
BIOMASA KLINISKA
(woj. zachodniopomorskie)

W latach 1999–2001 w lasach państwowych, prywatnych oraz parkach narodowych pozyskiwano
około 27 mln m3 drewna, w tym około 25 mln m3 grubizny. W państwowych gospodarstwach leśnych
PGL Lasów Państwowych, które są dominującym dostawcą tego surowca w Polsce, głównymi asor-
tymentami było drewno tartaczne i papierówka.
Drewno na cele energetyczne może być wykorzystywane w różnych postaciach: pelety, brykiety,
odpady, drewno opałowe, zrębki, kory, wióry i trociny. Spośród wymienionych form największego zna-
czenia nabierają zrębki i pelety. Głównym źródłem zrębków są pozostałości po wycince i trzebieniu
drzewostanów oraz uprawy energetyczne, głównie wierzba.
Wzorcowym przykładem wykorzystania drewna w postaci zrębków opałowych na cele energetyczne
jest system centralnego ogrzewania w Kliniskach.

MIEJSCOWOŚĆ
Kliniska to miejscowość zlokalizowana
w województwie zachodniopomorskim,
w gminie Goleniów. W miejscowości
mieszka 850 osób. Głównym profilem
działania jest rolnictwo. Najważniejsze
instytucje na tym terenie: Nadleśnic-
two Lasów Państwowych w Klińskach,
Zakłady Usług Leśnych, Ośrodek Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej, Zespół Szkół
Publicznych, Środowiskowe Ognisko Wy-
chowawcze, Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Grodnica, UltraPack – filia fabryki
opakowań kartonowych.

Dane klimatyczne:
Średnie roczne temperatury: 7,3 ◦C
Średnia prędkość wiatru: 3,2 m/s

TŁO PROJEKTU

W Kliniskach, podobnie jak w wielu innych miejscowościach w Polsce, po wyeksploatowaniu
kotłów opalanych węglem kamiennym podjęto decyzję o zainstalowaniu kotłów na biomasę,
a konkretnie na zrębki drzewne. Instalacja ogrzewa powierzchnię mieszkalną 7 870 m2 oraz
wodę do celów bytowych.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy polskich i duńskich pracow-
ników Lasów Państwowych. Współpraca ta trwała 1 rok. Duńczycy opracowali nowoczesną
technologię uwzględniającą wszystkie aspekty: pozyskiwanie, transport, składowanie, pro-
dukcję zrębków oraz spalanie. Inwestycję przeprowadzono w ramach ochrony wód w rejonie
Morza Bałtyckiego. Koszty inwestycji zostały pokryte w 54% przez rząd Królestwa Danii,
w 32% przez polskie przedsiębiorstwo Lasy Państwowe oraz w 14% przez prywatne duńskie
przedsiębiorstwa SPRAGELSE, FENDT TRAKTOR, JUSTSEN, LINDANA.
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Koszt przedsięwzięcia wyniósł
1 403 543 zł, w tym 766 454 zł to
koszt instalacji służącej do spala-
nia zrębków, 530 136 zł kosztowały
maszyny transportujące: ciągnik,
żuraw, łyżka załadowcza, przyczepa
podwozowa i przyczepa wywozowa,
a 146 953 zł rębarka z przyczepą
na zrębki.

OPIS PROJEKTU
Wykorzystywany kocioł ma moc
od 120 do 800 kW w zależności
od wilgotności wykorzystywanego
materiału, odpowiednio 50% i 30%.

Kotłownia – widok

Temperatura spalania w kotle wynosi 900–1000 ◦C. Proces technologiczny opracowany
przez duńskich partnerów jest realizowany w następujący sposób:

1. Pozyskanie surowca: ścinanie lub okrzesywanie lekkimi pilarkami łańcuchowymi,

2. Transport: ciągnik wyposażony w żuraw,

3. Zrębkowanie: wydajność rębarki 8 m/h, średnica tarcz tnących 960 mm dla drewna
o maksymalnej średnicy 250 mm,

4. Przeładunek do kontenera: ciągnik wyposażony w łyżkę załadowczą,

5. Transport do komory spalania: podajnik ślimakowy,

6. Instalacja podawcza i grzewcza wyposażona jest w zmiękczacz wody, multicyklon
oczyszczający spaliny i elektroniczną szafę sterującą,

7. Powstający popiół usuwany jest za pomocą ruchomego rusztu automatycznego,

8. Woda grzewcza ma temperaturę od 60 do 120 ◦C i ciśnienie maksymalne 3,5 bara.

Kocioł wodny Instalacja wyciągu spalin
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OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Oceniając przedsięwzięcie należy wy-
szczególnić szereg pozytywnych efek-
tów.

Efekt ekologiczny:
• zmniejszenie emisji tlenków siarki

przyczyniających się do powstawa-
nia kwaśnych deszczy,

• zmniejszenie emisji pyłów, które
powstają w trakcie spalania paliw
kopalnych,

• zmniejszenie emisji gazów wywo-
łujących efekt cieplarniany.

Efekt ekonomiczny:
• mniejsze koszty działania kotłowni,
• zmniejszenie kosztów ogrzewania,

Wiata magazynowa na zrębki

• wykorzystanie odpadów i pozostałości drzewnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Ryszard Brygman
Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kliniska
Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Kliniskach
72-123 Kliniska
tel. 91 418 14 70
fax. 91 431 21 24

Opracowanie zostało przygotowane przez przez Polskie POLSKA SIE Ć

Towarzystwo Biomasy POLBIOM we współpracy
z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Kliniskach
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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