
BIOMASA BOCHNIA
(woj. małopolskie)

Modernizacja gospodarki cieplnej w Zakładzie Usług Produkcyjnych PBWM Bochnia Sp. z o.o. po-
przez wyeliminowanie dotychczasowego źródła ciepła – kotłowni węglowej oraz wyeliminowanie pla-
nowanej kotłowni gazowej z obiektu budowanego obecnie w bezpośrednim sąsiedztwie. Nowym źró-
dłem ciepła dla Zakładu i budowanego obiektu jest kotłownia wyposażona w kotły fluidalne i opalana
biomasą w postaci zrębków drzewnych.

MIASTO
Bochnia położona w woj. małopolskim
jest siedzibą powiatu bocheńskiego. Leży
na pograniczu Podgórza Bocheńskiego
i Pogórza Wiśnickiego, nad rzeka Rabą.
W Bochni mieszka ok. 29 tys. osób.
Od XII wieku datuje się tam wydobycie
soli kamiennej. Kopalnia Soli „Bochnia”
przekształcona została częściowo w za-
kład przyrodoleczniczy. Atutem stała się
podziemna trasa turystyczna, udostępniona
do zwiedzania naziemna cześć kopalni –
budynki szybów, ekspozycja dawnych ma-
szyn i urządzeń górniczych. Kopalnia jest
najcenniejszym zabytkiem Bochni, jednak
godne uwagi są również inne obiekty i miej-
sca. Do takich niewątpliwie należy centrum z rynkiem, które przetrwało w średniowiecznym
układzie urbanistycznym.

Tak więc miasto to łączy w sobie elementy starego grodu z okresu średniowiecza, znisz-
czonego prawie całkiem wichrami historii, oraz elementy miasta nowego, rozwijającego się
gospodarczo, kulturalnie i społecznie.

TŁO PROJEKTU
Realizując strategię rozwoju Spółki
Zarząd Przedsiębiorstwa postanowił
zmodernizować dotychczasową ko-
tłownię węglową usytuowaną przy
ul. Partyzantów 21, która zaspokaja
potrzeby grzewcze budynków admi-
nistracyjnych oraz części budynków
produkcyjnych. Na terenie zakładu
eksploatowane były dwie przestarzałe
kotłownie węglowe, jedna zlokalizo-
wana w obiekcie biurowym, a druga
w budynku warsztatowym. Kotłow-
nie te łącznie zużywały 75 ton węgla
w ciągu roku, przy zapotrzebowaniu
mocy cieplnej 220 kW.

Zarząd Przedsiębiorstwa poczynił starania o wpięcie Zakładu Produkcyjnego w centralny
system grzewczy, ale ze względów technicznych zamiar ten nie mógł zostać zrealizowany
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(z powodu odmowy i wykluczenia
możliwości dostarczenia energii ciepl-
nej przez MPEC Bochnia).

Celem podjęcia działań porządku-
jących gospodarkę cieplną zakładu
było:
• ograniczenie emisji zanieczysz-

czeń do powietrza oraz koniecz-
ność dostosowania działalności
przedsiębiorstwa do wymogów
i przepisów dotyczących uzdrowi-
skowego charakteru Bochni,

• obniżenie kosztów wytwarzania
energii cieplnej,

• wykorzystanie energetyczne bio-
masy: odpadów drewna budowlanego oraz odpadów drewna z pielęgnacji zieleni miej-
skiej oraz karczowania drzew i krzaków podczas prowadzenia robót produkcji podstawo-
wej Przedsiębiorstwa (roboty hydrotechniczne, regulacja rzek, potoków),

• możliwość wykorzystania drewna pochodzącego z zarządzania zielenią miejską, co po-
mogło uporządkować gospodarkę tego typu odpadami w mieście Bochni i powiecie bo-
cheńskim.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Zarząd podjął decyzję o modernizacji systemu
grzewczego poprzez budowę nowej kotłowni opalanej biomasą, wyposażonej w kotły flu-
idalne. Było to przedsięwzięcie nowatorskie, dotychczas niezrealizowane w regionie Mało-
polski. Dotychczas kotły fluidalne małej mocy z powodzeniem były stosowane do spalania
niskiej jakości paliw węglowych. Rozwiązanie to cechuje wysoka efektywność spalania i ni-
skie emisje zanieczyszczeń.

Projekt modernizacji gospodarki cieplnej polegał na likwidacji starych kotłowni węglowych
i budowie nowej kotłowni wyposażonej w kotły fluidalne opalane zrębkami drzewnymi.
Zmiana nośnika energii z węgla na odnawialne źródła energii wpisuje projekt w program
ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Instalacja ma pewne walory edukacyjne ze
względu na jej pilotażowy charakter.

Termin realizacji projektu: 2003 r.
Projekt otrzymał dofinansowanie z NFOŚ w postaci kredytu preferencyjnego.

OPIS PROJEKTU

Istniejąca kotłownia Zakładu Usług Produkcyjnych PBWM Bochnia Sp. z o.o. znajduje się,
przy ul. Partyzantów 21 w Bochni. Zakład zlokalizowany jest w dzielnicy, która w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego opisana jest symbolem G 6 UR,B,S oznaczającym
teren istniejących baz i składów do adaptacji z możliwością budowy zakładów. Wspomniany
teren graniczy w odległości 150 m od strony północno-wschodniej z osiedlem domków jed-
norodzinnych o zwartej zabudowie (oś. Wygoda, ul. Proszowska). Tereny te znajdują się
w zlewni i bezpośrednio w dolinie rzeki Raby, która jest od strony północnej granicą tych
terenów i przepływa w odległości 250 m na długości 2 km. Omawiane tereny i znajdujące się
tam lokalne kotłownie graniczą również od strony południowej z zabytkową częścią miasta
Bochni, a od strony zachodniej z oś. Chodenice. Odległość wspomnianych części miasta
to zaledwie 500–800 m i w takiej samej odległości znajdują się osiedle Niepodległości oraz
Szpital Miejski. W odległości około 1,5 km w linii prostej znajduje się południowa ściana
Puszczy Niepołomickiej, a w odległości 5 km od strony południowej znajduje się Wiśnicko-
Lipnicki Park Krajobrazowy.
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Opis stanu pierwotnego
Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych
zakładu eksploatowana była kotłow-
nia opalana węglem, zabudowana
w budynku warsztatu, oraz kotłownie
w obiekcie biurowym. Całkowite za-
potrzebowanie mocy zakładu wyno-
siło ok. 300 kW. Zużycie węgla w nor-
malnej eksploatacji kotłowni i przy za-
spokojeniu potrzeb w zakresie ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody
wynosiło 75 ton rocznie.

Opis stanu aktualnego
Ogólnym celem projektu było zaspo-
kojenie potrzeb grzewczych zakładu
produkcyjnego poprzez modernizację jego gospodarki cieplnej. Wyeliminowano przestarzałą
i nieefektywną kotłownię węglową i zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne
w zakresie instalacji kotłowych do energetycznego spalania biomasy.

Działania rozpoczęte w związku z projektem zmierzały do pełniejszego wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, którymi dysponowało Przedsiębiorstwo.

Nowa kotłownia zlokalizowana jest w pomieszczeniach dotychczasowej kotłowni węglowej.
Dodatkowo na potrzeby kotłowni oraz pomieszczenia przygotowania zrębków drzewnych zo-
stało zaadaptowane pomieszczenie dotychczasowej stolarni. Układ technologiczny kotłowni
składa się z dwóch kotłów fluidalnych na zrębki drzewne o mocy 150 i 210 kW, rozdzielaczy,
z których wyprowadzono trzy obiegi grzewcze, dwóch pomp cyrkulacyjnych (druga zapa-
sowa) oraz układu stabilizująco-uzupełniającego z pompą i elektromagnetycznym zaworem
upustowym. Kotły zasilane są zrębkami drzewnymi składowanymi w zbiorniku o pojemności
około 18 m3 umieszczonym za ścianami kotłowni. Transport zrębków odbywa się za pomocą
dwóch przenośników ślimakowych, po jednym dla każdego z kotłów. Zrębki przygotowywane
są za pomocą rębaka zabudowanego w pomieszczeniach sąsiadujących z kotłownią.

Technologia
W projekcie wykorzystano kotły fluidalne produkowane przez firmę ABM SOLID S.A.
z Tarnowa:
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Typ kotła KFDs–9u KFDs–14u

Moc cieplna 150 kW 210 kW
Przeciążalność 10% 20%
Powierzchnia ogrzewana 9 m2 14 m2

Medium woda woda
Maksymalne ciśnienie wody w kotle 0,4 MPa 0,4 MPa
Temperatura wody na wylocie kotła 90◦C 90◦C
Temperatura wody na wlocie do kotła 70◦C 70◦C
Temperatura minimalna 40◦C 40◦C
Opory przepływu wody 0,03 MPa 0,03 MPa
Pojemność wodna kotła ok. 0,7 m3 ok. 1,0 m3

Zakres regulacji mocy cieplnej kotła
Regulacja ciągła 40–100% 40–100%
Sprawność cieplna kotła 80% 80%
Temperatura złoża fluidalnego 750–950◦C 750–950◦C
Paliwo podstawowe zrębki drzewne zrębki drewna
Wilgotność paliwa < 35% < 35%
Uziarnienie paliwa podstawowego 6–60 mm 6–60 mm
Masa kotła ok. 1 700 kg ok. 2 000 kg
Wysokość kotła – A 2 000 mm 2 600 mm
Szerokość konstrukcji wsporczej – B 980 mm 980 mm
Długość konstrukcji wsporczej – C 1 600 mm 1 600 mm
Szerokość kotła – D 1 440 mm 1 440 mm
Długość kotła – E 2 900 mm 2 900 mm

Właściwo ści złoża fluidalnego
Złoże fluidalne charakteryzuje się szeregiem cech, dzięki którym zapewnione są optymalne
warunki spalania:
• materiał złoża zachowuje się jak wrzący płyn – poprzez intensywny ruch cząstek złoża

następuje dokładne wymieszanie powietrza, paliwa i ewentualnie sorbentu,
• w złożu następuje ścieranie przereagowanej lub spalonej warstwy paliwa,
• ziarna paliwa mają bardzo dobry kontakt z powietrzem – nie występują strefy, gdzie pa-

liwo zgazowywane jest bez dostępu powietrza, a powstałe gazy spalinowe spalane są
bezpłomieniowo, nim opuszczą złoże,

• podobnie jak we wrzącej cieczy
w całej objętości łoża występuje
stała temperatura oraz następuje
ciągłe uśrednianie składu złoża,

• stała niska temperatura spalania
oraz brak stref spalania typowych
do spalania w płomieniu znacznie
ogranicza emisję tlenków azotu,

• dodawanie sorbentu wapiennego
do paliwa umożliwia wiązanie
siarki bezpośrednio w złożu; osią-
gana skuteczność odsiarczania
50–98%. Daje to możliwość spa-
lania również paliw o znacznej
zawartości siarki.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Korzyści płynące z zainstalowania ko-
tła na biomasę to:
• zaoszczędzenie ok. 80 ton koksu,
• uniknięcie kosztów wywiezienia

i składowania 170 ton wilgotnych
odpadów na wysypisku,

• zmniejszenie opłat za korzystanie
ze środowiska,

• pozbycie się problemów z usunię-
ciem żużlu,

• poprawa warunków pracy pala-
cza i pracowników obsługi kotłowni
w wyniku zastosowania mechani-
zacji i automatyzacji pracy układu,

• ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza.

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że na terenie Bochni znajduje się szereg zabytków archi-
tektonicznych i kompleks uzdrowiskowo – kopalniany. Bochnia ponadto graniczy z terenami
Wiśnickiego Parku Krajobrazowego. W związku z powyższym każde działanie ograniczające
źródła niskiej emisji wpływa bezpośrednio na poprawę warunków środowiskowych w rejonie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Marcin Schmidt
Główny Specjalista w Dziale Rozwoju ABM SOLID S.A.
ABM SOLID S.A.
33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 30
tel/fax: 14 626 02 07
e-mail: marcins@abmsolid.com.pl

Zakład Usług Produkcyjnych PBWM Bochnia Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

Opracowanie zostało przygotowane przez ABM SOLID POLSKA SIE Ć

S.A. we współpracy z PBWM Bochnia w ramach projektu
pt. „Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów
lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce
i w krajach Unii Europejskiej” realizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Środki finansowe pozyskano z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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