redukcji niekorzystnego wpływu tej produkcji na śro-
dowisko.
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Instalacja kotła na biomasę musiała doprowadzić do zgodności z normami ochrony środowi-
ska. Podobny problem zaistniał w zakresie podporządkowania normom ochrony środowiska
całej sieci ciepłowniczej. Obejmowało to w szczególności:
• prace projektowe służące redukcji emisji oraz zmniejszeniu hałasu powstającego w czasie

pracy kotłowni (nowa instalacja, nowy 28 m komin odprowadzający spaliny, wprowadze-
nie rozwiązań pozwalających na poprawę warunków akustycznych związanych z dopro-
wadzaniem powietrza przez wentylator do komory spalania)

• prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego poprzez wyposażenie
sieci w nowe, bardziej wytrzymałe rurociągi, a równocześnie zmniejszenie temperatury
wody ze 180 ◦C do 109 ◦C.

Zadaniem nowej kotłowni jest do-
stawa wystarczającej ilości ciepła dla
około 3 500 gospodarstw domowych
(2/3 domów w Autun), urzędu miej-
skiego, szkoły średniej, posterunku
straży pożarnej oraz obiektów komu-
nalnych. Sieć ma pokryć również
70% zapotrzebowania miejskiej sieci
ciepłowniczej. Jeden ze starych za-
kładów ciepłowniczych będzie nadal
wykorzystywany. Służył będzie on
jako wsparcie dla zakładu opalanego
biomasą. Stary zakład będzie wyko-
rzystywał technologię spalania natu-
ralnego gazu i oleju ciężkiego o bar-
dzo niskiej zawartości siarki (<1%).

DOŚWIADCZENIE MIASTA AUTUN

Autun zdecydowało się na restrukturyzację swojego centralnego systemu ciepłowniczego
w trybie ogłoszenia europejskiego przetargu jeszcze przed wygaśnięciem koncesji dotych-
czasowego dostawcy. W przetargu wybrany został projekt zaprezentowany przez „Chauffage
Urban d’Autun”, poprzedniego koncesjonera, zrzeszonego z fińskim konstruktorem Sermet
Oy. Umiejętności firmy Sermet Oy są dobrze znane z wielu konstrukcji funkcjonujących
w Skandynawii. Zakład wykorzystujący biomasę został zamówiony w lutym 1999 r.

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo dostawcze:
Budowa zakładu ciepłowniczego wykorzystującego drewno wymaga uprzednio przeprowa-
dzenia szeroko zakrojonych badań w zakresie lokalnej dostępności tego paliwa w przemyśle
leśnym, możliwości pozyskania produktów ubocznych oraz odpadków powstałych z prze-
mysłu drzewnego. Czynnikami o zasadniczym znaczeniu dla projektu są również jakość
i trwałość paliwa. Zasoby muszą być dostępne w odpowiednich ilościach dla zachowania
właściwego poziomu kosztów ich pozyskania, a jednocześnie muszą sprostać kryteriom in-
stalacji.

W celu prawidłowej, terminowej i odpowiedniej jakościowo realizacji dostaw drewna do ko-
tłowni powołana została specjalna spółka o nazwie Bois Energie Bourgogne (BEB), której
głównymi udziałowcami są region Burgundy oraz Adele. Zakresem działania spółki objęte
są: cztery główne tartaki regionu, niemiecka firma logistyczna – Unispan – powołana w celu
zbierania, dostarczania i przechowywania paliwa, Chauffage Urban d’Autun Sarl oraz spe-
cjalista w zakresie ogrzewania – firma Dalia. Kontrakt podpisany z BEB gwarantuje do-
stawę przynajmniej 18 000 ton paliwa rocznie przez 24 lata. Paliwo to składać się ma przede
wszystkim z trocin, kory, zrębków i wiórów (z przycięć dokonywanych na terenach zielo-
nych). Specjalne upoważnienie umożliwia operatorowi wykorzystanie również komercyjnych
i przemysłowych odpadów (CIW), do których należą niezaimpregnowane palety i skrzynie.
Jednak ogólny udział tych surowców nie może przekroczyć 3 500 ton rocznie. Paliwo jest do-
starczane w cenie od 21 do 26 €/t w zależności od średniej wartości opałowej – 2,2 MWh/t.
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Instalacja:
Zakład ciepłowniczy w Autun produkuje ogółem 8 MWh energii cieplnej. Istnienie wielu
podobnych zakładów za granicą jest dowodem na wydajność procesu opisanego poniżej:

Biomasa (1) jest podawana z silosu magazynującego po stalowej płycie wyposażonej w skro-
baki, a następnie przenoszona do pieca (3) i (4). W pierwszej komorze biomasa spala się
przekształcając równocześnie w gaz pirolityczny, który jest spalany w następnej komorze
(7). Przyjęte rozwiązanie umożliwia wprowadzenie do kotła biomasy o zawartości do 65%
wody. Prowadzony proces technologiczny pozawala na osiągnięcie ponad 80% energii przy
równoczesnej redukcji emisji. Woda dostarczana z magistrali o parametrach 4 bary i 75 ◦C
wpływa do wymiennika ciepła (8) i opuszcza go podgrzana do temperatury 105 ◦C. Spaliny
są kierowane przez multicyklon (9), który zatrzymuje większe części lotne. Następnie w celu
podniesienia ich jakości są oczyszczane przez filtr elektrostatyczny (10). Pozostała emisja,
głównie CO2 i para wodna jest wydalana przez komin.

Powstały jako produkt uboczny spalania popiół bogaty jest w związki organiczne i zawiera
15 kg fosforu, 45 kg potasu i 280 kg wapna na jedną tonę. Jest on wykorzystywany po-
wtórnie w rolnictwie do zasilania gleby zgodnie z planem dystrybucji podpisanym z rolnikami
w regionie – 900 ton rocznie.

Finansowanie instalacji:
Całkowite koszty inwestycji wyniosły 5,44 mln €. Władze miasta przekonane o ekonomicz-
nych i ekologicznych korzyściach projektu dostarczyły technicznego i finansowego wsparcia
dla przygotowania projektu. Ten pierwszy miejski plan wykorzystania energii z drzewa otrzy-
mał dotację w kwocie 0,78 mln € z „Fonds de modernisation pour la gestion de dechets bois”
(FEMGD – fundusz modernizacji zarządzania odpadami drzewnymi) od ADEME. Instalacja
została wybudowana jako część planu: „Plan Bois Energie et Developpement Local” (Plan
Lokalnego Rozwoju i Energii Drzewnej realizowany w latach 1994-1999). Został on rozpo-
częty przez Radę Miasta Regionu Burgundy, Adele, rząd, Europę i partnerów z przemysłu
drzewnego. Na cele związane z realizacją projektu otrzymano również 0,42 mln € z regionu
i 0,68 mln € z „Donos Europeen de Developpement des regions” (FELER) (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Następnie plan został rozpisany na lata 2000-2006. Do departamentów i regionów zo-
stało rozesłane zaproszenie do składania ofert. Ostatecznie Adele poprosiło swoich part-
nerów o wyrażenie zgody na podpisanie umowy w celu zorganizowania badań niezbędnych
do stworzenia i utrzymania ciepłowni opalanej biomasą w mieszkaniach komunalnych.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zakład ciepłowniczy na biomasę powstały w Autun jest częścią szerszego planu rozwoju:
• pod względem zatrudnienia: przekształcenie drewna w opał drzewny spowodowało

utworzenie w regionie 4 nowych miejsc pracy związanych z utrzymaniem zakładu i re-
alizacją dostaw,

• pod względem ekonomicznym: 2,5% zmniejszenie opłat za ciepło i ciepłą wodę. Koszt
wytworzenia energii (wliczając w to koszty operacyjne i koszty paliwa) wynosi pomiędzy
35 a 41 €/MWh, co jest porównywalne do ciepła produkowanego z innych konkurencyj-
nych źródeł energii. Zużycie do produkcji energii 18 000 ton rocznie drewnianych odpa-
dów stanowi bezpośrednią zachętę dla rozwoju przemysłu drzewnego, poprzez redukcję
kosztów pozbywania się odpadów. Pomaga również w kreowaniu wizerunku Autun jako
„miasta leśnego”,

• pod względem ekologicznym: w porównaniu z zakładem zużywającym olej opałowy
osiąga się spadek emisji CO2 o 11 000 ton rocznie, biorąc pod uwagę emisję SO2 jest
to spadek o 280 ton rocznie, emisja NOx spada trzykrotnie i o 24,6% zmniejszona jest
emisja pyłów.

System ciepłowniczy Autun zaspakaja 70% zapotrzebowania ciepła sieciowego przy wyko-
rzystaniu odnawialnych źródeł energii. Planuje się rozszerzenie sieci w celu podłączenia
wielkich odbiorców energii, którzy dotychczas korzystają z własnych źródeł. Należy do nich
przede wszystkim miejski basen kąpielowy, na terenie którego planuje się budowę odkrytego
basenu podgrzewanego poprzez system termicznych kolektorów słonecznych.

Pomimo znacznych początkowych nakładów finansowych technologiczna wydajność sys-
temu oraz regularne dostawy taniej biomasy o wysokiej jakości pomogły w kontroli długo-
terminowych kosztów. Silna motywacja lokalnych władz do wyboru drzewa jako paliwa (po-
mimo staroświeckiego wizerunku), świetna komunikacja oraz partnerstwo przyczyniły się
do zakończenia projektu z sukcesem.

Rada Miejska Miasta Autun jest teraz zaangażowana w promocję: polityki energetycznej
opartej na odnawialnych źródłach energii, energooszczędnych urządzeń oraz niższego zu-
życia energii. Rozwój i standaryzacja miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi rdzeń polityki
energetycznej i daje solidne podstawy. Na etapie badań znajdują się również inne projekty
jak np. odnowienie miejskiego parku, zmiana miejskiego systemu oświetlania w celu promo-
cji i uzyskania ekonomicznej energii i działania zmierzające do wzrostu świadomości urzęd-
ników miejskich o konieczności oszczędnego zużycia energii w budynkach publicznych.

WIĘCEJ INFORMACJI

M.Spinnler, Durable Development Manager
Direcion Amenagement et Cadre de Vie Sernice Environnement
Mairie d’Autun BP 133
71402 Autun Cedex
tel.: 03.85.86.80.22
Email: dacvg@autun.com

Opracowanie to zostało wykonane przez Energie-Cités we współpracy z władzami
miasta Autun. Środki finansowe pozyskano z Komisji Europejskiej, Program ALTENER
DG Transport i Energia.

Polska edycja została wykonana przez Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dofinansowana przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

POLSKA SIE Ć
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