
 
WYKORZYSTANIE ODPADÓW DRZEWNYCH 
NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA CAMPENI 

RUMUNIA 
 
Projekt zrealizowany został w 1999 roku a jego wynikiem była wymiana dwóch kotłów opalanych 
olejem na dwa na biomasę w ciepłowni w mieście Campeni, w Hrabstwie Alba. 
 
Grupy docelowe  
- Władze lokalne  
- Przedsiębiorstwa energetyczne  
- Lokalni konsumenci  

Sektor  
- Zaopatrzenie w energię 

Zakres  
- Odnawialne źródła energii 

 
 
Analiza  
 
Tło projektu  
Studium wykonane w ramach projektu 
PHARE (ukończone w styczniu 1996) 
"Strategia Odnawialnych Źródeł Energii w 
Rumunii" zbadało potencjał odnawialnych 
źródeł energii (OŹE) w Rumunii i 
zaproponowana została strategia wzrostu 
wykorzystania OŹE. W oparciu o listę 
projektów pilotowych zidentyfikowanych 
przez przeprowadzone studium, jeden 
projekt został wybrany do szczegółowego 
opracowania i wdrożenia. Projekt tez 
zlokalizowany był w Campeni, które jest małym miastem za zachodzie Rumunii, w dolinie Aries, u 
podnóża gór Apuseni, w jednym z najbardziej zalesionych terenów kraju. Miasto liczy 10.000 
mieszkańców. Przyczyną wyboru tego miasta były: 

- duża ilość pozostałości drzewnych z lasów Aries - około 54.000 ton rocznie; 
- wysoki koszt wytwarzania ciepła ze spalania oleju oraz wzrost poziomu subwencji 

państwowych; 
- wysokie zanieczyszczenie rzeki Aries spowodowane wyrzucaniem odpadów drzewnych 

oraz pyłu wynikających z procesów przetwarzania drewna; 
- głębokie zainteresowanie i współpraca władz lokalnych w miasta Campeni oraz władz 

regionu Alba, jak również ciepłowni GOTERM SA w zakresie realizacji projektu.  
 
Cel projektu  
Ogólnym celem projektu była promocja szerszego wykorzystania biomasy, a w szczególności 
odpadów drzewnych, jako efektywnego kosztowo i przyjaznego środowisku źródła energii w 
Rumunii. Szczegółowymi celami były: 

- Wykorzystanie odpadów drzewnych zamiast paliw stałych do wytwarzania ciepła; 
- Obniżenie zanieczyszczenia środowiska; 
- Obniżenie kosztów wytwarzania ciepła.  

 
Opis projektu - sytuacja początkowa  
W ramach projektu wymieniono kotły centralnego ogrzewania opalane olejem na kotły opalane 
biomasą w ciepłowni nr 1. Ciepłownia ta wyposażona była w cztery kotły ciepłej wody typu PAL 
pracujące na paliwie CLU i wytwarzające ciepło na poziomie 2175 Gcal/rok (8 godzin dziennie) 



oraz ciepłą wodę użytkową (2 godziny dziennie) przy zużyciu paliwa na poziomie 324 ton CLU 
rocznie. Maksymalna sprawność kotła była na poziomie 70%.  
 
Opis projektu - sytuacja po modernizacji  
Zainstalowano dwa kotły typu PAL15 wyprodukowane w Rumunii, pracujące na pył drzewny o 
wartości opałowej 2100 Kcal/kg. Sprawność kotów zmierzona po okresie testowym wynosiła 83% 
i 4087 Gcal/rok, to jest o 88% wyżej niż ciepłowni w 1998 roku. Dodatkowo, każdy kocioł 
zaopatrzony jest w całkowicie automatyczny palnik na paliwo CLU. Ciepłownia ta posiada 
wszystkie nowoczesne systemy na potrzeby spalania odpadów drzewnych: platformę 
rozładunkową, silos, pasy transportowe, oczyszczalnię spalin i automatykę.  
 
 
Rachunek zysków i strat  
 
Obniżenie zanieczyszczenia środowiska  

- wykorzystanie około 2345 ton odpadów drzewnych rocznie; 
- obniżenie emisji CO2 o około 1000 ton rocznie; 
- obniżenie emisji SO2 o około 14,5 tony rocznie.  

 
Inne zalety  

- zwiększenie dostępnego wyprodukowanego ciepła o 88% stanowi polepszenie bytu 
społeczeństwa; 

- znaczne obniżenie subwencji lokalnego samorządu na pokrycie opłat za ciepło; 
- zastąpienie paliw stałych, których koszt był wysoki, tańszym paliwem lokalnym jest 

korzystne dla społeczeństwa; 
- obniżenie emisji poprzez zlikwidowanie wyrzucania odpadów drzewnych do rzek zwiększy 

potencjał turystyki i w konsekwencji pomoże w rozwoju gospodarczym tego regionu; 
- wykorzystanie sprzętu zaprojektowanego i wyprodukowanego w Rumunii obniży znacznie 

koszty inwestycyjne.  
 
Oszczędności energii i obniżenie kosztów paliwa  

 Przed wdrożeniem Po modernizacji 
Wartość opałowa paliwa [kcal/kg] 9600 (CLU) 2100 (odpady drzewne) 

Zużycie jednostkowe [ecc/Gcal] 0,204 0,172 
Produkcja ciepła [Gcal/rok] 2175 4087 

Koszt produkcji ciepła [€/Gcal] 26,45 15,20 
Subwencje [€/Gcal] 18,0 3,1 

 
 
Współpraca  
 
Finansowanie projektu wyglądało następująco: PHARE 100 000 €, władze lokalne 20 000 €. Celem 
finansowanym PHARE było wdrożenie projektu w ramach strategii wzrostu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii a w szczególności biomasy na cele centralnego ogrzewania, 
przedstawionej przez ekspertów z Rumunii i UE.  
 
 
 



Rekomendacje  
 
Zalecenia  
Projekt prezentuje techniczne i ekonomiczne zalety wykorzystania odpadów drzewnych na cele 
ogrzewania centralnego (patrz wykres: Oszczędności energii i obniżenie kosztów paliwa). Projekt 
może zostać zastosowany w dużej ilości terenów miejskich z przemysłem drzewnym i centralnym 
ogrzewaniem:  
Vatra Dornei, Gheorgheni, Vlahita, Intorsura Buzaului, Huedin, Nehoiu, Busteni, Campulung 
Moldovenesc, Abrud, Bicaz, Tg. Neamt, Campina, Gura Humorului itd.  
 
Wyniki  
Wynikami projektu są: 

- pokazanie efektywnego zastąpienia paliwa olejowego (drogiego i zanieczyszczającego 
środowisko) odpadami drzewnymi do wytwarzania ciepła. 

- pomoc władzom lokalnym złagodzić zanieczyszczenie z procesów przetwarzania drewna. 
- przeszkolenie lokalnych dostawców ciepła w wykorzystaniu efektywnych technologii i 

praktyk. 
- wzrost świadomości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej na temat korzyści z 

zastosowania odpadów drzewnych do produkcji ciepła.  
 
 
Dalsze informacje 
 
Romanian Agency for Energy Conservation  
+ 4012 314 59 29 
cstefanciuc@yahoo.com 
 
National Institute of Wood  
+ 4012 233 15 56  
office@inl.ro  
 
Niniejszy opis został przetłumaczony w ramach Projektu RUSE, wspieranego przez 
Komisję Europejską (DG REGIO, Program Wspólnotowy „INTERREG IIIC West Zone”, 
RUSE 2W0057N), jako fragment Programu INTERREG IIIC. 
 


