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Historia Weiss w skrócie

Bracia Weiss tworzą 
Weiss GmbH w 

Niemczech – firmę 
dostarczającą  

systemy spalania 

1922 1980 1987 1996 1998 20091991

Weiss wykonuje 
pierwszą 
instalację 

ogrzewania 
miejskiego 

Weiss zostaje 
wykupiony przez 

Nordfab A/S.

A.P. Møller 
(część DISA 

A/S)  
wykupuje 

Nordfab A/S

W wyniku zmiany strategii 
Nordfab zgadza się 

sprzedać Weiss w ramach 
wykupu menedżerskiego i

powstaje Weiss A/S.

Powstaje
Weiss 
Sp. 

z o.o. 

Zakup większości 
udziałów Weiss A/S 

przez Erhvervsinvest i
Dansk Kapitalanlæg

Zakup udziałów Weiss 
A/S przez Envikraft 
Invest , stworzenie 

Grupy z SEM 
Stålindustri & Envikraft

Główna siedziba firmy Weiss oraz zakład 
produkcyjny

Hadsund - DK (Główna siedziba) Ostrowiec - PL

• Kluczowe kompetencje:
• Sprzedaż
• Podstawowe projektowanie
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie procesem instalacji i uruchomienia
• Obsługa posprzedażowa

• ~ 80 pracowników w Hadsund

• Kluczowe kompetencje:
• Projektowanie ogólne
• Projektowanie technologiczne 

(inżynieria projektowa)
• Produkcja 
• Wielkość zakładu w Ostrowcu - 7,000m2

• ~130 pracowników w Ostrowcu

2002 2013

Grudzień 
2013 - ODIN
przejumje 
Weiss A/S



161 Dania

56 Polska

110 Francja

39 Wielka

Brytania

20  Rumunia

139 Niemcy

5 Ukraina

3 Czechy

3 Słowacja

1 Białoruś

3 Łotwa

44 Finlandia

87 Szwecja

52 Norwegia

1 Estonia
2 Rosja

5 Węgry

8 Litwa

4 Bułgaria

1 Irlandia

3  Grenlandia

1. Szwajcaria

4 Austria

Wybrane instalacje Weiss w Europie
i na świecie  

1 Holandia

2 Szkocja

2 Kanada

48 USA

1 Singapur



Weiss – rodzaje kotłów 

Weiss oferuje następujące standardowe 
rodzaje kotłów:

Kotły produkujące – Centralne ogrzewanie
gorącą wodę 6 bar, 120°C

Kotły produkujące – Przemysł procesowy
parę para nasycona 16 bar

Instalacje CHP – Skojarzone wytwarzanie
ciepła i energii elektrycznej



Biomasa i odpady komunalne to podstawowe 
paliwa dla instalacji spalania firmy Weiss

• Instalacje kotłowe na biomasę stanowią znaczny odsetek prowadzonych przez Weiss projektów

• Instalacje kotłowe na odpady stanowią coraz większy odsetek projektów aktualnie realizowanych

Weiss - Projekty ukooczone (2010-2013)

Obecne projekty 

Biomasa

odpady

Odpady

pellety z drewna

słoma

zrębki z drewna

Odpady: ~20%

Biomasa: ~80%

Biomasa: ~100%

• Biomasa to organiczny 
materiał  pochodzenia 
roślinnego, a  także odpad 
technologiczny pochodzenia 
zwierzęcego

• Wytwarzanie energii
z biomasy  uzyskiwane jest      
ze źrodeł o zróżnicowanej 
charakterystyce

• Kotłownie produkujące 
energię z odpadów 
wykorzystują  głównie odpady 
komunalne 

• Oprócz odpadów
z gospodarstw domowych  
można też czerpać energię
np. z odpadów przemysłowych 
(zrębki - producenci mebli) 
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Biomasa i odpady komunalne to podstawowe 
paliwa dla instalacji spalania firmy Weiss

* Dane KIGO

Rynek zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce

6 zakooczonych bądź będących w 
budowie  instalacji  będzie przetwarzad 
1,0 M t/y)

Lokalizacja wielkość
Bydgoszcz 180.000 t/y 

Kraków 220.000 t/y 

Szczecin 150.000 t/y 

Konin 100.000 t/y 

Białystok 120.000 t/y 

Poznao 210.000 t/y 



Biomasa i odpady komunalne to podstawowe 
paliwa dla instalacji spalania firmy Weiss

§ Zakaz składowania odpadów o 

kaloryczności powyżej 6 MJ/ kg 
obowiązuje od 01 stycznia 2016

11,0

Ogólna Ilość 
odpadów

5,5
1,0

1,5 3

Ilość odpadów > 
6 MJ/kg

Ilość odpadów 
przetwarzanych 
przez 6 instalacji

Ilość odpadów 
przetwarzanych 
przez 
cementownie

Pozostała do 
zagospodarowania 
ilość odpadów

* Dane KIGO
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Obiekty referencyjne
Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

Szczegóły projektu:

Rok uruchomienia 2005

Paliwo Odpady komunalne 
i przemysłowe

Wilgotność paliwa < 50 %

Wielkość systemu 4,2 MWth

Zużycie paliwa      1,33 t/h
(10 000 ton/rocznie)

Produkcja pary      6 ton/h

Ciśnienie robocze 13 bar

Gwarancja godzin oper. 7 160 h/rocznie

Osiągnięta dostępność > 7 900 h/rocznie

Sprawność termiczna  86 %

Odpady



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

WIDOK OGÓLNY



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

Dostawa paliwa do 
magazynu



Magazyn paliwa

Granulacja paliwa 500x100x40mm
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Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ rozdrabniacz



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ suwnica automatyczna



Magazyn paliwa

Suwnica podaje paliwo do jednego z dwóch 
koszy zasypowych. 
Pojemność kosza to 1 -1,5 g. pracy instalacji.

30



Magazyn paliwa

Magazyn jest wymiarowany na 5-cio dniowy zapas paliwa.  W trybie 
automatycznym suwnica samodzielnie dozuje paliwo do koszy 
zasypowych zgodnie z zapotrzebowaniem instalacji.
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Stanowisko obserwacyjne magazynu paliwa

Zarówno rozładunek paliwa jak i praca suwnicy jest widoczna z stanowiska 
obserwacyjnego. Suwnica może być także obsługiwana w trybie manualnym.
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Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ kosz zasypowy i system podawania 
paliwa na ruszt



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ palenisko na ruszcie + cześd kotłowa



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia – ruszt schodkowy

Ruszt schodkowy



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ economizer



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ filtr workowy, wentylator spalin, 
tłumik hałasu, rury spalinowe, komin, 
schody i podesty



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ instalacja parowa



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ Stacja rozładunku węgla 
aktywnego



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ system nadmuchu powietrza
i recyrkulacji spalin



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ system magazynowania popiołu 
lotnego



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ silos na wapno gaszone, zbiorniki 
na wodę amoniakalną oraz olej 
opałowy



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ konstrukcja budynku



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

+ elewacja



Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia

Wymiary budynku z magazynem paliwa 
na 5 dni:
Dł. x Sz. x W = 52 x 18 x 16m



Moc kotła 4 000 kW
Ciśnienie projektowe 10 bar(g)
Temperatura robocza 135/120 ̊C
Zakres pracy 60-100%
Zużycie paliwa max 1 820 kg/h
Zużycie paliwa min 820 kg/h
Dla wilgotności nominalnej 14%

Zakładany skład chemiczny paliwa:
• Węgiel 29,96%
• Siarka 0,11%
• Wodór 3,75%
• Azot 0,31%
• Tlen 22,57%
• Chlor 0,80%
• Woda 22,50%
• Popiół 20,00%

Østfold Energi, Rakkestad, Norwegia
Dane instalacji 



Obiekty referencyjne:
Sanimax, Quebeck , Kanada

Dane projektu

• Rok 2013

• Moc termiczna, max    12 MW

• Produkcja pary 24 170-30 685 pph

• Zużycie paliwa(odpady) 1 790-2 400 kg/h

• Czas retencji 2 sek. przy 850ºC

• Ciśnienie pracy 10 bar



Obiekty referencyjne
Atwood, Ontario, Kanada

Dane projektu

• Rok 2013

• Moc termiczna, max    3,6 MW

• Produkcja oleju termalnego

• Wartość kaloryczna, netto 8,5 MJ/kg

• Zużycie paliwa (odpady) 700 kg/h

• Przepływ gazów 7 075 Nm³/h

• Ciśnienie pracy 3 bar

• Zawartość popiołu 20-25%



Obiekty referencyjne
Senja Avfall, Norwegia 

Dane pDane projektu
ojektu

Wydajność 16 000 t/rok
Wartość kaloryczna 16,5 MJ/kg
Sprawność >80%
Produkcja pary 7 150 kg/h
Moc cieplna 4,7 MW
Mokry popiół 20%
Popiół lotny ~0,4%
Przepływ gazów 11 500 Nm³/h



Obiekty referencyjne
Gjøvik, Norwegia 

Dane pDane projektu
ojektu

Rok etap realizacji, 2015
Paliwo drewno rozbiórkowe, 

zrębka 
Moc kotła 12 MW
Wartość kaloryczna 11,5 MJ/kg
Sprawność >88%
Zużycie paliwa max. 4 225 kg/h



Obiekty referencyjne
Be Varme AS, Norwegia 

Dane pDane projektu
ojektu

Rok etap realizacji, 2016
Paliwo drewno rozbiórkowe, 

zrębka 
Moc kotła 12 MW
Wartość kaloryczna 11,5 MJ/kg
Sprawność >88%
Zużycie paliwa max. 4 225 kg/h



Obiekty referencyjne
AEK Energie AG, Szwajcaria 

Dane pDane projektu
ojektu

Rok etap realizacji, 2016
Paliwo drewno rozbiórkowe, 

zrębka 
Moc kotła 5,6 MW
Wartość kaloryczna 7,5 -15 MJ/kg
Sprawność > 86%



Obiekty referencyjne
Kvitebjorn Varme 

Dane pDane projektu
ojektu

Rok etap realizacji, 2016
Paliwo odpady komunalne, 

Moc kotła MW
Wartość kaloryczna 7,5 -15 MJ/kg
Sprawność > 86%

http://kvitbjorn.kystnor.no/cam2/

http://kvitbjorn.kystnor.no/cam2/
http://kvitbjorn.kystnor.no/cam2/


Ruszt ruchomy z systemem nadmuchu 
2 – 49 m2



Østfold Energi, Rakkestad 
Kocioł wodny, 10 bar(g)



Østfold Energi, Rakkestad 
Redukcja tlenków azotu instalacja DeNOx - SNCR

Aby obniżyć NOx, do komory spalania wtryskuje się 25% roztwór wody amoniakalnej

Mieszanina jest wprowadzana do komory spalania, gdzie temperatura osiąga 850° C - 950° C. W takiej temperaturze 

NOx rozbijany jest na i azot i wodę. Ciśnienie powietrza i wody na wlocie dyszy zazwyczaj wynosi

od 0,35 do 0,40 MPa



Østfold Energi, Rakkestad 
Redukcja tlenków azotu instalacja DeNOx – SNCR



Østfold Energi, Rakkestad 
Oczyszczanie gazów spalinowych 
dozowanie wodorotlenku wapna

Nawilżanie spalin

W reaktorze gazy spalinowe są nawilżane. Reakcja chemiczna 

zachodząca w osłonie cieczy na powierzchni absorbentu jest kilkakrotnie 

szybsza od reakcji powierzchniowej gaz – ciało stałe. Wtryskiwanie wody 

do spalin przyspiesza zachodzące reakcje chemiczne.

Dozowanie wodorotlenku wapna

Jednym z dwóch substancji dodawanych do strumienia gazów spalinowych 

poprzez lance dozujące jest wodorotlenek wapnia Ca(OH)2. Wapno 

gaszone transportowane jest do dysz wtryskujących przy pomocy 

sprężonego powietrza.. 

Suchy wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 reagując ze spalinami neutralizuje 

dwutlenek i trójtlenek siarki, chlorowodór, fluorowodór. Podczas reakcji 

tworzą się substancje stałe, które wychwytywane są przez filtr workowy. 



Østfold Energi, Rakkestad
Oczyszczanie gazów spalinowych
dozowanie węgla aktywnego

Dozowanie węgla aktywnego

Drugą substancją dodawaną do strumienia gazów spalinowych poprzez 

lance dozujące jest węgiel aktywny. Węgiel aktywny transportowany jest

tą samą rurą co wapno gaszone. Węgiel aktywny przechowywany jest

w big bagach. Stacja rozładunkowa big bag wyposażona jest w precyzyjny 

system naważenia. Dozowanie węgla aktywnego ogranicza emisję 

dioksyn, furanów, innych związków organicznych oraz niektórych metali 

ciężkich. Substancje stałe wychwytywane są przez filtr workowy. 

Korzyści osiągane z rozdzielenia podawania wodorotlenku wapna i węgla 

aktywnego: 

- większa elastyczność w ilości dozowania poszczególnych składowych,

- ekonimiczne



Østfold Energi, Rakkestad 
Oczyszczanie gazów spalinowych filtr workowy

Filtr workowy

W filtrze workowym wychwytywane są wszelkie zanieczyszczenia stałe.  

Pył jest nośnikiem metali ciężkich, jak również absorbuje dioksyny.

Mieszanina pyłu i absorbentów osadza się na workach tkaninowych 

tworząc warstwę aktywną. 

Korzyści osiągane z zastosowania filtra workowego:

- bardzo wysoka sprawność odpylania przekraczająca  99%

- wydłużenie czasu pracy filtrów tkaninowych poprzez zastosowanie 

stycznego wlotu spalin powodującego równomierny rozkład spalin

na wszystkie worki

- ograniczenie czasu obsługi do minimum poprzez zastosowanie 

ogrzewania ścian filtra (przeciwdziała kondensacji i zbrylaniu się 

popiołu w dolnej części filtra)

- niska energochłonność poprzez zastosowanie odpowiednich czujników 

(różnicy ciśnień i monitorowanie poziomu popiołu)

- ułatwiona wykrywalność ewentualnych nieszczelności lub awarii 

worków w wyniku pomalowania na jasny kolor górnej części filtra.



Dziękuję! Piotr Antczak 
CEE Business 

Development Director
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