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Celem projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepła i energii elektrycznej
na oczyszczalni ścieków w Żywcu” była ochrona powietrza poprzez wyeliminowanie spalania wę-
gla dla potrzeb ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków w Żywcu oraz spalania węgla do produkcji
energii elektrycznej zużywanej przez urządzenia oczyszczalni a produkowanej w klasycznych elek-
trociepłowniach.
Projekt zmierzał do maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, którą dysponuje oczyszczalnia
ścieków: biogazu oraz ciepła zawartego w ściekach. Równoczesna praca agregatu kogeneracyjnego
produkującego energię elektryczną i cieplną, zasilanego biogazem oraz pomp grzejnych, dla któ-
rych dolne źródło ciepła stanowią ścieki surowe, jest nowatorskim rozwiązaniem w skali kraju i może
stanowić rozwiązanie wzorcowe dla innych oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zlokalizowana
na terenie Oczyszczalni Ścieków należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Żywcu. Projekt jest ekonomicznie opłacalny. Zwiększone nakłady inwestycyjne w stosunku
do planowanego przez użytkownika oczyszczalni rozwiązania (ogrzewanie podstawowe biogazem
i szczytowe gazem ziemnym ) zwrócą się w okresie 9 lat. Dotychczasowe bieżące koszty eksploatacji
oczyszczalni uległy znacznemu obniżeniu.
Wdrożenie projektu przyniosło znaczne efekty globalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
uwalnianych w klasycznych elektrociepłowniach.

MIASTO
Miasto Żywiec leży nad jeziorem Żywieckim
w zlewni rzek Soła, Koszarawa i Łękawka.
Obszar miasta w jego granicach administra-
cyjnych wynosi 4 500 ha. Ludność miasta,
zgodnie z prognozą demograficzną wynie-
sie w 2010 r. – 32 700 osób. Głównym ce-
lem rozwoju miasta jest harmonijny, równo-
mierny rozwój całego organizmu miejskiego
z jego podstawowymi funkcjami, przy usza-
nowaniu jego wartości kulturowych, po-
wstrzymaniu degradacji oraz przywróceniu
walorów środowiska naturalnego. Przyjęto,
że przemysł w Żywcu będzie rozwijał się
bez przyrostu zatrudnienia i bez rozbudowy
terytorialnej. Wynika to z konieczności za-
bezpieczenia obszarów zlewni rzek Koszarawa i Soła przed zanieczyszczeniem wód stano-
wiących zasilanie zbiorników wody pitnej w Tresnej, Porąbce i Czańcu.

Żywiec wyrasta pośród Beskidów w śródgórskiej Kotlinie Żywieckiej. Od południa otoczo-
nej Beskidem Żywieckim – jednym z najpiękniejszych rejonów polskich gór, z masywnymi
grzbietami Pilska i Wielkiej Raczy, a dalej na wschód Babiej Góry. Z najwyższych szczytów
roztaczają się wspaniałe górskie krajobrazy: panorama Tatr i rozległy pejzaż Kotliny Żywiec-
kiej. Trudno w Polsce było by znaleźć bardziej urokliwie położone miasto niż Żywiec, gdzie
góry łączą się z jeziorem tuż u jego bram, a nad miastem góruje samotny szczyt Grojec.
Atrakcją jest też odmienny od reszty kraju klimat i piękno górskiej przyrody. Na południe
od Żywca rozciąga się aż po granice ze Słowacją Żywiecki Park Krajobrazowy z rezerwa-
tami przyrody „Romanka” wokół stoków Romanki (1366 m n.p.m.), oraz rezerwat „Śrubita”
wokół góry Śrubity Groń (1032 m) a od płd-wsch. Babiogórski Park Narodowy z masywem

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 2004
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Babiej Góry (1750 m). Nowym elementem krajobrazu Kotliny Żywieckiej jest piękne Jezioro
Żywieckie powstałe ze spiętrzenia wód Soły, największe z trzech zbiorników wodnych Ży-
wiecczyzny. Jezioro Żywieckie zamyka zapora w Tresnej, zasilająca elektrownię szczytowo-
pompową usytuowaną na górze Żar. Na wschód od Międzybrodzia Żywieckiego znajdują
się dwa kolejne rezerwaty przyrody Rezerwat „Madohora” na stokach gór Łamana Skała
(929 m), Smrekowica (880 m) i Mlada Hora (910 m) oraz rezerwat „Szeroka” u stóp góry
Kosierz (879 m).

Wdrażana w Żywcu nowa strategia zarządzania środowiskiem poprzez zapobieganie, zwana
„czystą produkcją” przyniosła miastu pierwsze w kraju „Świadectwo Miasta Czystej Produk-
cji”. Żywiec został też wyróżniony z grona miast Europy Środkowo-Wschodniej stowarzyszo-
nych z Unią Europejską za całokształt rozwiązań w obrębie gospodarki odpadami. W lutym
2003 r., podczas Gali Laureatów Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, miasto
Żywiec uzyskało certyfikat „Promotor Ekologii”.

TŁO PROJEKTU

Miejska Oczyszczalnia Ścieków,
zbudowana w latach 1973–74, zlo-
kalizowana jest w północnej części
miasta Żywca. Od strony północnej
ograniczona jest wałami ochronnymi
zbiornika wody w Tresnej, a od strony
południowo-zachodniej graniczy z te-
renami przepompowni ścieków wód
infiltracyjnych. Teren Oczyszczalni
Ścieków jest własnością Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Żywcu. W latach 1992–
1996 oczyszczalnia została zmo-
dernizowana i rozbudowana w celu
dostosowania parametrów oczysz-
czonych ścieków do nowych wy-
mogów. Oczyszczalnia ścieków jest Widok na oczyszczalnię ścieków w Żywcu.

oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Dopływające do oczyszczalni ścieki są oczysz-
czane mechanicznie na kratach schodkowych. Po usunięciu najgrubszych zanieczyszczeń
płyną przez piaskownik do komory czerpalnej pompowni i do odtłuszczacza. Ostatnim ogni-
wem mechanicznego oczyszczania są osadniki wstępne. Ścieki pozbawione mechanicznych
zanieczyszczeń poddawane są biologicznemu oczyszczaniu. Oczyszczanie biologiczne jest
prowadzone metodą osadu czynnego. Po zakończeniu procesów biologicznego oczyszcza-
nia ścieki wraz z osadem doprowadzane są do dwóch radialnych osadników wtórnych. Za-
trzymany osad czynny w większości zawracany jest do układu technologicznego i podda-
wany przeróbce jako osad wtórny. Oczyszczone ścieki kierowane są do Jeziora Żywieckiego.

Nieodłącznym produktem procesu oczyszczania ścieków są osady ściekowe. Przeróbka
osadów ściekowych następuje w dwustopniowej fermentacji w wydzielonych komorach fer-
mentacyjnych. Produktem końcowym jest osad wykorzystywany rolniczo oraz przyrodniczo.
Powstający podczas procesu fermentacji mezofilowej biogaz magazynowany jest w zbiorniku
gazu i stanowi on paliwo dla zamontowanego agregatu kogeneracyjnego.

Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wymaga dostarczenia energii elektrycznej i ciepła.
Energia elektryczna potrzebna jest do napędu urządzeń technologicznych, oświetlenia te-
renu, oświetlenia pomieszczeń produkcyjnych, pomocniczych i administracyjnych, do zasi-
lania sprzętu biurowego oraz przygotowania ciepłej wody dla celów socjalnych.
– Roczne zużycie energii elektrycznej: 2 807 045 kWh
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Energia cieplna potrzebna jest
do podgrzewania osadów w ko-
morach fermentacyjnych oraz
do ogrzewania obiektów oczysz-
czalni.
– Roczne zużycie ciepła wynosi:
1 253 500 kWh (4 512,6 GJ)

Istniejące, dotychczas, kotły opalane
kosem zostały całkowicie wyeks-
ploatowane (rok produkcji 1974)
i zaszła konieczność ich wymiany
w celu zachowania bilansu mocy
cieplnej niezbędnej do prowa-
dzenia procesu technologicznego
oczyszczania ścieków i ogrzewania
obiektów oczyszczalni. Ilość biogazu Widok z oczyszczalni ścieków na jezioro Żywieckie.

jest niewystarczająca do pokrycia szczytowego zapotrzebowania mocy cieplnej. Przedsię-
biorstwo zleciło opracowanie Koncepcji programowej modernizacji kotłowni zlokalizowanej
w Oczyszczalni Ścieków w Żywcu: „Wymiana kotłów opalanych paliwem stałym na kotły opa-
lane gazem ziemnym w aspekcie ograniczenia emisji z instalacji i systemów grzewczych”.
Opracowanie zostało wykonane jednak z uwagi na brak zwrotu szacowanych nakładów in-
westycyjnych decyzja o rozpoczęciu inwestycji nie zapadła.

Przedstawiony poniżej projekt powstał jako rozwiązanie alternatywne, które nie tylko jest
ekonomicznie opłacalne ale również znacznie bardziej korzystne z punktu widzenia ochrony
powietrza. Rozwiązanie wydało się inwestorowi na tyle innowacyjne i atrakcyjne, że posta-
nowił zgłosić je do Konkursu „Nasza Gmina chroni klimat” zorganizowanego przez Fundację
na rzecz Ochrony Środowiska.

Projekt wygrał Konkurs w kategorii wniosków o najbardziej oryginalnych rozwiązaniach
i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu uzyskało rekomendacje
na dotację Fundacji EkoFundusz. Autorem koncepcji i projektu był mgr inż. Stanisław
Skrzypczak z bielskiej firmy BSP Electronic S.C.

OPIS PROJEKTU

Agregat kogeneracyjny o mocy 186 kW, kocioł olejowo-gazowy (biogaz) BUDERUS o mocy
200 kW pracują na wspólny kolektor, skąd pompy obiegowe podają czynnik grzewczy do ko-

Agregat kogeneracyjny.

lektora rozdzielczego, a dalej do po-
szczególnych odbiorników ciepła:
wymiennika podgrzewającego osad,
grzejników zamontowanych w obiek-
cie kotłowni i pompowni osadu oraz
wymiennika centralnego ogrzewa-
nia (podgrzewanie wody sieciowej).
W sezonie grzewczym priorytetem
w pracy agregatu jest zapewnienie
podgrzania osadu do wymaganej
temperatury ok. 36 ◦C. W przypadku
gdy temperatura osadu podnosi się
powyżej zadanej wartości, otwiera się
zawór regulacyjny przy wymienniku
c.o. i nadwyżka ciepła kierowana
jest do sieci centralnego ogrze-
wania prowadzącej do Stacji Pomp
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Ciepła o mocy nominalnej 120 kW.
W Stacji Pomp Ciepła woda grzewcza
wpływa do sprzęgła hydraulicznego
i dalej jest kierowana do grzejników
zamontowanych w poszczególnych
obiektach. W sprzęgle następuje
porównanie temperatury wody
sieciowej z temperaturą wyma-
ganą przez instalację centralnego
ogrzewania dla danej temperatury
zewnętrznej. Gdy temperatura wody
grzewczej jest niższa niż wyma-
gana, wynikająca z krzywej grzania,
włączają się kolejno pompy ciepła
podłączone do sprzęgła hydrau-
licznego i następuje podniesienie
temperatury wody grzewczej kiero-

Stacja Pomp Ciepła.

wanej do grzejników. W przypadku, gdy sumaryczna moc cieplna agregatu kogeneracyjnego
i pomp ciepła jest niewystarczająca włączany jest szczytowy kocioł olejowy. W okresie letnim
występuje stała nadwyżka ciepła produkowanego przez agregat kogeneracyjny. Ciepło prze-
kazane za pośrednictwem wody sieciowej do Stacji Pomp Ciepła zrzucane jest do ścieków
za pośrednictwem wymiennika płaszczowo-rurowego, który w okresie grzewczym stanowi
wymiennik pośredniczący w odbiorze ciepła przez pompy ciepła (dolne źródło ciepła).

Analiza ekomoniczna projektu
Analiza kosztów opiera się o porównanie kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oczyszczalni przed i po zamontowaniu agregatu kogeneracyjnego, w analogicznych
warunkach zewnętrznych i przy oczyszczeniu identycznej ilości ścieków.

W analizowanym okresie od 15.01.2002 r. do 15.01.2003 r. roczne zużycie energii elek-
trycznej wyniosło 2 807 045 kWh, a zużycie ciepła 4 512 GJ. Porównanie kosztów wygląda
następująco:

• Koszt zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło bez agregatu kogeneracyjnego i pomp
ciepła:

Przy cenie 0,195 zł/kWh (netto) koszt zakupu energii elektrycznej wyniósłby 547 373 zł. Cie-
pło uzyskiwane było dotychczas w wyniku spalania biogazu w kotle gazowym. W ciągu
roku wytwarza się na Oczyszczalni Ścieków w Żywcu 406 071 m3 biogazu co przy wartości
opałowej wynoszącej 21,8 MJ/m3 teoretycznie pozwala uzyskać 8 852 GJ ciepła, a więc po-
kryć roczne zapotrzebowanie na ciepło. Jednak wymagana moc cieplna jest zróżnicowana
i w okresie letnim wynosi minimalnie 60 kW, a w okresie grzewczym maksymalnie 330 kW.
Przy godzinowej produkcji biogazu w wysokości 46,4 m3/h można uzyskać na kotle pra-
cującym ze sprawnością 95% moc cieplną 266 kW. Różnica musiałaby być pokryta innym
źródłem ciepła w tym wypadku kotłem olejowym. Ilość ciepła zużywana w szczycie wynosi-
łaby ok. 84 GJ, co przy cenie 44 zł/GJ z oleju opałowego daje kwotę 3 696 zł. Łączny koszt
wyniósłby 551 069 zł.

• Koszt zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło po zamontowaniu agregatu i stacji
pomp ciepła:

Agregat kogeneracyjny wyprodukował 734 130 kWh, zakup energii elektrycznej z PSE wy-
niósł 2 072 915 kWh, a koszt zakupu 404 656 zł. Agregat wyprodukował w ciągu roku
6 024 GJ ciepła. W tym ciepło wykorzystane użytecznie wyniosło 2 741 GJ a ciepło roz-
proszone do otoczenia 3 283 GJ. Dodatkowa ilość ciepła wyprodukowana przez inne źródła
ciepła wyniosła 1 772 GJ. Kocioł zasilany biogazem wyprodukował 949 GJ, kocioł zasilany
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olejem opałowym 388 GJ a pompy ciepła 435 GJ (współczynnik efektywności energetycz-
nej 2,3). Koszty wyprodukowania ciepła przez dodatkowe źródła ciepła wyniosły: przez kocioł
olejowy 17 072 zł, a przez pompy ciepła 10 232 zł. Łączny koszt wyniósł: 431 960 zł.

Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną oczyszczalni z tytułu
pracy agregatu kogeneracyjnego i pomp ciepła wynosi rocznie: 119 109 zł. Uporządkowany
wykres wyprodukowanego ciepła przez źródła ciepła zamontowane na oczyszczalni przed-
stawiono poniżej:

Koszty inwestycyjne :
Kocioł na biogaz/olej 230 000 zł
Stacja pomp ciepła 383 200 zł
Agregat kogeneracyjny 621 712 zł
Przyłącze do sieci ciepłowniczej 51 800 zł
Razem: 1 286 712 zł

Źródła finansowania:
• Fundacja Ekofundusz 28%
• WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) 54%
• środki własne 18%

Czas trwania projektu:
Projekt został zrealizowany w okresie od 01.06.2001 r. do 20.12.2001 r.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Podsumowując korzyści płynące z wdrożenia niniejszego projektu można stwierdzić:
• zaprojektowany system zapewnia osiągnięcie minimalnych kosztów paliwa niezbędnych

do pokrycia potrzeb energetycznych oczyszczalni oraz uzyskanie dodatkowych, znaczą-
cych oszczędności energii elektrycznej,

• uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego związanego z ochroną powietrza,
• uzyskanie efektu propagandowego zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla gminy,
• stworzenie optymalnego rozwiązania w zakresie zagospodarowania energii odnawialnej

możliwej do pozyskania na oczyszczalniach ścieków (z możliwością rozpowszechniania
rozwiązania).

WIĘCEJ INFORMACJI

mgr inż. Józef Lewicki
Wiceprezes
MPWiK Żywiec
34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22
tel. (33) 861 40 51
e-mail: mpwik.zywiec@pro.onet.pl

mgr inż. Stanisław Skrzypczak
Współwłaściciel BSP Electronic S.C.
(Generalny Wykonawca)
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 81
tel. (33) 814 77 70
e-mail: biuro@bsp.com.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez mgr inż. Stanisława POLSKA SIE Ć

Skrzypczaka (BSP Electronic S.C.) 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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