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Heating plants with 

power generation 

CWD (CHP – 

combined heat 

&power plants) 
Biomass fired heating systems and industrial boilers  

We can offer: 

- biomass fired industrial boilers 

- heating plants CHP ( combined heat & power) 

- cogeneration units with steam turbines org as engines 

Advantages of 

biomass usage 
   

Agro biomass, timber or 

wood biomass, off coats, 

wood chips, sawdust 

from wood, timber 

waste, straw are 

cheapest source of 

heating these days. 

We can save up to 70 % 

heating costs. We can 

combine our heating 

system with water or 

steam systems , also 

with power generator ( 

steam turbines ) 

Such cogeneration from 

biomass can provide not 

only heat but also 

electricity. 

We can provide also 

alternative heating 

systems designed for 

waste management 

heating like sludge or 

municipal waste 

http://www.cwd-group.com/
http://www.ecoline-heiztechnik.de/
http://www.cichewicz.pl/
http://www.fcc-innowacje.pl/


2 

 

www.cwd-group.com      www.ecoline-heiztechnik.de     www.cichewicz.pl      www.fcc-innowacje.pl  

- thermal treatment plants 

- thermal municipal waste plants 

Thermal treatment nad municipal waste plants 

Our advanced Thermal Treatment plants are designed for Municipal Waste Thermal 

Management MWTM. The advanced thermal treatment technologies  pre-treat municipal 

waste management prior to the thermal stage and there are a variety of possible energy 

recovery system configurations available, some of which offer the potential for higher yearly 

efficiencies than conventional incineration plant. 

Our thermal plants are individually designed prior customer or investor need. Our 

incineration involves the combustion of unprepared raw or residual municipal solid waste. 

Incineration plant combustion temperatures are in excess of 850 C and the waste is converted 

into carbon dioxide and water. Any non-combustible materials (e.g. metals, glass) remain as a 

solid, known as Bottom Ash, which contains a small amount of residual carbon. For further 

information contact us, we can offer complete systems or just part of the system like:  gasifiers, 

heat exchangers, heating boilers, combustion chambers and burners with movable grates. 

Conventional plant of our production can be used also as sludge thermal management plant 

with drying systems. We can convert energy into eletricity thanks steam turbines that we 

can install in our systems 

Biomass heating plants with power generation 

Industrial wood and biomass combustion systems are offered to heat production halls, 

hotels, hospitals or farmers buildings. Biomass heating boiler's power output range reach 20 

000 kW and could be joined together in cascade combustion systems. Producer of biomass 

heating systems - CWD offers many different solution for effective biomass combustiion : 

- container systems 

- heating industrial boilers with many feeding systems 

- special tanks or fuel rooms 

- different burners - ceramic, cast iron with movable grates 

- cogeneration units with steam turbines or gas engines 

http://www.cwd-group.com/
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A thermal power station is a type of power station that burns chemical combustibles to produce 

electricity. Coal, natural gas and oil, as representatives of fossil fuels, are the mostly used fuels. 

Biomass, biogas and liquid bio fuels, as representatives of renewable energy sources complete the 

family 

A thermal power station uses energy conversion in 3 sequential steps. At first, the chemical energy of a 

combustible is converted into heat. Secondly, the heat is converted into mechanical energy that is 

finally converted into electricity. The heat is generated during burning processes in a boiler, burning 

chamber or fuell cell, the mechanical energy is convereted from heat during gas expansion in some 

type of rotating machine, which finally operates an electrical generator to produce the electricity. The 

rotating machine can be a steam turbine, a gas turbine or a piston engine. 

Main elements of heating plant 

Main elements of biomass heating plants: 

 Industrial boiler with pipe heat exchanger 

 Movable grates combustion burner and chamber 

 Biomass magazine with feedin system 

 Optional: steam turbine 

 Steam exchanger 

 Controlling system 

 Cooling system 

 Water pump system 

 

Schedule of works  

Delivery time of complete system is around 12-18 months. We have following steps: 

1. Concept and customer demands stadium 

2. Price offer and agreement 

3. Designing works with all permits 

4. Start of works with turbine and boiler production   ( around 6 months) 

5. Steam turbine delivery ( around 12 months) 

6. Assembly start ( 3 months ) 

7. Probes and technical start up of system ( 1-3 months) 
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Technology concept  

 

Fuel 

Fuel is base for our system. We need to calculate calorific value of the fuel to archive proper heating 

power of the system. We have following fuel sorts on the market: 

- agro biomass like straw 

- timber and wood biomass like woodchips 

- municipal sorted waste ( RDF) 

- stone coal mixed with biomass 

As demand has increased among electric utilities and industrial energy users for renewable 

and lower CO2-emitting energy sources, biomass is becoming a more important fuel source. 

Biomass waste such as paper mill residue and lumber mill scraps offer a significant energy 

source for steam production in that industry and for nearby power generators. 

Because industrial combustion of biomass is still in its infancy, few boilers using biomass were 

originally designed to burn it. Many have either been converted or must cofire biomass with 

fossil fuels. Because biomass tends to be of lower Btu content, of highly varied composition 

http://www.cwd-group.com/
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and often of high moisture content, biomass combustion for steam production presents 

significant challenges. 

Boiler system 

We can provide steam and water fired industrial boilers from 100 kW do 20 MW . 3 pass heat 

exchanger is produced with steal pipes. Combustion chamber built with ceramic brics and special 

burner with movable grates. We provide self cleaning Surface covered with cast iron grates, wich are 

fully replaceble and movable. We can also offer other systems of combustion like: 

- vibration grates 

- belt grates 

 

Biomass storage systems 

We can choose between different biomass hoppers and feeders. We can deliver solution for biomass 

transportation from: 

- silos 

- storage rooms 

- biomass magazines with movable floor. Main concept concern customer demand: for how long we 

need biomass storage ( how many days of boiler’s operation ) 

We can use silos or storage rooms from 3 m3 to 180 m3 . 

 

Turbine 

Superheated steam enteres a turbine where it expands. The heat of the steam is converted into a 

mechanical energy of the turbine rotor and next in a generator into electricity. The steam looses 

temperature and pressure close to condensing point. 

Utilized steam turbines are usually reaction axial high speed machines. Small power units are often 

single stage and single casing turbines, while larger units are usually multi stage and multi casing 

turbines. 

http://www.cwd-group.com/
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Condensing turbines and designed for steam extraction at low pressures (vacuum). 

Back pressure turbines (non-condensing) are designed for final exhaust at withdrawal pressure. These 

turbines offer withdrawal of the steam for further usage and are often used in heating plants.  

Cooling circuit 

Typicall cooling circuit transfers the latent heat from the condenser into cooling towers, where the heat 

is transfered into the atmosphere. Cooling water pump provides the circulation of cooling water 

between the cooling towers and the condenser. Amount of cooling water that is evaporated in cooling 

towers is supplemented from the cooling water tank.  

Cooling towers can be designed as wet or dry. Wet towers are more efficient, but have large 

consumption of cooling water. Water is directly sprayed into agitated air. Produced steam screen can 

affect local microclimate such during often fogs, icing, agricultural land shading, etc. Dry towers work 

as normal heat exchanger water – air. Efficiency is lower, but environmental impact is smaller. The 

most efficient cooling is flow cooling. Cooling water is fed to the condenser directly from a stream or 

sea. High environmental impact limits the usage 
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Technological scheme of steam power station 

Rankine cycle describes the physical principle of typical steam thermal power station. 

Basic technological scheme consists of boiler, steam turbine, condenser and main feeding pump. 

Next important auxiliary components are cooling circuit with cooling towers, chimney with separators 

and various additional machinery. 
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automatycznie z napędem elektrycznym i 
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58-500 Jelenia Góra 
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Styczeń 

 2015 

24 

Remont i modernizacja dwóch turbozespołów 
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2015 

31 Kotłownia na biomasę 
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OSiR Lubawa Maj 

2014 

32 Kotłownia na biomasę 
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Hotel Bachledówka Październik 

2014 
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Kaunas Litwa 
Czerwiec 

2012 
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34 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 200 kW 

Zakład produkcyjny 

Morliny S.A 
Maj 

2013 

35 Kotłownia przemysłowa 

Ecowarmer  150 kW 

Market Biedronka 

Drzewica 
Lipiec 

2015 

36 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 2x350 kW 

Obiekt przemysłowy 

Świątniki Górne 
Lipiec 

2015 

37 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 350 kW 

Fabryka AutoMetal 

Sanok 
Maj 

2016 

38 Kotłownia przemysłowa 

Ecowarmer  2x500 kW 

Obiekt przemysłowy 

Mongolia 
Czerwiec 

2015 

39 Kotłownia przemysłowa 

Logika 600 kW 

Klasztor 

Kirgistan 
Październik 

2016 

40 Kotłownia kontenerowa na biomasę 

Biowarmer 350 kW 

Fabryka bram 

Wiśniowski 

Nowy Sącz 

Czerwiec 

2016 

41 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 350 kW 

Fabryka okien 

Francja 
Kwiecień 

2016 

42 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 500 kW 

Fabryka biomasy 

Belgia 
Sierpień 

2015 

43 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 2x250 kW 

Obiekt przemysłowy 

Szal-Agro Kft. | Węgry 
Lipiec 

2015 

44 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 2x100 kW 

Placówka szkolna 

Gołotczyzna 
Maj 

2014 

45 Kotłownia na biomasę 

Biowarmer 3x350 kW  

Szpital kliniczny 

Larisa, Grecja 
Czerwiec 

2014 

46 Kotłownia przemysłowa 

Logika 600 kW 

Ośrodek wojskowy 

Donieck, Ukraina 
Sierpień 

2015 

47 Zastosowanie katalizatora REDUXCO na kotle 

energetycznym OR32. Zastosowanie pozwoliło na 

obniżenie temperatury obmurza kotła o ok. 25-

35°C  

Nordzuker Polska S.A.  

ul. 5 Styczna 54 

64-330 Opalenica 
Październik 

2009 

48 Wdrożenie katalizatora REDUXCO na kotle 

rusztowym EKM-50 nr 2. Testy wykazały 

pozytywny wpływ katalizatora na parametry 

pracy kotła. 

MEGATEM EC  

– Lublin Sp. z o.o. 

ul. Mełgiewska 7-9, 

20-952 Lublin 

 

49 Ocena wpływu katalizatora REDUXCO na zmianę 

procesu spalania w kotle pyłowym OP-380, wraz  

Elektrownia  

„Stalowa Wola” S.A.  

ul. Energetyków 13, 
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z dawkowaniem katalizatora do pieca obrotowego 

przedpaleniska kotła OP 150 – spalającego 

biomasę. 

37-450 alowa Wola 

 

Certificates of suppliers 
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