
BIOMASA ŚRODA ŚLĄSKA
(woj. dolno śląskie)

Terminem biomasa określa się substancje wytworzone w naturalnych procesach biologicznych, za-
wierające węgiel i wodór jako pierwiastki energetyczne. Powstanie biomasy jest wynikiem procesów
biochemicznych, w których decydującym jest fotosynteza.
W trakcie produkcji nasion kukurydzy powstaje odpad w postaci osadek kukurydzianych. Analiza
ekonomiczna wykazała, że ich zastosowanie jako paliwa, jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem
dla gospodarki cieplnej niż suszenie kukurydzy za pomocą spalania oleju opałowego.

MIASTO
Miasto Środa Śląska, położone 40 km
na zachód od Wrocławia, posiada długą hi-
storię, szerzej znane jest dzięki tzw. „skar-
bowi średzkiemu” odkrytemu w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku. Stanowi
jeden z aktywniejszych ośrodków na Dol-
nym Śląsku. Funkcjonują tu zakłady produ-
kujące ceramikę budowlaną oraz przetwór-
stwa rolnego.

TŁO PROJEKTU

Centrala Nasienna jest producentem kwali-
fikowanego materiału siewnego kukurydzy.
W trakcie produkcji nasion kukurydzy powstaje odpad w postaci osadek kukurydzianych
o wilgotności około 15%, w ilości około 1 500 ton na sezon. Osadki kukurydziane powstające
w trakcie produkcji stanowiły dotychczas kłopotliwy odpad. Analiza ekonomiczna wykazała,
że zastosowanie osadek jako paliwa, zwłaszcza że są one odpadami poprodukcyjnymi, jest
zdecydowanie tańszym rozwiązaniem dla gospodarki cieplnej niż suszenie kukurydzy za po-
mocą spalania oleju opałowego.

Suszarnia kukurydzy nasiennej pracuje w cyklu sezonowym, susząc corocznie około
4 000 ton kukurydzy. Jako źródło energii wykorzystywany jest olej opałowy lekki Ekoterm.
Zużycie paliwa wynosi około 300 ton oleju opałowego na sezon. Istniejąca instalacja pracuje
w układzie bezpośrednim, tzn. czynnikiem suszącym jest mieszanina spalin ze spalania
oleju i powietrza.

Na podjęcie decyzji o realizacji inwestycji podstawowy wpływ miały docierające z zewnątrz
uwagi o uciążliwości powodowanej emisją plewek oraz rosnące koszty oleju opałowego uży-
wanego jako paliwo do suszenia ziarna. Ponadto dążąc do uzyskania towaru o jak najwyż-
szych parametrach, czyli ziarna suszonego czystym powietrzem, zdecydowano o budowie
źródła energii z wymiennikiem przeponowym.

Koszt realizacji – 1 300 000 zł.
Źródła finansowania – środki własne.
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OPIS PROJEKTU
Przedmiotem inwestycji jest system pod-
grzewający powietrze dla suszarni ziarna
kukurydzy. Jego podstawowy element sta-
nowi nagrzewnica powietrza o mocy 4 MW
opalana osadkami kukurydzy, system
transportu paliwa z młocarni do paleni-
ska oraz instalacja dystrybucji powietrza
do suszarni. Nagrzewnica powietrza
o wydajności około 200 000 m3/h i tempe-
raturze 75 ◦C zbudowana jest z rurowego
wymiennika ciepła spaliny – powietrze,
współpracującego z mechanicznym paleni-
skiem z rusztem schodkowym. Procesem
spalania i regulacji temperatury powietrza
steruje mikroprocesorowy system automatyki. Taka konstrukcja posiada nieco niższą spraw-
ność w stosunku do stosowanego obecnie systemu bezpośredniego suszenia spalinami
z oleju opałowego, jednak dzięki suszeniu czystym powietrzem pozwala na uzyskanie czy-
stego ziarna nadającego się również do zastosowań konsumpcyjnych. Instalacja podgrzewu
i mieszania powietrza wpięta jest równolegle z istniejącymi podgrzewaczami olejowymi, co
pozwala na elastyczną współpracę obu systemów. Układ wyposażony jest w automatyczny
system sterowania pozwalający na regulację temperatury powietrza w suszarniach z dokład-
nością do 2 ◦C.

Instalacja została zaprojektowana i zrealizowana przez spółkę AgroEnergetyka z Lubania.
W pracach projektowych uczestniczyli pracownicy Politechniki Wrocławskiej.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Realizacja projektu powoduje przede
wszystkim zdecydowane zmniejszenie
uciążliwości dla otoczenia związanej
z emisją bardzo lotnych plewek. Dotych-
czasowy system powodował długotrwałe
składowanie osadek na odkrytym placu
składowym. Aktualnie w wyniku bieżącego
zużycia osadek zdecydowanie zmniejsza
się ilość składowanych osadek i związana
z tym emisja wtórna. Efektem dodatkowym
jest wyeliminowanie zużycia kilkuset ton
oleju opałowego rocznie i zastąpienie go
paliwem odnawialnym. W przyszłości
planuje się zadaszenie powierzchni skła-
dowej, co praktycznie powinno całkowicie
zlikwidować emisję wtórną.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Krzysztof Skrzeczek
Specjalista ds. inwestycji
Centrala Nasienna Sp. z o.o.
Środa Śląska, ul. Żytnia 1

Opracowanie zostało przygotowane przez Krzysztofa POLSKA SIE Ć

Skrzeczek 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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