
BIOMASA ELBLĄG
(woj. warmi ńsko-mazurskie)

Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do bio-
masy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej, gospodarki komunalnej i niektórych procesów
produkcyjnych. Biomasa może służyć jako niskokaloryczne paliwo w procesie spalania, ponieważ
pod względem ekologicznym jest lepsza niż węgiel. Podczas spalania emituje mniej SO2 niż węgiel,
a bilans emisji dwutlenku węgla jest zerowy, ponieważ podczas spalania do atmosfery oddawane
jest tyle CO2, ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia. Opracowanie dotyczy instalacji dwóch kotłów
na odpady drewniane w postaci trocin o mocy po 500 kW każdy oraz jednego o mocy 150 kW.

MIASTO
Elbląg to miasto powiatowe w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, u ujścia rzeki
Elbląg do Zalewu Wiślanego, liczy 130 tys.
mieszkańców (2000 r.) i zajmuje obszar
83,32 km2. Miasto jest największym ośrod-
kiem przemysłowym Dolnego Powiśla oraz
handlowym i turystycznym centrum ziemi
elbląskiej. Znajdują się tu zakłady prze-
mysłu maszynowego, drzewnego, odzieżo-
wego, spożywczego i chemicznego, a także
port rzeczny. W listopadzie 1995 r. otwarto
w mieście nowe morskie przejście gra-
niczne. Elbląg jest też dużym ośrodkiem
kulturalnym regionu.

Dane klimatyczne:
Średnia roczna temperatura: 6,9 ◦C

TŁO PROJEKTU

W 1997 roku do obiektów po zlikwidowanym przedsiębiorstwie wprowadziły się firmy ELFA
i ESKO prowadzące działalność w przemyśle metalowym i w budowie maszyn, głównie dla
przemysłu okrętowego oraz w produkcji kotłów centralnego ogrzewania. Obiekty te były do-
tychczas ogrzewane z kotłowni miejskiej spalającej węgiel kamienny. Ze względu na duży
koszt dostarczanego ciepła i awaryjność rozległego systemu sieci cieplnej, rozważano moż-
liwość budowy własnej kotłowni z kotłami opalanymi olejem opałowym lub biomasą. Ze
względów ekonomicznych i ochrony środowiska wybudowano kotłownię z kotłami opalanymi
trocinami oraz dla zapewnienia pełnej bezawaryjności dostarczania ciepła zastosowano do-
datkowy kocioł opalany olejem opałowym, który może być włączony w przypadku awarii
systemu zasilania trocinami.

Inwestorem i wykonawcą kotłowni były firmy ELFA i ESKO.
Koszt realizacji wyniósł ok. 500 000 PLN, a finansowany był w 100% ze środków własnych.
Czas realizacji wyniósł około 4 miesiące.
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OPIS PROJEKTU
Zainstalowano dwa kotły z przedpale-
niskami opalanymi trocinami o mocy
po 500 kW każdy, w tym jeden kocioł
stanowi 100% rezerwę, oraz jeden kocioł
z przedpaleniskiem na trociny o mocy
150 kW, pracujący w okresie letnim
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
oraz do odgrzewania suszarni. Oprócz
kotłów opalanych trocinami zainstalowano
kocioł opalany olejem opałowym o mocy
500 kW. Trociny z okolicznych tartaków są
dowożone własnym transportem i składne
w magazynie o pojemności czynnej około
600 m3. Z magazynu trociny są dostar-
czane do kotłowni oddalonej o 100 m
dwoma niezależnymi systemami trans-
portu pneumatycznego i są gromadzone

Magazyn trocin wraz z umieszczonymi na
estakadzie rurociągami pneumatycznego

transportu trocin.
w zbiorniku dobowym, skąd za pomocą przenośników ślimakowych wprowadzane są
do przedpalenisk. Spaliny z przedpaleniska są ochładzane w kotłach – wymiennikach i po
wytrąceniu pyłów w specjalnym osadniku przepływowym są przez komin usuwane do atmos-
fery.

Wnętrze magazynu trocin o pojemności
czynnej około 600 m3.

W sezonie grzewczym pracuje jeden z ko-
tłów o mocy 500 kW opalany trocinami lub
okresowo kocioł o mocy 500 kW opalany
olejem opałowym. Praca kotłów z przedpa-
leniskami jest automatycznie dostosowana
do aktualnych potrzeb cieplnych obiektu.
Sprawność kotłów w zależności od ga-
tunku trocin i ich wilgotności mieści się
w przedziale 87–90%.
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Inwestycja przyniosła pożądany efekt eko-
logiczny.
• Zredukowano do minimum emisję dwu-

tlenku węgla, bowiem do odtworzenia
biomasy potrzebne jest prawie tyle dwu-
tlenku węgla, ile wytwarza się w trakcie
spalania.

• Zagospodarowuje się rocznie 1000
do 1200 m3 odpadu w postaci trocin,
które w większości ze względu na wil-
gotność przekraczającą 60% nie nadają
się do spalania w kotłowni o innej kon-
strukcji.

• Prawie całkowicie eliminuje się emisję
dwutlenku siarki.

• Do minimum zmniejsza się emisję
tlenku węgla i pyłów.

Widok na zestaw do spalania trocin. Od lewej:
zbiornik dobowy trocin, przedpalenisko, kocioł

– wymiennik.

WIĘCEJ INFORMACJI

Józef Wodzak
Dyrektor
Firmy ELFA i ESKO
82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 215
tel./fax: (55) 235 77 77 / (55) 235 72 05
tel./fax: (12) 422 34 51
e-mail: elfa@elfa.elblag.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Józefa Wodzak POLSKA SIE Ć

we współpracy z ZBD INNOVEX – Mieczysław Niemiec
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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