
BIOMASA MIANÓW DOLNY
(woj. dolno śląskie)

Pochodzenie biomasy może być bardzo różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, przez
odpady występujące w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach domowych, jak i w
gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, prze-
myśle drzewnym i celulozowo-papierniczym. Podejmuje się też produkcję biomasy na specjalnych
plantacjach drzew szybko rosnących np. wierzba, topola. Drewno jest więc łatwo dostępnym na tere-
nach wiejskich surowcem do produkcji energii.

GMINA
Miejscowość Mianów Dolny znajduje się
w gminie Ziębice.
Gmina Ziębice o powierzchni 222,4 km2

(ok. 1% powierzchni województwa dolno-
śląskiego) jest największą gminą w po-
wiecie ząbkowickim. Liczba mieszkań-
ców wynosi 19 700 osób. Położona jest
w południowo-wschodniej części wojewódz-
twa dolnośląskiego, na Przedgórzu Su-
deckim, w obrębie Wysoczyzny Ziębickiej
(250–300 m n.p.m.), przecięta doliną rzeki
Oławy. W jej północnej części znajduje
się obszar chronionego krajobrazu, obej-
mujący fragment Wzgórz Niemczańsko-
Strzelińskich. Powierzchnia obszarów wiej-
skich wynosi 93% ogólnej powierzchni gminy, która posiada tradycje rolnicze. W przeszło-
ści znaczącą rolę odgrywały tu złoża surowców mineralnych – glinki do produkcji kamionki.
Ważnym zasobem naturalnym są lasy, intensywnie wykorzystywane gospodarczo. Na tere-
nie gminy znajdują się duże kompleksy leśne objęte ochroną krajobrazową. Są to przeważ-
nie siedliska borów i lasów mieszanych świeżych (buki, dęby, graby, brzozy, sosny, świerki)
z bogatym runem i licznymi podszyciami.
Gmina położona jest na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Najważniejszą
trasą komunikacyjną jest linia kolejowa Wrocław – Międzylesie – Praga. W odległości ok. 60
km od Ziębic jest zlokalizowany Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu. Na terenie
gminy znajduje się wiele ciekawych obiektów zabytkowych.

Dane klimatyczne:
Średnia roczna temperatura: 7–8 ◦C
Średnia roczna suma opadów: 600 mm.

TŁO PROJEKTU

Mieszkańcy wsi ubożeją, rośnie bezrobocie, a komfort życia jest coraz niższy. Domy miesz-
kalne, szczególnie na wsi, ze względu na wysokie ceny paliw konwencjonalnych są niedo-
grzane, a co za tym idzie – nie są wystarczająco wietrzone. Alternatywą są kotły na biomasę
– czyli na drewno lub słomę, których dostępność na terenach wiejskich jest powszechna. Ko-
tły takie spalają biomasę powoli lub są wyposażone w zbiorniki akumulacyjne, dzięki czemu
mamy stałą dostawę ciepła w nocy – domy nie wychładzają się, nie wilgotnieją i zmniejsza
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się potrzeba uszczelniania okien, drzwi, a rotacja powietrza jest swobodna. Zwiększa to
straty ciepła, ale dom jest zdrowy. Coraz częściej rolnicy decydują się na zakup tego typu
kotłów i rezygnują z nieprzystosowanych do spalania biomasy kotłów węglowych.

Omawiany kocioł typu U245 BIOWAT na drewno został zakupiony przez rolnika indywidu-
alnego za cenę 5 500 zł (+7% VAT). Koszt został pokryty w 100% z funduszy własnych
kupującego.

OPIS PROJEKTU
Zakupiony przez rolnika kocioł BIOWAT
U 245 ogrzewa dom o powierzchni 250 m2.
Jest to kocioł wsadowy (wolnego spa-
lania), bez zbiorników akumulacyjnych,
a zasilany jest drewnem z możliwością
pomocniczego spalania słomy w typowych
balotach. Kocioł pracuje bez wentylatora.
Pierwotne powietrze zużywane jest do nie-
całkowitego spalania paliwa, w dolnej
komorze paliwa, z niedoborem tlenu.
Komora paliwa wyłożona jest w całości ce-
głami szamotowymi. Dno komory jest bez
płaszcza wodnego, odkręcane do celów
remontowych. Z komory paliwa gazy prze-
pływają przez urządzenie nazwane gaźnikiem do górnej ceramicznej komory dopalania.
W gaźniku mieszają się z wstępnie podgrzanym powietrzem wtórnym. Z komory dopala-
nia gazy wypływają do skrzynkowej komory wymiennikowej. Jeśli klapa dymnicowa jest
otwarta, gazy krótką drogą płyną do czopucha. Jeśli klapa dymnicowa jest zamknięta, gazy
płyną naokoło komory wymiennikowej wychładzając się. Można wpływać na temperaturę
gazów poprzez uchylenie klapy dymnicowej. Klapę dymnicową otwiera się całkowicie przy
rozpaleniu kotła i przy stanie awaryjnym, jeśli temperatura wody wzrośnie powyżej 95 ◦C.
Kocioł został zainstalowany zamiast kotła węglowego do istniejącej instalacji. Kocioł pracuje
w układzie otwartym. Wymiary kotła podano niżej.

Typ kotła: BIOWAT U 245
Moc: 25 kW
Pojemność komory paliwa: 245 litrów
Ciężar: 1 000 kg
Szerokość: 898 mm
Długość: 1 470 mm
Wysokość całkowita: 1 482 mm

(wysokość można zmienić poprzez zmianę długości nóg).

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Kocioł BIOWAT U245 w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców domu o powierzchni 250 m2.
Dom jest porządnie ogrzany, przewietrzony oraz nie zawilgocony. Drewno jest paliwem ła-
twiejszym do dobrego spalania niż słoma. Ponadto kocioł U245 jest jednym z tańszych, jest
tolerancyjny na wilgotne paliwo, nie wymaga dobrego, suchego drewna w kłodach. Miesz-
kańcy domu dokładają paliwo dwa razy na dobę.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Karol Teliga
WAT – KAROL TELIGA
02-610 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 36/40 m. 9
tel./fax: 22 331 50 55 wew. 15
e-mail: teliga@op.pl

Opracowanie zostało przygotowane przez Polskie POLSKA SIE Ć

Towarzystwo Biomasy POLBIOM oraz IBMER Warszawa
(ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 849 17 37,
e-mail: grzybek@ibmer.waw.pl ) 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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