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Dřevošrot 

• Firma Dřevošrot, a.s. to spółka zajmująca się produkcją 
biomasy i organizacją całego łańcucha zaopatrzeniowego 
biomasy do celów energetycznych.  

• Sześć lat działalności wpłynęło na uzyskanie niedocenialnego 
doświadczenia dotyczącego produkcji, organizacji i handlu, co 
odzwierciedla się w jakości i ilości wyprodukowanej biomasy.  

• Pozyskiwana biomasa przerabiana jest a następnie sprzedawana 
do elektrowni i ciepłowni.  

• Firma Dřevošrot, a.s. jest założycielem i głównym członkiem 
Sekcji Producentów Biomasy Drzewnej działającej w ramach 
Czeskiej Stowarzaszenia Biomasy -  CZ Biom a równocześnie  
członkiem klastru Česká peleta, z.s.p.o. 



www.biom.cz                www.czbiom.cz  

CZ BIOM – Czeskie Stowarzyszenie 
Biomasy 

• CZ Biom to organizacja zawodowa i pozarządowa typu non 
profit, która powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju 
wykorzystania biomasy jako surowca odnawialnego, rozwoju 
fitoenergetyki, kompostowania i wykorzystania biogazu oraz 
dalszych biopaliw w Republice Czeskiej.  

• CZ Biom zrzesza znaczną część fachowców, przedsiębiorców i 
dalszych jednostek czynnych w branży wykorzystania 
biomasy.  

• CZ Biom nawiązuje swoją działalnością do Europejskiego 
Stowarzyszenia Biomasy AEBIOM, jest równocześnie 
członkiem Europejskiej Sieci Kompostowni ECN, która zrzesza 
fachowców europejskich zajmujących się odpadami 
ulegającymi biodegradacji, oraz Niemieckiego Stowarzyszenia 
Biogazu Fachverband Biogas e.V. 



Sekcja Producentów 
biomasy drzewnej 



Sekcja Producentów biomasy 
drzewnej 

• Podzielanie się na przygotowaniach nowelizacji 
rozporządzenia MŚ o biomasie, ustawy o źródłach 
odnawialnych  

• Negocjacje z URE dotyczące cen skupów 

• Obrady z MRol, Lesy ČR i prywatnymi właścicielami 
lasów związane z Planem działania w sprawie biomasy, 
dotyczącym konkretnych warunków, 

• Włączenie się do dyskusji związanej z normą na 
biopaliwa, 

• W ramach Sekcji producentów biomasy drzewnej 
funkcjonuje dzielenie się doświadczeniami oraz 
współpraca podczas realizowania kontraktów i zamówień. 



Działalność podstawowa 
członków sekcji  

• podstawową działalnością członków sekcji jest produkcja i 
produkcja zrębków drzewnych do wykorzystania w 
energetyce 

• większość członków uzyskuje odpad drzewny z 
przedsiębiorstw leśnych, obrabia go na rębakach  i 
urządzeniach miażdżących i tą drogą powstały produkt – 
zręby drzewne – sprzedaje do ciepłowni i elektrowni  

• członkowie wykonują swoją działalność w różnych 
regionach RC, ale także za granicą 

• członkowie dostarczają produkty do elektrowni i ciepłowni 
w RC, Polsce, Austrii, Niemczech i na Słowacji 

• rocznie przygotują i wyprodukują mniej więcej 500.000 
ton zrębków 



Doświadczenia z produkcją 
energetycznych zrębków 

leśnych 



Technologia obróbki 
odpadu leśnego 

• Odpad leśny z użytkowania rębnego 
– klasyczna metoda produkcji zrębków leśnych 

– metoda wiązania odpadu leśnego 

 

• Odpad leśny z pni i korzeni 

 

• Odpad leśny z trzebieży 
– obróbka wykonana przy pomocy głowicy ścinkowej 

– przy pomocy linii technologicznych  



Ścinka 

• Ścinka powinna być przystosowana 
do wymogów dotyczących paliwa. 
Odpad zrębowy zostaje przez 
operatora harvestora wyrównany 
do przewiewnych i spoistych 
stosów 

• harvestor ani forwarder nie może 
jeździć po odpadzie zrębowym 

• gdyby obróbka odpadu zrębowego 
nie została dostosowana do kolejno 
idącej obróbki na paliwo, jego 
jakość była by bardzo niska. 
Zwykły odpad zrębowy nie może 
wyschnąć jednakowo w całym 
swoim przekroju a z tego powodu, 
że ciągniki leśne poruszają się po 
nim, zawiera wielkie ilości kamieni i 
gliny. Glina i kamienie uszkadzają 
noże rębaka 



Zrywka 
 

• odpad zrębowy po ścince zwożony jest na składnicę, gdzie 
składowany jest w 3-4 m wysokich i szerokich stosach, które 
ewentualnie przykryte zostają tekturą, 

• podczas zrywki odpad zrębowy powinno się wywieźć jako 
pierwszy. Forwarder jeździ wówczas w koleinach harvestora. 
Później zostaje tą samą drogą wywieziona dłużyca.  

• cały proces zrywki, rębania i wywożenia, trwać może aż dwa 
lata, w zależności o nośności dróg transportowych a także od 

zaplanowanych rutynowych tras rębaków i ciągników do zrywki. 

W zwykłych warunkach odpad zrębowy gromadzi się na 
pasiekach w trakcie wiosny, lata i jesieni. Stosy odpadu 

zrębowego zostaną narębane i przewiezione do klientów w 

miesiącach zimowych, kiedy to zapotrzebowanie na paliwo jest 
największe. 

• mnie więcej 30% odpadu zrębowego pozostawione zostaje na 
pasiekach z powodów środowiskowych. 

 
 



Zrywka 



Zrębkowanie 

• nagromadzony na stosach odpad 
zrębowy zostaje rozdrobniony 
albo rozmielony do kamionów 
albo kontenerów 

• w razie składowania zrębów na 
ziemi trzeba ponownie zwracać 
baczną uwagę podczas ich 
załadowywania 

• idealny kształt stosu zrębowego 
można przyrównać do  
obróconego wafla do lodów. 
Deszcz, śnieg, itp. ścieka po 
zboczach. Czym bardziej jest stos 
nierówny, czym więcej jest w nim 
„kieszeni“, tym więcej wilgoci 
przedostanie się do środka. 

• Pytaniem jest, czy aby nie opłaca 
się przewożenie odpadu 
zrębowego na składowisko? 



Zrębkowanie 



Transport 

• zrębki transportuje się w 
specjalnych naczepach 
zbiorczych typu 
walkingfloor 

• przeciętna odległość 
transportu wynosi mniej 
więcej 80 km w jednym 
kierunku 

• przeciętnie transportuje 
się 80 prms, 22-23 ton 

• z lasa zostają zrębki 
przewiezione na 
składownicę przy 
pomocy ciężarówek 
terenowych 

 

 



Logistyka 



Składowanie zrębków 

•  międzyskład– „składowisko w miejscu maszyny 
do zrębkowania“ 

 

•  skład zrębków – wyznaczone miejsce do   
długotrwałego składowania 

 

•  powierzchnia składowa i hale przeznaczone 
wprost do składowania zrębków – mogą 
zawierać również system służący do 
dosuszania, aeracji i miażdżenia zrębków 
(wykorzystywane przez ciepłownie) 



„Międzyskładowanie“ zrębków po 
ich produkcji 

• Podczas składowania zrębków drewnianych na 
miedzyskładzie czy też „depozycie“ trzeba dotrzymywać 
poniższe warunki: 
 

o Skuteczne wykorzystanie pojemności konkretnego 
składowiska 

 

o Wybrać najlepsze miejsca depozytu służące do 
wyładunku zrębków środkiem transportowym 

 

o Podczas wyładunku oszczędzać miejsce – tworzyć 
„jednolite stosy“ 

 

o Zawsze pamietać o tym, że TIR i ładowarka musi 
dotrzeć do międzyskładu przy jakimkolwiek stanie 
pogody 

 
 



Długotrwałe składowanie zrębków 
 Podczas składowania zrębków drewnianych na 

składowisku do długotrwalszego przechowywania 
zrębków (np. przez okres trwania przerwy 
technologicznej ciepłowni) trzeba dotrzymywać 
następujące warunki: 
 

a) Skuteczne wykorzystanie pojemności konkretnego 
składowiska 

b) Podczas wyładunku oszczędzać miejsce – tworzyć 
„jednolite stosy“ 

c) Nie mieszać materiały składowane między sobą 

d) Kontynualnie zgarniać przywiezione zrębki do stożka  dla 
utrzymania najlepszej ich jakości - deszcz, śnieg, 
równomierne odparowywanie, miejsce 

e) Podczcas długotrwałego składowania zrębków śledzić 
zmiany składowanych zrębków 

 





Produkcja na miejscu odwozu  
 W przeciągu lat wyśledziliśmy, że produkcja zrębków 

przez zrębkowanie/miażdżeniem na MO wprost do TIRów 
jest w zasadzie nieekonomiczne, i to w ostatecznym 
rozrachunku dla wszystkich zainteresowanych:  

 

• Maszyna do zrębkowania– mała wydajność dzienna, 
zależność od kamionów 

 

• TIR – długotrwające załadowywanie a więc mała wydajność 

 

• Zamawiający– aspekt czasu, opuszczenie składowisk MO 

 

• Kupiec– zaoszczędzi na załadowywaniu, eksporcie i 
składowaniu zrębków, jednakże dostarczy mniejszą ilość 
zrębków drewnianych w określonym przedziale czasowym 

 



Zalety produkcji z wykorzystaniem 
międzyskładu 

•   

• Maszyna do zrębkowania– większa wydajność, małe 
prawdopodobieństwo awarii środków transportowych 

 

• TIR – mniej więcej o 20% - 30% większa wydajność, 
mniejsze zużycie środka transportowego 

 

• Kupiec – dostarczy większą ilość zrębków drewnianych w 
określonym przedziale czasowym, zrębki może dostarczać 
wg potrzeb ciepłowni 

 

 Największą zaletą dla naszej spółki jest jednak możliwość 
wykorzystania większej ilości węzłów produkcyjnych 
znajdujących się na całej powierzchni państwa. Nie jesteśmy 
uzależnieni od wielkiej ilości przewoźników a pomimo tego 
nasza produkcja zrębków i ich dystrybucja osiąga znaczące 
wyniki.  

 



Załadowanie zrębków drewnianych 

 

• Starać się załadowywać czysty materiał 

 

• Wystrzeganie się załadunku zrębków zanieczyszczonych 
gliną i kamieniami 

 

• Dokładne posprzątanie międzyskładu  

 

• Człowiek, który załadowywuje, jest często ostatnim 
człowiekiem, który fizycznie dostaje się do kontaktu z 
Zamawiającym (a więc naszym Klientem)... 



 



Transport zrębków 

• „małe“ środki przewozowe 

 

• Zestaw typu Walkingfloor 

 

• Zestaw kontenerów 

 

• Dalsze środki transportu drogowego 

 

• Wykorzystanie pociągó, koleji 



Wykorzystanie „małych“ środków 
przewozowych 

• Przeznaczone są do odwozu zrębków na miejsce międzyskładu (depo). 
Pojemność „burty“ do przewozu zrębków może wynosić mniej więcej 10 
– 40 prms. 

 

• Odpowiedni wybór pojemności środka transportowego w stosunku do 
warunków terenowych zamówienia i wybranej maszyny 
zrębkującej/rozdrabniarki.  

 

• Trzeba wybrać także rodzaj środka transportu  

 

a)  Ciągnik z przyczepą 

b)  Samochód ciężarowy z kontenerem 
(kontenerami) 

c)  Ciężarówka samowyładowcza (wywrotka) 





Wykorzystanie zestawu typu 
Walkingfloor 

• Z punktu widzenia producenta zrębków drewnianych stają się ciągniki 
siodłowe złączone z naczepami typu Walkingfloor ostatecznym środkiem 
transportowym a praktycznie także „jednostką pomiarową“ do 
dystrybucji zrębków drewnianychdo odbiorcy. 

 

 

– Nośność:    cca 24 t 

– Pojemność:   cca 80 – 90 prms 

– Pojemność transportowa: średni cca 65 t/den (cca 7 t/godz. 
transportu) 

 

• W stosunku do odbiorcy to kierowca TIRa staje się najważniejszym 
członem podczas przekazywania zrębków drewnianych ostatecznemu 
przetwórcy.  

• Ważne jest, by kierowca komunikował w miejscu odbioru z dostawcą 
zrębków lojalnie i ściśle dotrzymywał instrukcje dotyczące transportu.  

  



 



Wykorzystanie dalszych samochodowych 
środków transportowych 

• Nie są zwyczajowo wykorzystywane do przewozu zrębków drewnianych.  

 

• Można by powiedzieć, że środki do których należą wywrotki, TIRy 
kontenerowe i in. wykorzystać można jedynie jako pojazdy dodatkowe 
do transportu zrębków drewnianych.  

 

• Transport zrębków drewnianych opłaca się przeprowadzać tymi 
środkami transportu jedynie w zależności od tzw. ceny wydajności 
(vytěžovací cena). 

 

• Niektóre firmy wykorzystuje ciągniki do transportu kontenerowego 
zamiast zwykłych ciągników z naczepami Walkingfloor. Osiągają dzięki 
temu prawie taką samą pojemność materiału transportowanego i 
skuteczniejszą manipulacyjność podczas załadunku. Jednakże w 
przeciwieństwie do tego stoją duże koszty zakupu i eksploatacji takich 
pojazdów, ekstremalnie długi wyładunek w miejscu odbiorcy a przez to 
niższą zdolność transportową. 







Wykorzysanie transportu 
kolejowego 

 Wykorzystanie koleji do transportu zrębków drewnianych 
nie jest w naszym kraju, ze względu na położenie 
względnie regularnej sieci odbiorców, zbyt częste.  

 

•  Mała ilość punktów odbioru umożliwiających wyładunek 

•  Załadunek na dworcach wg uzgodnionego czasu 

•  Niewystarczająca ilość wagonów – skomplikowane podstawianie 

•  Trudno ocenić ilość zrębków do załadunku 

 Wykorzystanie koleji na pewno stanie się w przyszłości 
odpowiednim środkiem dystrybucyjnym także i dla 
zrębków.  





Ewidencja 

• Listy zamówienia od zamawiającego 

• Namiar zamówienia – GPS 

• Wykaz zrywki/zrębkowania/rozdrabniania/przewozu 

• Namiar składowiska – GPS 

• Transport– listy przewozowe 

• Przekazanie gotowego zamówienia zamawiającemu 

• Kontynualnie przeprowadzana ewidencja i ocena 
zamówienia 

 



Wiązanie odpadów zrębowych 

• odpad leśny albo odpad zrębkowy zostaje zebrany i 
umieszczony do wiązarki, która w dalszej kolejności ułoży 
go do postaci wiązki o długości mniej więcej 3 metry, 
średnicy 60 – 70 cm i masie mniej więcej 300 - 500 kg. 
Wiązki takie są kolejno mocno związane sznurem. 

• po związaniu zostają wiązki przetransportowane  
zwykłym forwarderem na skraj drogi 

• technologia ta nie rozprzestrzeniła się u nas za bardzo – 
w warunkach czeskich nie można osiągnąć takiej 
skuteczności jak w Szwecji czy Finladnii 

• małe objętości powierzchni karczowanej w 
poszczególnych powierzchniach leśnych daje w efekcie 
duże koszty związane z transportem techniki 



Wiązanie odpadów zrębowych 



Odpady zrębowe z pni i 
korzeni 

• pnie i korzenie są głównym niewykorzystanym źródłem z 
pozostałośći po karczowaniu. Tworzą ponad 20 % suchej 
biomasy drzewa. 

• pnie wyrywa się koparki z kleszczami do przecinania, które pnie 
z ziemi wyrwą, przetną i oczyszczą od ziemi i kamieni.  

• pnie wywiezione zostają forwarderem na składnicę i tam są 
suszone. Deszcz i dalsze suszenie poprawi jakość drewna z pni, 
które kolejno składowane jest przez okres minimalnie jednego 
roku. Drewno z pni dobrej jakości to w okresie zimowym 
najlepsze paliwo leśne wykorzystywane przez ciepłownie.  

• największym problem stanowią nieczystości – kamienie, piasek 
i ziemia. W wypadku, gdy pnie nie zostaną wystarczająco 
oczyszczone, dojdzie do deprecjacji produktu.  



Odpady zrębowe z pni i 
korzeni 



Odpady zrębowe z trzebieży 

• do cięcie pielęgnacyjnego wykorzystać można harvestor 
albo forwarder z głowicą ścinkową, która przystosowana 
jest do ścinania młodych drzew. Technologia taka 
umożliwia ścięcie i związanie kilku drzew jednocześnie.  

• cała operacja przebiega na stojąco, drzewa nie spadną na 
ziemię. Równocześnie można zgromadzić aż dziesięć 
drzew (w zależności od gatunku).  

• w razie wykorzystania harvestora drzewa zostają ułożone 
na stosach, wykorzystując forwarder zostają drzewa 
umieszczane wprost na klatce służącej do wywyożenia.  



Odpady zrębowe z trzebieży 

• powierzchnia leśna podzielona zostanie liniami technologicznymi 
na 2,5 m szerokości i 50 m długości.  

• następuje ukierunkowane ścinanie drzew, wiązanie i zrywanie 
do miejsca odwozu, do którego wykorzystuje się konie.  

• do zrywania na miejsce odwozu wykorzystuje się małe zrywarki 
(5 t). Intensywność trzebieży ustala i kontroluje zleceniodawca. 

• rębanie albo mielenie przeprowadzane jest w miejscu składnicy. 

• sytuacja przed naszą interwencją: właściciel prywatny 
otrzymuje dotację 3 – 4 tys. KCZ/ha. Z jednego hektara 
wykarczuje i zerwie na miejsce składnicy 4 - 10 m3 grubizny, w 
skład której wchodzą patyki albo cienkie surowe pnie, cena 
realizacji była niższa niż koszty produkcyjne a pozostawioną 
gałęziówkę trzeba było pociąć na mniej więcej 1,5 m odcinki.  



Odpady zrębowe z trzebieży 

• u tego prywatnego właściciela lasu zastosowaliśmy 
próbnie powyżej opisaną metodę i przy jej pomocy 
obrobiliśmy 12 hektarów powierzchni leśnej, z której 
uzyskaliśmy 600 m3. Ilość ta została zrębana i sprzedana 
do elektrowni. Firmie pokryło to koszty związane z pracą, 
a oprócz tego wygenerowany został rozsądny zysk. 
Właścicielowi lasa pozostały dotacje.  

• Zaletą powyższej metody jest udostępnienie przestrzeni 
leśnej. Gałęziówka i resztki wierzchołków drzew zostają 
usunięte, pnie usunięte są w całych długościach, gałęzi 
się nie odcina, przez co nie dochodzi do uszkodzenia 
okolicznych drzew. Przycinanie na długości transportowe 
wynoszące 6 m nastaje aż na lini. 

 



Odpady zrębowe z trzebieży 



Odpady zrębowe z trzebieży 



Rzeczywiste koszty produkcji 
energetycznych wiórów 

leśnych 



Koszty produkcji zrębów leśnych 
w KCZ/prms resp. KCZ/t 

KCZ/prms KCZ/t 

opłata LČR 20 70,7 

wywóz 137 484,1 

zrębkowanie/rozdrab
nianie 

100 353,3 

transport składnica 
przyzrębowa 

30 106 

załadunek 10 35,3 

składowanie 20 70,7 

transport odbiorca 75 265 

marża 10 % 37 131,4 

razem 429 1516,5 



Przeszkody stojące w rozwoju 
rynku 

• Niska cena skupu, elektrownie nie dzielą się bonusami 

 

• Mały popyt na zrębki zielone 

 

• Mała ilość źródeł OZE, duże odległości transportowe 

 

• Wzrastająca cena paliwa 

 

• Konkurencja innych odpadów drzewnych, trociny i zrębki 
brunatne 

 

• Duże elektrownie mają problem z odbiorem zrębków zielonych 

 

• Podejście niektórych zarządców lasów 

 



Na zakończenie kilka zdjęć, jak 
nie powinno się tego robić  



Nie w taki sposób! 



Tak również nie! 



 Oskrzydlony TIR  



Tak można to robić, gdy brakuje 
mały środek przewozowy  



Dziękuję Państwu  
za uwagę 

Ing. Michał Wantulok 

członek zarządu Dřevošrot, a.s. 

Žitavského 496, 156 00 Praha 5, 

http://www.drevosrot.cz, 

e-mail: mwantulok@drevosrot.cz,  

GSM: +420 724 611 352  
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