
Oferta kotłów przemysłowych oraz 
technologii termicznej utylizacji 

odpadów 
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CWD sp z o.o. jest laureatem konkursu Ministerstwa Środowiska GreenEvo, 
gdzie nagradzane są technologie polskie służące ochronie środowiska. 
 
Zespół ekspertów i naukowców powołanych przez kapitułę konkursu, 
pozytywnie zweryfikował nasze technologie spalania na ruszcie schodkowym. 
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 Nasza Firma uzyskała 3 miejsce w rynku 
kotłów biomasowych w Polsce. Instytut 

Energetyki Odnawialnej. Co roku IEO 
publikuje listę producentów kotłów 

biomasowych w Polsce z ich udziałem w 
rynku. 

 Nominacja do Jakość Roku 2015 jest dla nas 
bardzo ważna. Jakość to klucz dla wszystkich 
produkowanych przez nas kotłów. Powodem 

dla którego dostaliśmy nagrodę nie jest 
tylko wygląd produktów, ale bardzo dobra 

opinia klientów i szeroka oferta kotłów 
biomasowych. 
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Firma Cichewicz CWD zajmuje się produkcją kotłów od 1978 roku. 
Doświadczenie oraz nieustanne dbanie o rozwój technologii kotłów oraz 
produkcji jest gwarancją jakość naszych urządzeń.   

Posiadamy własne biura handlowe w Płońsku i Grodzisku Mazowieckim koło 
Warszawy a także w  Berlinie i Lwowie. 
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Podczas ostatniej konferencji w Tucznie, organizowanej przez 
Ministerstwo Środowiska, prof. J.Szyszko -  obecny minister środowiska 
zapoznał się z naszymi technologiami spalania w kotłach 
przemysłowych i wyraził o nich pozytywną opinię. 
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Linia do termicznej utylizacji 
odpadów 
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Utylizacja Odpadów 
Aktualne regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami wymagają od podmiotów 
zajmujących się ich utylizacją ich przetwarzaniem oraz gromadzeniem, pewnych obowiązków, 
które mają prowadzić do zmniejszenia składowania. Na ostatniej konferencji w Tucznie,  
organizowanej przez Ministra Środowiska prof.J.Szyszkę, przedstawiciele Unii Europejskiej  
przedstawiali najnowsze założenia norm, które dążą do składowania zaledwie 3 % strumienia 
odpadów – wynika to, że 97 % ma być utylizowane lub poddawane recyclingowi. 
 
Termiczna utylizacja odpadów regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 a także 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2010 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. 
 
Linie i kotłownie do termicznej utylizacji odpadów powinny być wyposażane w takich sposób aby można było  
w kontrolowany sposób podnieść temperaturę gazów powstających w trakcie procesu do temperatury 850 stopni C, 
mierzonej przez 2 s w reprezentatywnym miejscu komory spalania.  
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Pilotażowe próby spalania paliwa 
alternatywnego 

Nasza firma, jako pionier przemysłowych technologii spalania, prowadzi 
razem z politechnikami badania na celu efektywnego spalania paliw 
alternatywnych.  
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Mikronizacja paliw alternatywnych 
Mikronizacja to nowa technologia wykorzystania energii kinetycznej 

cząstek paliwa w specjalnie skonstruowanym cyklonie, która pozwala 

na zmniejszenie objętości strumienia surowca przez jego 

zmielenie, a także ze względu na wysokie temperatury  

wytwarzane w procesie, zapewnia osuszenie surowca 

oraz jego dezynfekcję. 

 

Młyn do mikronizacji paliwa alternatywnego jest jednym 

z kluczowych elementów wyposażenia linii.  

9 



Linia do termicznej utylizacji paliwa 
alternatywnego 

Najważniejszym jej elementem, jest kocioł przemysłowy składający się z komory spalania/dopalania, paleniska 
z rusztem schodkowym oraz zespołem oczyszczania spalin, odsiarczania a także instalacji dodawania mocznika 
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Poglądowa wizualizacja linii. 
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Wyposażenie linii : 

- Zespół podawczy paliwa alternatywnego do zespołu mikronizacji 

- Zespół mikronizacji paliwa składający się z młyna wraz z cyklonem  

- Zespół podawczy mikronizowanego paliwa do zespołu termicznej utylizacji 

- Kocioł przemysłowy złożony z komory spalania i dopalania wraz z paleniskiem oraz wymiennik ciepła 

- Instalacja Oczyszczania Spalin ( IOS ) : system podawania mocznika, instalacja odsiarczania spalin, 
zespół filtracyjny 

- Chłodnica spalin z ekonomizerem 

- Zespół sterujący oraz monitoringu procesu spalania 
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Schemat urządzenia 
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Kotły c.o. przemysłowe 
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Od 30 lat oferujemy kotły c.o. z 
automatycznym podawaniem biomasy 
pochodzenia leśnego i agro.  
Rozdrobniona biomasa podawana jest 
automatycznie do kotła, gdzie następnie 
spalana jest na innowacyjnym palenisku 
schodkowym. 
Posiadamy doświadczenie w spalaniu: 
- Trocin i wiórów 
- Brykietu ze słomy 
- Agropeletu 
- Wytłoków agro 
- Pestek 
- Odpadów MDF i itp. 

Kotły na biomasę rozdrobnioną 
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Kotły na biomasę 500kW - 2MW 
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Kaskada kotłów z ruchomą podłogą 
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System podłogi ruchomej do biomasy 
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Kotłownie kontenerowe umożliwiają łatwy 
montaż kotła biomasowego w budynku, gdzie 
nie ma możliwości przebudowy lub 
zbudowania nowoczesnej kotłowni. Takich 
budynków jest dużo, uwarunkowania 
wielkości kotłowni, długości komina czy 
wentylacji lub składowania opału ograniczają 
czasami montaż kotła c.o na biomasę. 
Rozwiązaniem jest tu montaż kotła 
zamontowanego w kontenerze, gdzie można 
go zamontować do istniejącej instalacji c.o a 
kontener stoi na zewnątrz budynku. Taką 
kotłownię nie tylko szybciej się instaluje, ale 
można leasingować, czy po prostu u nas 
wynająć z całą obsługą serwisową. 

Kotłownie kontenerowe 
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Obiekty referencyjne 

• Młyn RDF w Sieradzu 
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Kotłownia na biomasę 350 kW 
 OSiR Lubawa – Bio Standard 
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Kotłownia na biomasę 350 kW 
 hotel Bachledówka - Bio Pellets 

22 



Kotłownia 100 kW – ferma norek 
Bio Standard 
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Kotłownia na biomasę 2 x 300 kW –  
szkoła z internatem na Słowacji - Bio Pellets 
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Kotłownia na biomasę 3 x 350 kW,  klinika w 
                Larysie – Grecja – Bio Pellets 
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Kotłownia osiedlowa na biomasę  
700 kW – Litwa 
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Kotłownia osiedlowa na biomasę  
600 kW – Słowacja 
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Kotłownia CO w markecie Biedronka 
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